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Resumo
MACHADO, Vanessa Lima. Prevalência da Esquistossomose Mansoni e Geohelmintíases em Escolares do Município de Malhador, Sergipe. Sergipe: UFS, 2017.
59p. (Dissertação – Mestrado em Biologia Parasitária).
A esquistossomose e as geo-helmintíases são doenças parasitárias consideradas como um
grave problema de saúde pública, ambas, relacionadas com a pobreza, a falta de saneamento
adequado e de higiene. O município de Malhador-SE participa da campanha contra geohelmintos e S mansoni desde 2013 e trabalha com o Programa de Controle da
Esquistossomose com o objetivo de alcançar a meta de eliminação da esquistossomose e
redução da carga parasitária de geo-helmintos. O objetivo desse estudo foi analisar,
comparativamente, as prevalências de S. mansoni e geo-helmintos e condições sócioambientais em escolares do município de Malhador/SE. Foi realizado um estudo
epidemiológico, descritivo e de corte transversal. A obtenção das amostras ocorreu no
período de fevereiro a junho de 2016. O estudo envolveu escolares entre 5 e 14 anos em
duas escolas municipais localizadas uma na zona urbana (Escola Pacheco) e outra na zona
rural (Escola Barrocão). Foram identificadas as prevalências de crianças com S. mansoni
e/ou geo-helmintos através do método Kato-Katz, e comparadas às condições sócioambientais dos escolares. Os casos positivos encontrados nas comunidades foram
georreferenciados com o auxílio de um receptor GPS e para analisar e visualizar o padrão da
distribuição e densidade dos casos foi aplicado o estimador de Kernel. Das 337 amostras de
fezes coletadas, 48,7% resultou em positivas. As prevalências de infecção foram de 17,6%
para S. mansoni, 23,7% para A. lumbricoides, 4% para T. trichiura e 0,4% para E.
vermiculares na zona urbana (escola Pacheco), enquanto que, na área rural (escola
Barrocão) foram de 55,9% para S. mansoni e 28,8% para A. lumbricoides. A maior
frequência de S. mansoni foi encontrada na zona rural e em crianças do gênero masculino,
enquanto que os casos de geo-helmintos tiveram prevalências semelhantes em ambas as
zonas. Na zona rural prevaleceram as cargas parasitárias leve (87,9%) e moderada (12,1%) e
na urbana, prevaleceram a leve (65,3%), moderada (28,6%) e grave (6,1%). Em relação às
condições ambientais e sanitárias as crianças da zona rural tiveram maior “contato com
água” (90,5%) estando associado com a ocorrência de S. mansoni nas áreas demográficas
(p=0,0394). Da mesma forma, as variáveis “instalação sanitária, destino dos dejetos,
abastecimento de água e destino do lixo” também mostraram associação entre a “ocorrência
de S. mansoni e geo-helmintos” (p<0,001). Dos hábitos de higiene, 100% dos escolares da
área rural consomem água não tratada (p<0,001). A análise da distribuição espacial dos
casos positivos de S. mansoni e geo-helmintos permitiu visualizar que na área urbana a
espacialização foi revelada de forma homogênea, enquanto que na zona rural apresentou-se
heterogênea e que através do estimador de Kernel, a aglomeração desses casos está
localizada a oeste de Malhador na zona urbana e na rural estão localizados a oeste e a leste
do município. O atual estudo mostrou que Malhador é um município endêmico para S.
mansoni e que as condições sanitárias e de higiene inadequadas favoreceram a elevada
prevalência das parasitoses nos escolares das localidades.
Palavras-chave: Schistosoma mansoni; Helmintíase; Epidemiologia; Análise espacial.
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Abstract
MACHADO, Vanessa Lima. Prevalence of Schistosomiasis Mansoni and Geohelminthiasis in schoolchildren in the municipality of Malhador, Sergipe. Sergipe: UFS,
2017. 59p. (Dissertation – Master’s degree in Parasite Biology).
Schistosomiasis and geo-helminthiasis are parasitic diseases considered as a serious public
health problem, both related to poverty, lack of adequate sanitation and hygiene. The
municipality of Malhador-SE join the campaign against geo-helminths and S. mansoni since
2013 and is engaged in the Program of Control of Schistosomiasis aiming the elimination of
schistosomiasis and the reduction of the parasitic burden of geo-helminths. The purpose of
this study was to compare the prevalences of S. mansoni and geo-helminths and socioenvironmental conditions in schoolchildren in the municipality of Malhador / SE. An
epidemiological, descriptive and cross - sectional study was carried out. The sampling took
place in February 2016. The study involved schoolchildren between 5 and 14 years in two
municipal schools located in an urban school (Pacheco School) and another in the rural area
(Barrocão School). The prevalence of children with S. mansoni and / or geo-helminths was
determined using the Kato-Katz method, and compared to the socio-environmental
conditions of the students. The positive cases found in the communities were georeferenced
with the aid of a GPS receiver and to analyze and visualize the pattern of the distribution
and density of the cases the kernel estimator was applied. Of the 337 fecal samples
collected, 48.7% resulted in positive samples. The prevalence of infection was 17.6% for S.
mansoni, 23.7% for A. lumbricoides, 4% for T. trichiura and 0.4% for E. vermicularis in the
urban area (Pacheco School). On the other hand, in the rural area (Barrocão School) were
55.9% for S. mansoni and 28.8% for A. lumbricoides. The highest frequency of S. mansoni
was found in the rural area and in male children, whereas the cases of geo-helminths had
similar prevalence in both zones. In the rural area, the parasitic burden prevailed in mild
(87.9%) and moderate (12.1%) and in urban areas, mild (65.3%), moderate (28.6%) and
severe (6.1%). Regarding the environmental and sanitary conditions, the children in the
rural area had more "contact with water" (90.5%), being associated with the occurrence of S.
mansoni in the demographic areas (p = 0.0394). Likewise, the variables "sanitary
installation, waste disposal, water supply and waste destination" also showed an association
between the "occurrence of S. mansoni and geo-helminths" (p <0.001). Of the hygiene
habits, 100% of rural schoolchildren consume untreated water (p <0.001). The analysis of
the spatial distribution of the positive cases of S. mansoni and geo-helminths allowed us to
visualize that in the urban area the specialization was revealed homogeneously, whereas in
the rural zone it was heterogeneous and that through the Kernel estimator, the
agglomeration of these cases is located in the west of Malhador in the urban and rural areas
are located to the west and east of the municipality. The present study showed that
Malhador is a municipality endemic to S. mansoni and that inadequate sanitary and hygiene
conditions favored a high prevalence of parasitic diseases in the schoolchildren of the
localities.
Key words: Schistosoma mansoni ; Helminthiasis; Epidemiology; Spatial Analysis
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1 INTRODUÇÃO

As doenças parasitárias, nos países em desenvolvimento, ainda constituem um
importante agravo à saúde por serem consideradas relevantes causas de morbimortalidade.
Dentre elas, podemos destacar a esquistossomose e as geo-helmintíases. Ambas as doenças,
estão relacionadas com a pobreza, a falta de saneamento adequado e de higiene, baixo nível
de educação sanitária da população e a ingestão de água ou alimentos contaminados
(BRASIL, 2010a; VIDAL, 2011).
A esquistossomose é uma doença causada pelo agente etiológico Schistosoma
mansoni, o qual penetra no ser humano por via cutânea, quando este entra em contato com
água contaminada com as cercárias. A patologia pode apresentar-se desde as formas
assintomáticas até quadro agudo de febre, anorexia, dor abdominal e cefaleia,
acompanhados ou não por diarreia, náuseas, vômitos ou tosse seca, ocorrendo
hepatomegalia. É considerada uma endemia mundial atingindo 54 países, e no Brasil é
constatado endemia em 19 estados. No nordeste, exames parasitológicos realizados em um
período de 1996 a 2000 pela Funasa, constataram que os estados mais afetados eram:
Alagoas, Sergipe e Pernambuco (BRASIL, 2010b). E baseado no levantamento de dados do
Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) em Sergipe no ano de 2008, o percentual
de positividade era de 10,6%. (ROLLEMBERG et al., 2011).
As geo-helmintíases, por sua vez, são doenças causadas por um grupo de parasitos
intestinais cujo ciclo acontece, em parte, no solo. Esse grupo de helmintos é constituído por
Ascaris lumbricoides, Trichiuris trichiura e os ancilostomídeos Necator americanus e
Ancylostoma duodenale. Tais helmintos podem levar seus portadores, em sua maioria
crianças em idade escolar, a adquirirem um quadro de desnutrição, diarreia, anemias,
diminuição da aptidão física e do aproveitamento escolar. Normalmente nas regiões
endêmicas para esquistossomose, os serviços locais de saúde realizam simultaneamente a
busca ativa dos portadores de S. mansoni e geo-helmintos (BRASIL, 2012; MELO, 2010).

12

1.1 Justificativa

Este trabalho justifica-se pela elevada morbidade e mortalidade causadas pela
esquistossomose e geo-helmintíases em todo mundo e pela sua transmissão ocorrer com
maior frequência em crianças em idade escolar, levando-as a apresentarem quadros de
desnutrição, atraso da cognição e no seu desenvolvimento educacional. Desde 2013, o
Ministério da Saúde vem tentando diminuir a carga parasitária das geo-helmintáses e
eliminar a esquistossomose através da Campanha Nacional de Hanseníase, Tracoma e Geohelmintíases, tendo sido incluso, apenas em 2015, o combate à esquistossomose. O foco
dessa campanha são escolares de 5 a 14 anos matriculados na rede pública do Ensino
Fundamental dos municípios que apresentem: alta carga dessa doença, baixo Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), cobertura inadequada de água encanada,
esgoto e destino de lixo, e percentual de população geral e de crianças em condições de
pobreza segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O município de Malhador-SE vem participando dessa campanha desde 2013 por se
enquadrar nesse perfil, ao apresentar-se com baixo IDH-M (0,587), por não oferecer
saneamento básico adequado e por ter um percentual de pobreza de 31,69%. Associado a
essa campanha, o PCE de Malhador é o principal responsável pelo monitoramento da
esquistossomose, mas nas regiões endêmicas para S. mansoni, os serviços locais de saúde
também detectam na rotina através da busca ativa, portadores não só de S. mansoni, mas
também das geo-helmintos.
Apesar do trabalho da Campanha Nacional no combate às geo-helmintíases e à
esquistossomose e dos esforços intensificados pela coordenação local do PCE, fica a
indagação se a soma dessas forças de vigilância está sendo de fato efetiva. Diante desse
questionamento e do fato de que a faixa etária mais acometida por esses parasitos encontrase nas escolas, faz-se necessário um estudo para conhecer a prevalência real no âmbito
escolar e analisar as condições sócio-ambientais que permita implementar ações de
prevenção dessas enfermidades.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Epidemiologia da Esquistossomose e das Geohelmintíases

As parasitoses intestinais são doenças infecciosas de suma importância para a saúde
pública que podem causar alterações psicossomáticas, físicas e sociais. São encontradas com
mais frequência em seres humanos que vivem em condições precárias de saneamento
básico, higiene pessoal e doméstica e transmitidas geralmente de forma oro-fecal através da
ingestão de alimentos ou água contaminados por ovos e cistos geralmente de helmintos e
protozoários (ANGELUCI, et al., 2013; LIMA, et al., 2013).
Os helmintos são parasitos de vida livre ou de plantas ou animais, incluindo o
homem. Dentre as várias espécies de helmintos, os que mais infectam o homem são: A.
lumbricoides, T. trichiura, os ancilostomídeos N. americanus e A. duodenale, Enterobius
vermiculares e o S. mansoni. A prevalência e intensidade de infecção ainda vêm se
mostrando elevada, no mundo, essa estimativa é de dois bilhões de casos podendo a
infecção ser por um ou mais parasitas (BARBOSA, et al., 2012b). Segundo Andrade et al.
(2010) nas Américas, estima-se que 20 a 30% da população esteja infectadas por essas
parasitoses.
As geo-helmintíases no Brasil ocorrem em todas as unidades federativas,
principalmente nas áreas rurais e periferias de centros urbanos. Em municípios que
apresentam baixo IDH-M, estima-se uma prevalência de casos na população que varie entre
2 e 36% , sendo 70% desses em escolares (BRASIL, 2014a).
De acordo com World Healh Organization-WHO (2015b), a esquistossomose é uma
doença tropical encontrada em 78 países. Na América do Sul, destacam-se o Brasil, Caribe e
Venezuela. As áreas endêmicas e focais no Brasil atingem 19 unidades federativas e os
Estados onde a esquistossomose ocorre de forma endêmica são: Rio Grande do Norte,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo e Minas Gerais e
aqueles que apresentam apenas áreas com foco da doença são os Estados do Pará, Piauí, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal e Rio Grande do Sul
(BRASIL, 2009).
De acordo com o Ministério da Saúde (2011) o Brasil é um país endêmico para a
esquistossomose, e Sergipe está incluso como Estado endêmico para essa parasitose em 51
dos seus 75 municípios, estando a doença estabelecida nos municípios da zona da mata e
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litoral. Em um estudo realizado por Rollemberg et al. (2011), a prevalência em 2008 de
enteroparasitoses de acordo com os dados do PCE em Sergipe foi de 10,6% para S.
mansoni, 21,5% para A. lumbricoides, 6,1% para Ancylostoma sp. e 1,4% para T. Trichiura,
o que demonstra um índice elevado da prevalência não só de S. mansoni, mas também de
geo-helmintos no estado.
Segundo Lopes et al. (2012) amostras de exames coproscópicos oriundos de cadastro
de usuários de três laboratórios de análises clínicas do município de Aracaju/SE no período
de 2007 a 2010 apresentaram 15.112 casos positivos de geo-helmintíases, destes, 58,84%
dos usuários foram acometidos por A. lumbricoides, 23,72% por Ancilostomídeos, 16,44%
por T. trichiura e 1,0% por Strongyloides stercolaris.

2.2 Transmissão do S. mansoni e dos geo-helmintos

O ciclo evolutivo das geo-helmintíases é bastante semelhante entre si, uma vez que
são infecções causadas por parasitos que se desenvolvem no trato intestinal humano e tem
parte do seu ciclo ocorrendo obrigatoriamente no solo, daí o uso do termo geo-helminto
(CASTIÑEIRAS; MARTINS, 2003).
No caso do A. lumbricoides e T. trichiura, o hospedeiro infectado libera os ovos não
embrionados juntamente com as fezes em meio externo e propício (sombra, umidade e
temperatura) proporcionando, assim, a embriogênese com o desenvolvimento de diferentes
estágios larvais até se tornarem larvas infectantes ainda dentro dos ovos. Esses ovos
larvados podem ser disseminados por insetos (mosca e barata), aves, poeira, vento e água,
contaminando alimentos sólidos e líquidos sendo então, ingeridos pelo hospedeiro. Em
lugares de alta prevalência, onde a contaminação do solo é elevada, pode haver a ingestão
dos ovos diretamente pelas mãos, fato que ocorre principalmente com crianças que
costumam levar as mãos e ou objetos sujos à boca sem a adequada higienização. Após a
ingestão dos ovos, as larvas eclodem por estímulos fornecidos pelo hospedeiro e migram até
chegarem ao intestino (BARBOSA, 2012a; NEVES, 2011; NEVES, 2009).
Enquanto o ovo do A. lumbricoides e do T. trichiura é liberado não embrionado no
meio externo, no ciclo evolutivo do N. americanus e A. duodenale, a maturação da larva até
o estágio infectante ocorre no solo após a eclosão do ovo. A larva em estágio infectante
penetra no homem através da pele, entra na circulação, atinge os pulmões e depois migra até
chegar ao intestino. A infecção no homem pode acontecer também por via oral ao consumir
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água ou alimentos contaminados, neste caso, as larvas ingeridas perdem a cutícula externa
no estômago (por ação de enzimas gástricas e pH ácido) e migram para o intestino
(CASTIÑEIRAS; MARTINS, 2003; NEVES, 2009).
A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo agente etiológico
Schistosoma mansoni, verme da classe Trematoda, família Schistosomatidae e gênero
Schistosoma. Tem o homem como hospedeiro definitivo e como hospedeiro intermediário,
os caramujos de água doce do gênero Biomphalaria para completar seu ciclo vital. Sua
transmissão é através do indivíduo infectado que elimina os ovos através de suas fezes e
estes ao entrarem em contato com a água eclodem e liberam as larvas conhecidas como
miracídios, as quais infectam os caramujos. Após quatro semanas as larvas abandonam o
caramujo na forma de cercárias e ficam livres na água, infectando o homem ao entrar em
contato com essa água, através da penetração das cercárias pela pele (BRASIL, 2015).

2.3 Manifestações Clínicas

O quadro clínico de pessoas com geohelmintíase na maioria das vezes é
assintomático, nesse caso, as manifestações clínicas mais severas irão depender da alta
carga parasitária e da ocorrência de poliparasitismo. Os sintomas na fase inicial são: febre,
sudorese, palidez, náusea, fraqueza e tosse. Depois que os vermes adultos alcançam o
intestino, pode haver desconforto abdominal, cólicas intermitentes, perda de apetite,
diarreia, dores musculares e anemia de diversos graus. Essas manifestações clínicas estão
relacionadas com a redução da capacidade de ingestão de alimentos, má absorção de
nutrientes e obstrução das vias aéreas (BRASIL, 2014a).
As manifestações clínicas das pessoas infectadas por S. mansoni variam a depender
da intensidade da infecção já a sintomatologia depende do estágio de desenvolvimento do
parasito no hospedeiro. A infecção por S. mansoni pode ser classificada em fase aguda e
crônica, de forma que a fase aguda é correspondente à fase de penetração da cercária na pele
a qual pode apresentar-se como um quadro de dermatite urticariforme, com erupção papular,
eritema, edema e prurido, podendo durar até 5 dias após a infecção ou mesmo apresentar-se
de maneira assintomática (BRASIL, 2005; 2010a).
Após seis meses de infecção, o quadro clínico pode evoluir para a fase crônica, a
qual tem a possibilidade de apresentar-se das seguintes formas: intestinal; hepatointestinal;
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hepatoesplênica compensada (BRASIL, 2010a) e hepatoesplênica descompensada
caracterizada como a forma mais grave da esquistossomose mansônica (BRASIL, 2005).

2.4 Diagnóstico

O diagnóstico das geohelmintíases pode ser efetuado através do exame
parasitológico de fezes pelo método de sedimentação espontânea, conhecido como teste
qualitativo para detecção de cistos de protozoários, ovos e larvas de helmintos. Além do
exame coprológico de sedimentação, o método de Kato-Katz é um método recomendado
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para estudos de diagnósticos individuais e para
estudos epidemiológicos por ser um procedimento simples e muito eficiente para detectar
quantitativamente ovos de helmintos nas fezes. (CARLI, 2007; BRASIL, 2014a).
A esquistossomose mansoni apresenta uma grande diversidade em suas formas
clínicas assemelhando-se a muitas outras doenças, sendo importante, portanto, não só os
métodos laboratoriais, mas também o diagnóstico diferencial. Este baseia-se em uma
minuciosa anamnese reunindo informações acerca da história geográfica do banho em lagos
com caramujos ou outros modos de exposição à água contaminadas com o parasito e dos
sinais e sintomas associados ao exame físico. A coleta desses dados irá auxiliar na
descoberta da doença, assim como na identificação da fase evolutiva da infecção
(VITORINO, et al., 2012).
Um dos métodos laboratoriais usados no diagnóstico da esquistossomose pode ser o
exame parasitológico de fezes. Esse é um método básico que utiliza técnicas quantitativa
sendo a mais utilizada a técnica de Kato-katz, a qual possibilita a visualização e a contagem
de ovos por gramas de fezes, de modo a permitir a avaliação da intensidade da infecção e da
eficácia do tratamento, além de ser a escolhida para as práticas de rotina em áreas com
elevada prevalência da doença. Existem ainda a biópsia retal, usada com a finalidade de se
obter o controle da cura, e os testes imunológicos de reação intradérmica ou sorológicos
além da reação de polimerase em cadeia (PCR). Esses outros métodos são utilizados em
áreas não endêmicas ou em pacientes com baixa parasitemia e imunodeprimidos, não sendo,
porém, utilizados nas pesquisas de rotina. Ademais, podem ainda ser realizados exames
complementares como a ultrassonografia para os casos de hepatoesplenomegalia
(VITORINO, et al., 2012; BRASIL, 2014a).
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2.5 Tratamento

O Ministério da Saúde preconiza como tratamento para geo-helmintíases,
Albendazol de 400mg em dose única por via oral supervisionada. Além desse, existem
outras opções, como o mebendazol, levamizol, flubendazol, piperazina e palmoato de
pirantel. Já no tratamento da esquistossomose é recomendado o uso do Prazinquantel em
comprimido de 600mg, no caso das crianças, a dose é de 60mg/kg de peso em dose única
por via oral supervisionada após a refeição e no caso dos adultos, a dose é de 50mg/kg de
peso (BRASIL, 2014a).
O reforço ao tratamento aparece juntamente com a Campanha Nacional de
Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose, que têm como objetivo reduzir a
carga parasitária de geo-helmintos justamente em estudantes de 5 a 14 anos da rede pública
de ensino dos municípios prioritários através do uso quimioprofilático de Albendazol
400mg. Como inovação, a campanha de 2015 traz além desse objetivo, o tratamento
coletivo com Prazinquantel em comprimido de 600mg para crianças até 15 anos. A dose,
como preconizada pelo MS, é de 60mg/kg de peso, sendo direcionada para escolares que
residam em municípios com percentual de positividade acima de 25% e que tenham como
meta a eliminação da esquistossomose. Essa estratégia em ambiente escolar reduz os custos
do tratamento e aumenta os resultados da intervenção devido à escola agregar um grande
número de indivíduos. Ambos medicamentos, Albendazol e Prazinquantel são distribuídos
gratuitamente pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2015).

2.6 Esquistossomose e Geohelmintíases: Saúde e Ambiente

As geo-helmintíases e a esquistossomose mansoni são doenças prevalentes em áreas
tropicais e subtropicais, onde principalmente vivem populações devastadas pela pobreza e
que estão intimamente ligadas com a falta de acesso à água limpa e ao saneamento básico
adequado. A ausência de condições ambientais, sanitárias e socioculturais adequadas, assim
como, o consumo de água não tratada, ausência de latrinas adequadas, falta de
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abastecimento de água tratada e até mesmo falta de cuidados higiênicos, são fatores que
influenciam na ocorrência dessas parasitoses (OMS, 2012).
Os indivíduos que moram em ambientes sem saneamento básico e que lançam seus
dejetos contaminados com ovos desses helmintos no solo ou na água, podem também,
contaminar alimentos e o abastecimento de água da região, levando a infecção e reinfecção
da comunidade. Apesar de a esquistossomose estar relacionada com essas condições
ambientais inadequadas, o seu desenvolvimento e transmissão é mais focal, pois depende da
presença do caramujo específico como hospedeiro e de atividades humanas que levem à
contaminação da água e que resulte em sua infecção. Essas parasitoses estão distribuídas
geograficamente nas Américas, África subsaariana, China e Ásia Oriental, no caso das
geohelmintíases, e a esquistossomose mansoni está difundida pelo Caribe, Suriname, Brasil,
África e Oriente Médio (SANTOS, et al, 2006; WHO,2015a; WHO, 2015b).
As características do meio ambiente juntamente com as condições de risco e dos
problemas de saúde podem ser descritos e analisados espacialmente através da utilização de
técnicas de geoprocessamento. O geoprocessamento utiliza sinergicamente técnicas de
coleta, exibição e tratamento de informações espacializadas, sendo tais informações obtidas
pelos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e Sistemas de Posicionamento Global
(GPS-Global Position System) para o desenvolvimento de modelos adequados para a
vigilância, previsão e prevenção de riscos das doenças. Os dados de um SIG são geralmente
organizados sob a forma de um banco de dados geográficos e apresentam como resultado a
reprodução de mapas. Os mapas tem sido a melhor forma de representação da distribuição
espacial das situações de risco à saúde proporcionando um panorama das condições
ambientais de saúde permitindo dessa forma, a realização de programas de educação e
planejamento das ações de vigilância sanitária e saúde (GUIMARÃES, 2010; LEAL NETO,
et al., 2012; BARBOSA et al., 2012).

2.7 Educação e Saúde

A educação em saúde é uma forma de levar o conhecimento à população,
principalmente crianças em idade escolar, quanto às maneiras de prevenção da
esquistossomose mansoni e geo-helmintíases. A conscientização sobre as mudanças de
hábitos de higiene e de vida promove atitudes e práticas que modificam as condições
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favorecedoras e mantedoras da transmissão e a reinfecção por essas parasitoses (ARAÚJO
FILHO, et al. 2011).
Focar na educação das crianças em idade escolar é importante por elas serem mais
susceptíveis à infecção, que neste caso se dá por apresentarem hábitos de higiene ainda em
formação como, não lavar as mãos após uso do banheiro, antes da alimentação ou da
manipulação de frutas, verduras, pelo ato de levar à boca partes do corpo ou objetos
contaminados e pela fácil exposição ao solo e água contaminada, facilitando dessa forma a
transmissão e consequentemente a infecção parasitária (BRASIL, 2014a; WHO, 2015a;
WHO, 2015b).
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral


Analisar, comparativamente, as prevalências de S. mansoni e geo-helmintos e as
condições sócio-ambientais em escolares do município de Malhador, estado de
Sergipe.

3.2 Objetivos Específicos


Identificar as prevalências de S. mansoni e/ou geo-helmintos em escolares das
áreas urbana e rural do município de Malhador.



Comparar as prevalências de crianças com S. mansoni e/ou geo-helmintos nas
duas áreas, bem como as condições sócio-ambientais.



Analisar a distribuição espacial dos casos de esquistossomose e geo-helmintíases
encontrados.
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4 MATERIAS E MÉTODOS
4.1 Tipo de Estudo

Este é um estudo epidemiológico, descritivo e de corte transversal. A obtenção das
amostras foi no período de fevereiro a junho de 2016. 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 pessoa, possibilitando o detalhamento do perfil
epidemiológico, com vistas à promoção da saúde (ROUQUAYROL, 2003). O corte
transversal estuda a doença e exposição a fatores de risco de uma população em um dado
momento do tempo (PEREIRA, et al. 1995). Na presente pesquisa, o corte se aplicou para
identificação de escolares portadores de S. mansoni e geo-helmintos. Esse tipo de estudo
poderá fornecer dados de prevalência e de múltiplos fatores de risco para essas infecções,
não havendo necessidade de um período de seguimento.

4.2 Descrição da área de Estudo

O município de Malhador, local onde está sendo realizada a pesquisa, encontra-se
localizado na região do agreste sergipano, a 49 km de Aracaju, com uma área de 100,94
km²; segundo o Censo Demográfico de 2010 a população era de 12.402 habitantes, uma
população estimada para 2013 de 12.501 habitantes, da qual 6.416 pessoas residem em área
rural e 5.626 residem em área urbana, e 70,3% da população se encontra dentro de uma
faixa etária entre 0 e 39 anos (IBGE, 2014). A base da sua economia é a agricultura.
Segundo a PNUD, o município apresenta IDH-M de 0,587 em 2010, situando-o na faixa de
Desenvolvimento Humano baixo (IDH-M entre 0,500 e 0,599) e o indicador de pobreza
com uma proporção de pessoas pobres de 31,69%. (Atlas Brasil, 2013).
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Figura 1. Mapa da área de Estudo

Fonte: Próprio autor, 2017.

O foco do estudo foi em duas escolas, uma delas foi a Escola Municipal José
Joaquim Pacheco, intitulada neste trabalho como “Escola Pacheco” (Figuras 2A e 2B),
localizada na Rua Ananias José dos Santos, Centro de Malhador (área urbana) e a outra
escola escolhida foi a Escola Rural Barrocão na zona rural, intitulada como “Escola
Barrocão” localizada no Povoado Tabua (Figura 3). As duas escolas abrangem educação
infantil, ensino fundamental e a educação de jovens e adultos – EJA e possuem uma
infraestrutura que inclui água filtrada, água da rede pública, energia da rede pública, fossa e
lixo destinado à coleta periódica.
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Figura 2A. Fachada da Escola Municipal José Joaquim Pacheco

Fonte: O próprio autor, 2015.

Figura 2B. Interior da Escola Municipal José Joaquim Pacheco

Fonte: O próprio autor, 2015.
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Figura 3. Escola Rural Barrocão

Fonte: O próprio autor, 2015.

4.3 População de Estudo

O estudo foi feito em crianças em idade escolar, entre 5 e 14 anos. A idade
estabelecida foi baseada na faixa etária instituída pelo Ministério da Saúde (2014a) que é a
mais afetada no caso de S. mansoni e geo-helmintos. O cadastro prévio das crianças foi
utilizado para o planejamento das atividades, além de possibilitar o registro das casas onde
elas residem.
A amostra foi obtida baseada na fórmula de Barbetta (2006) para o cálculo do
tamanho mínimo da amostra, considerando:
N= Tamanho da população
n= tamanho da amostra.
E0= erro amostral tolerável
n0= primeira aproximação do tamanho da amostra
n0 = 1 / (E0)2

n = (N . n0) / (N + n0)
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Para o cálculo amostral considerou-se um erro de 5% e nível de confiança de 95%.
Após análise, verificou-se que para escola Pacheco a amostra necessária foi de 157
indivíduos e para escola Barrocão a amostra foi de 59 indivíduos.

4.4 Metodologia do Objetivo 01
 Objetivo 01: Identificar as prevalências de S. mansoni e/ou geo-helmintos em
escolares da área urbana e rural do município de Malhador.
Foram entregues coletores de fezes com tampa, espátula e identificados com o nome
de cada indivíduo às crianças de 5 a 14 anos de idade das escolas Pacheco e Rural Barrocão.
Juntamente com os coletores foi entregue uma nota endereçada aos responsáveis explicando
como deveria ser realizado o procedimento de coleta e a data previamente estabelecida de
retorno às escolas para o recolhimento dos frascos. Além de ser encaminhado aos pais ou
responsáveis o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) para
que fosse, através deste, autorizada à coleta das amostras. O material recolhido foi
acondicionado em um recipiente térmico com gelo e levado ao laboratório da Secretaria de
Saúde do Município de Malhador onde foram mantidos em ambiente refrigerado até serem
analisados. O método escolhido para diagnóstico parasitológico foi o de Kato-Katz com 01
(uma) amostra de cada criança, da qual foram confeccionadas e examinadas 02 (duas)
lâminas.
O Método Kato-Katz é usado para inquéritos coproscópicos de rotina e em
investigações epidemiológicas. Técnica mais usada e recomendada pelo PCE e
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) porque possibilita de forma
simples e muito eficiente detectar ovos de helmintos nas fezes e permite também a
identificação e contagem dos ovos de S. mansoni por gramas de fezes. A taxa de infecção
humana ou carga parasitária de cada indivíduo foi definida multiplicando-se o número de
ovos presentes no material fecal (lâmina) pela constante 24 logo, obtivemos o número total
de ovos por grama de fezes (OPG) (BRASIL, 2014b; CARLI, 2007).
A prevalência da esquistossomose e geo-helmintos foi definida a partir dos
resultados dos exames parasitológicos de fezes, utilizando a seguinte fórmula:
Pv = No de indivíduos positivos da localidade _____________ x100
No total de indivíduos examinados na localidade
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4.5 Metodologia do Objetivo 02


Objetivo 02: Comparar as prevalências de crianças com S. mansoni e/ou geohelmintos nas duas áreas, bem como as condições sócio-ambientais.

Após identificar a prevalência de S. mansoni e geo-helmintos, tais resultados foram
associados às condições sócio-ambientais, visando relacioná-las à ocorrência de parasitoses
nos escolares. As informações sobre as condições sócio-ambientais foram adquiridas através
da aplicação de um questionário padrão baseado no de Santos (2013) (Apêndice B) aos pais
ou responsáveis contendo as seguintes variáveis identificadas da seguinte forma:
Identificação do pai ou responsável: nome, sexo, idade, naturalidade, endereço,
localização do domicílio (zona rural ou urbana), ocupação e escolaridade; Contato com a
água: se a criança tem contato com água (sim ou não), se sim, qual tipo? (riacho, rio, poço,
lagoa, outros), qual a frequência? (diária, semanal, mensal e anual) e Atividades na água
(doméstica, consumo, higiene pessoal, pesca, agricultura, lazer e outros) e Condições de
moradia e hábitos de higiene: Tipo de moradia (alvenaria, barro, outros), instalação
sanitária (presente ou ausente), destino dos dejetos (rede de esgoto, fossa rudimentar, fossa
seca, a céu aberto), abastecimento de água (deso, cisterna, rio, poço), água para consumo
(tratada, não tratada, filtrada, fervida ou mineral), destino do lixo (coleta municipal ou a céu
aberto), lava as mãos antes de comer? (sim ou não), lava as mãos depois de usar o banheiro?
(sim ou não), lava os alimentos que são consumidos crus? (sim ou não) e a criança anda
com os pés descalços? (sim ou não).

4.6 Metodologia do Objetivo 03


Objetivo 03: Analisar a distribuição espacial dos casos encontrados nas
comunidades.
Para a localização espacial dos casos foi utilizado o método absoluto com

posicionamento instantâneo de um ponto referente às residências dos escolares com
positividade para S. mansoni e geo-helmintos através de um receptor GPS (Global Position
System), marca Garmin, cuja captura de coordenadas foi realizada em sistema de projeção
UTM (Universal Transversa de Mercator) e de referência elipsoidal SAD 69.
A disponibilização dos dados foi realizada por meio de um sistema de consulta com
base nos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), os quais são ferramentas importantes,
visto que integram os mais distintos tipos de dados e informações à sua localização
geográfica (Latitude e Longitude). Os dados do GPS foram transferidos para o computador
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através do software GPS TrackMaker Pro (Versão 13.9). Foi utilizada nas construções dos
mapas a base cartográfica do município de Malhador-Se (Carta Urbana Digital do IBGE)
disponível em meio digital (DRUCK, et al, 2004).
Para filtrar a variabilidade de um conjunto de dados, e assim reter as características
essenciais dos locais, foi utilizado o método não paramétrico de Kernel de intensidade
(Kernel Quártico), com grade regular composta por 150 x 150 células. O método de Kernel
promove o alisamento ou suavização estatística, o qual permite estimar a quantidade de
eventos (pontos) por unidade de área em cada célula de uma grade regular que recobre a
região estudada. Através da suavização estatística gerou-se uma superfície de densidade
para a detecção visual de “áreas quentes” (hot spots), entendidas como uma concentração de
eventos indicando aglomeração em uma distribuição espacial de uma superfície contínua a
partir de dados pontuais (BAILEY; GATRELL, 1995; BARCELLOS, et al., 2006). Todas as
análises e resultados foram extraídos sob a forma de mapas temáticos através do Software
TerraView 4.2.2.
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5 ANÁLISE DOS DADOS

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 2010. A análise univariada foi apresentada por meio
das frequências absolutas e relativas das principais variáveis sócio-ambientais, em seguida
foi avaliada a dependência entre os grupos com o teste do Qui-quadrado (X2).
Para as análises estatísticas foram utilizados: o Teste de Qui-Quadrado e o Teste G.
O nível de significância será estabelecido em 5% (p < 0,05). O banco de dados foi
construído no programa Microsoft Excel (Windows 2010). Todas as análises estatísticas
foram realizadas no programa Software Bioestat® (Versão 5.0).
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6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Sergipe e aprovado com o número CAAE: 52856416.1.0000.5546
(Anexo A). Todos os participantes foram esclarecidos quanto ao objetivo de estudo, a
participação voluntária e a garantia ao anonimato e assinaram o Termo de Consentimento
Livre Esclarecido – TCLE (Apêndice A). O projeto está de acordo com os princípios éticos
de maleficência, beneficência, justiça e autonomia, contidos na Resolução No 466, de 12 de
dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.
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7 RESULTADOS

Foram coletadas 337 amostras de fezes dos escolares entre 5-14 anos das escolas
Pacheco (urbana) e Barrocão (rural) das quais, o total de positividade foi de 48,7%. Na
escola Pacheco, das 278 amostras coletadas, 43,2% (n=120) resultou em positivas, dentre
essas, 94,2% foram de indivíduos monoparasitados e 5,8% de co-infectados. Ao passo que,
das 59 amostras coletadas na escola Barrocão, 74,6% (n=44) foram positivas, das quais
86,4% foram de crianças monoparasitadas e 13,6% co-infectadas.
A faixa etária de crianças que realizaram o exame coproscópico prevaleceu entre 5 e
9 anos de idade em ambas as escolas, sendo que, a média de idade para o Pacheco de
9,2(±2,4) e a do Barrocão foi de 8,7(±2,6).
As tabelas 1 e 2 mostram a ocorrência de parasitoses em cada escola por faixa etária.
Na escola Joaquim Pacheco (Tabela 1) a maior prevalência foi entre 5 e 9 anos (52,8%), já
na escola Rural Barrocão (Tabela 2), observou a maior ocorrência na faixa etária entre 10 e
14 anos (54%).
Tabela 1. Distribuição da faixa etária das crianças com parasitoses da escola Municipal Joaquim Pacheco,
Malhador – Se, 2016.
Escola Pacheco
Parasitoses
Faixa etária

S.mansoni
%
N

A.lumbricoides
N
%

T.trichiura
N
%

E.Vermiculares
N
%

N

Total
%

5 |— 10

22

45,0

38

57,6

7

63,7

0

0

67

52,8

10 |— 15

27

55,0

28

42,4

4

36,3

1

100

60

47,2

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2. Distribuição da faixa etária das crianças com parasitoses da escola Rural Barrocão,
Malhador – Se, 2016.
Escola Rural Barrocão
Parasitoses
Faixa etária
N

S.mansoni
%

5 |— 10

17

10 |— 15

16

Fonte: Dados da pesquisa.

A.lumbricoides
N
%

N

Total
%

51,5

6

35,3

23

46,0

48,5

11

64,7

27

54,0
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Das 278 amostras analisadas na escola Pacheco, as crianças apresentaram
positividade de 17,6% (n=49) para S. mansoni, 23,7% (n=66) para A. lumbricoides, 4%
(n=11) para T. trichiura e 0,4% (n=1) para E. vermiculares. Enquanto que, das 59 amostras
de fezes coletadas na escola Barrocão, a prevalência da infecção pelo S. mansoni foi de
55,9% (n=33) e 28,8% (n=17) pelo A. lumbricoides.
Com relação ao gênero (Tabela 3), tanto no Barrocão (60,6%) quanto no Pacheco
(55,1%) o sexo masculino foi o mais acometido por S. mansoni. Já a infecção por A.
lumbricoides foi maior no sexo feminino (66,7%) na escola Pacheco, enquanto que, no
Barrocão predominou no sexo masculino (58,8%). O T. trichiura foi encontrado apenas na
escola Pacheco e teve seu maior número de casos no sexo masculino (81,8%). E o único
caso encontrado de E. vermiculares, foi no sexo feminino (100%). De acordo com o teste
Qui- quadrado houve associação entre as variáveis “sexo” e “positividade” para S. mansoni
(p=0,042) e entre as variáveis “sexo” e “positividade” para T. trichiura (p<0,001). Para as
demais variáveis não houve associação (Tabela 3).
Tabela 3. Distribuição do percentual de positividade de S. mansoni e geo-helmintos relacionado ao gênero nas
escolas Barrocão e Pacheco, Malhador-Se, 2016.
Escola Barrocão
Escola Pacheco
Sexo
Parasitos

Feminino

Sexo

Masculino

N

%

N

%

Positivos

13

39,4

20

60,6

Negativos

14

53,8

12

46,2

Positivos

7

41,2

10

58,8

Negativos

20

47,6

22

52,4

Positivos

0

0

0

Negativos

27

0

0

Feminino
2

X (p)*

Masculino
N

Total
2

N

%

%

X (p)*

22

44,9

27

55,1

130

56,8

99

43,2

44

66,7

22

33,3

108

50,9

104

40,1

0

2

18,2

9

81,8

32

0

150

56,2

117

43,8

0

0

0

0

0

0

27

0

32

0

152

0

Positivos

0

0

0

0

1

Negativos

27

0

32

0

151

N

%

S. mansoni
p=0,042

82

24,4

255

75,6

83

24,6

254

75,4

11

4

267

96

0

0

0

126

0

337

0

100

0

0

1

0,4

54,5

126

45,5

336

99,6

p=0,0923

A.lumbricoides
p=0,3624

p=0,1266

T. trichiura

Ancylostoma
sp.
Positivos
Negativos

p<0,0001

E.vermiculares

2

*X - valor de p de acordo com as análises pelo Qui-quadrado.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Em relação à carga parasitária (OPG) para S. mansoni (Tabela 4), a infecção leve
prevaleceu na escola Barrocão – zona rural (87,9%) em relação à escola Pacheco - urbana
(65,3%), enquanto a infecção moderada foi maior na escola Pacheco – zona urbana (28,6%)
em relação à escola Barrocão-rural (12,1%) e os escolares com infecção alta foram apenas
encontrados na escola Pacheco (6,1%). Através do teste G, constatou-se associação entre as
variáveis “localização geográfica” (zonas rural e urbana) e “carga parasitária” (p<0,0001).

Tabela 4. Intensidade de Infecção por S. mansoni em Escolares de 5-14 anos, Malhador-Se, 2016.

Escolas Municipais
Barrocão-Zona Rural
Carga Parasitária (OPG*)

Pacheco-Zona Urbana

Total

N
29

%
87,9

N
32

%
65,3

Teste G

N
61

%
74,4

Moderada**

4

12,1

14

28,6 p<0,0001

18

22

Alta**

0

0

3

3

3,6

Leve**

6,1

*Ovos por gramas de fezes (OPG).
**Leve (1-99opg); Moderada (100-399opg); Alta (≥ 400opg).
***Valor de p de acordo com as análises pelo Teste G.
Fonte: Dados da pesquisa

As condições sócio-ambientais foram avaliadas somente nos escolares com
positividade para S. mansoni e geo-helmintos. Das 44 residências visitadas na zona rural, 42
(95,4%) pessoas responsáveis pelas crianças responderam aos questionários, restando
apenas duas (4,6%) residências, nas quais ninguém foi encontrado durante as visitas. Na
zona urbana, das 118 casas visitadas, 91 (77,1%) responsáveis pelos escolares responderam
os questionários, enquanto 22 (22,9%) não responderam por não terem sido encontrados em
suas casas, por terem mudado para outro município ou pelo difícil acesso para chegar às
residências.
Ao avaliar as condições ambientais e sanitárias entre os escolares da zona urbana e
rural, pôde-se observar em relação aos aspectos de saneamento básico, que muitos
moradores ainda vivem em condições sanitárias precárias. Os indivíduos que vivem tanto na
área urbana (80,2%), quanto na área rural (90,5%) tem contato com água, seja ela de rio ou
de poço (Tabela 5). Um dos rios mais frequentados é o rio Dangra (Figura 4), localizado no
Assentamento Marcelo Déda no município de Malhador, área onde residem muitas crianças
da escola rural barrocão, mas que também é muito utilizado por indivíduos provenientes da
zona urbana, servindo, segundo a avaliação dos questionários, dessas e de outras regiões do
município, como fonte de lazer, pesca, agricultura, uso doméstico, consumo próprio e para
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higiene pessoal. Os próprios moradores da região relatam ainda que nesse mesmo rio já foi
encontrado criadouro de caramujos.

Tabela 5. Condições ambientais e sanitárias dos casos positivos de S. mansoni e geo-helmintos, residentes nas
zonas urbana e rural do município de Malhador-Se, 2016.

Escolas Municipais
Variáveis
epidemiológicas

Zona Urbana

Zona Rural

N

%

N

%

X2(p)**

Tem contato com
água?*
Sim

73

80,2

38

90,5

0,0394

Não

18

19,8

4

9,5

Sim

91

100

35

83,3

Não

0

0

7

16,7

0

0

7

16,7

91

100

35

83,3

89

97,8

0

0

2

2,2

42

100

Céu Aberto

10

11

24

57,1

Coleta Municipal

81

89

18

42,9

Instalação Sanitária
<0,0001

Destino dos Dejetos
Céu Aberto
Fossa

<0,0001

Abastecimento d’Água
Deso
Poço ou Rio

<0,0001

Destino do lixo

* Variável apenas analisada com a ocorrência de S. mansoni.
**X2 - valor de p de acordo com as análises pelo Qui-quadrado.

<0,0001
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Figura 4. Criança brincando no rio dangra, localizado
no Assentamento Marcelo Déda - zona rural do
município de Malhador-Se.

Fonte: Dados da pesquisa
Fonte: O próprio autor, 2016.

Em relação às instalações sanitárias, 100% das residências urbanas e 83,3% das
rurais possuem banheiro. Os dejetos dessas moradias são destinados em fossa rudimentar ou
seca (Figuras 5A e 5B), tanto na zona urbana (100%) quanto na rural (83,3%) sendo que, a
fossa seca, foi somente encontrada na área rural; já o destino dos dejetos a céu aberto, é
usado apenas na área rural (16,7%). A presença da fossa rudimentar não descartou o despejo
de parte do esgoto doméstico nas ruas como demonstrado nas figuras 6A e 6B.

Figura 5.Despejo dos dejetos: A- Fossa rudimentar e B- Fossa seca

A

A

Fonte: O próprio autor,

B
A
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Figura 6. Destino do esgoto doméstico próximo às residências: A- Zona rural e B- Zona urbana

A

B
A

Fonte: O próprio autor, 2016.

O abastecimento de água da região urbana é proveniente, em sua maioria, da
Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) (97,8%), enquanto a região rural (100%) é
totalmente abastecida por poços ou rios da região de Malhador. A maioria do lixo na zona
urbana (89%) é coletado pelo serviço municipal, enquanto na rural (57,1%), a maior parte
do lixo tem o destino a céu aberto (Tabela 5).
O teste Qui-quadrado (tabela 5) mostrou associação entre as variáveis “instalação
sanitária, destino dos dejetos, abastecimento de água e destino do lixo” e a “ocorrência de S.
mansoni e geo-helmintos” (p<0,001). Da mesma forma houve associação entre as variáveis
“contato com água” e “ocorrência de S. mansoni” (p=0,0394).
Comparando-se os hábitos de higiene das crianças residentes na zona urbana e das
residentes na zona rural, obteve-se que os escolares que residem na área urbana, consomem
água do tipo tratada (89 /97,8%), já os da rural, consomem água não tratada (100 / 100%);
ao realizar o teste

X2,

houve associação entre as variáveis “consumo de água” e “áreas

demográficas (zonas urbana e rural)” (p<0,0001).
Quanto a lavar as mãos antes de comer, crianças residentes na área urbana, 43 (47,%)
disseram que não lavam e 48 (52,7%) que lavam as mãos, enquanto os residentes da área
rural, 21 (50%) escolares não lavam e 21 (50%) lavam as mãos antes de comer. Através da
estatística do X2, não houve associação entre as variáveis “lava as mãos antes de comer” e as
“áreas demográficas (zonas urbana e rural)” (p=0,7025).
No tocante à variável “lava as mãos após usar o banheiro”, a maior parte dos
escolares, tanto na zona urbana 54 (59,3%) quanto na rural 26 (61,9%), afirma lavar as
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mãos. Observou-se, através do

que não houve associação entre as variáveis “zonas

X2,

urbana e rural” e “lava as mãos após usar o banheiro” (p=0,7067).
Referente à variável “lava os alimentos antes de comer”, a maioria dos escolares,
tanto da região urbana 79 (86,8%) quanto da região rural 36 (85,7), lava os alimentos antes
de comer. Constatou-se que não houve associação entre as variáveis “lava os alimentos
antes de comer” e as “zonas urbana e rural” (p=0,8213).
E por fim, ao analisar a variável “anda de pés descalços”, o maior número de
escolares da zona urbana 51 (56%), assim como na zona rural 23 (54,8%), relata andar
descalços. Relacionando as variáveis “anda de pés descalços” e “áreas demográficas (zonas
urbana e rural)” de acordo com a análise estatística do teste

X2,

não houve associação entre

elas (p=0,8645) (Tabela 6).

Tabela 6. Condições dos hábitos de higiene dos casos positivos de geo-helmintos, residentes nas zonas
urbana e rural do município de Malhador-Se, 2016.
Escolas Municipais
Variáveis Epidemiológicas

Zona Urbana

Zona Rural

N

%

N

%

2

2,2

42

100

89

97,8

0

0

Não

43

47,3

21

50

Sim

48

52,7

21

50

Lava as mãos após usar o
banheiro?
Não

37

40,7

16

38,1

Sim

54

59,3

26

61,9

Lava os alimentos antes de
comer?
Não

12

13,2

6

14,3

Sim

79

86,8

36

85,7

Não

40

44

19

45,2

Sim

51

56

23

54,8

X2(p)*

Consumo da água
Não Tratada
Tratada

<0,0001

Lava as mãos antes de comer?
0,7025

0,7067

0,8213

Anda de pés descalços?
0,8645

*X2 - valor de p de acordo com as análises pelo Qui-quadrado.
Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da distribuição pontual dos casos positivos de S. mansoni (pontos em
vermelho) e geo-helmintos (pontos em amarelo) permitiu visualizar que na área urbana
(Figura 7), a distribuição espacial foi revelada de forma homogênea, enquanto que na zona

37

rural (Figura 8), esses casos estão distribuídos espacialmente de forma heterogênea em
quatro regiões próximas a escola Barrocão (área rural), conhecidas como Povoados Tabua,
Dandara, Boqueval e Assentamento Marcelo Déda.

Figura 7. Distribuição espacial dos casos positivos de S.mansoni e geo-helmintos, zona urbana, Malhador-Se,
2016.

Fonte: Próprio autor, 2016.
Figura 8. Distribuição espacial dos casos positivos de S.mansoni e geo-helmintos, zona rural, Malhador-Se,
2016.

Fonte: Próprio autor, 2016.
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O estimador de densidade de Kernel, por meio da interpolação mostrou
adensamentos (hot spot) das maiores taxas de ocorrência de casos de S. mansoni e geohelmintos. As regiões em tons vermelho e amarelo representam as áreas com o maior
aglomerado de casos, já as áreas em tons de verde e azul mostram regiões com menor
densidade desses. Nas figuras 9A, 9B e 9C, referentes à zona urbana, foram demonstradas
as concentrações de casos de geo-helmintos, de S.mansoni e de co-infecção
respectivamente. Tantos os casos de geo-helmintos (Figura 9A) como os de S. mansoni
(Figura 9B) estão concentrados em uma mesma região a oeste do município de Malhador,
destacando-se apenas uma única área de grande concentração a qual tem proximidade com a
Escola Pacheco.
A co-infecção, ao contrário de que foi apresentado acima, revelou-se concentrada em
cinco áreas distintas localizadas perifericamente em relação a área urbana (centro) do
município. Tomando a escola como referência, têm-se que as aglomerações distribuíram-se
de forma dispersa, atingindo-se áreas ao norte, sul, leste e oeste.

Figura 9. Mapas da análise de Kernel dos casos positivos de: A- geo-helmintos, B- S. mansoni e C- coinfecção (geo-helmintos e S. mansoni), zona urbana, Malhador-Se, 2016.

Fonte: Próprio autor, 2016.
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Já nas figuras 10A, 10B e 10C obtidas através do estimador de Kernel referentes à
zona rural, destacam-se os casos de geo-helmintos, S. mansoni e os de co-infecção
respectivamente. Os resultados da análise de kernel mostram na Figura 10A três áreas
caracterizadas visualmente pelo aglomerado de casos de geo-helmintos. Duas dessas áreas
encontram-se a oeste do município de Malhador na região conhecida como povoado Tabua
e outra a leste do município, na região do Assentamento Marcelo Déda.
As áreas de concentração dos casos de S.mansoni (Figura 10B) estão distribuídas em
duas regiões, a primeira está localizada também a oeste do município, no povoado Tabua e a
segunda no Assentamento Marcelo Déda, a leste de Malhador. A região de aglomeração dos
casos de co-infecção (Figura 10C) revelou apenas uma área de maior densidade localizada
na região do Assentamento Marcelo Déda a leste de Malhador.

Figura 10. Mapas da análise de Kernel dos casos positivos de: A- geo-helmintos, B- S. mansoni e C- coinfecção (geo-helmintos e S. mansoni), zona rural, Malhador-Se, 2016.

Fonte: Próprio autor, 2016.
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8 DISCUSSÃO

O estudo teve como proposta realizar exames coproscópicos em escolares na faixa
etária entre 5 e 14 anos, no entanto, prevaleceu a faixa etária dos 5 a 9 anos de idade. Essa
faixa etária pode ter sido influenciada pelos pais para realizar o exame parasitológico de
fezes, uma vez que é mais complicado ter controle sobre os pré-adolescentes. Além disso, o
fator comportamental das crianças chamou a atenção ao sentirem-se desinibidas pelo fato de
ter que realizar o exame de fezes e levá-lo até a escola. Por outro lado, observou-se que os
alunos maiores de 10 anos (pré-adolescentes) demonstraram desinteresse pelo exame por
“vergonha” de levar as amostras.
De acordo com as tabelas 1 e 2, as quais abordam a ocorrência de parasitoses,
segundo faixa etária, nas zonas urbana e rural, foi observado que as prevalências das
parasitoses encontram-se em torno de 50% para ambas faixas etárias, o que pode estar mais
ligada aos fatores educacionais, culturais, de lazer e de higiene das crianças do que se
enquadrar em uma dessas faixas etárias. Tais fatores podem acarretar em más condições
sanitárias as quais, por sua vez, podem levar a contrair parasitoses, sendo assim importante a
educação sanitária na prevenção dessas e de outras parasitoses em crianças de qualquer
idade.
Diante desse contexto e para dar um retorno à comunidade quanto ao conhecimento
das parasitoses, realizou-se uma educação em saúde no intuito de levar informações sobre
os parasitos aos escolares como forma de promoção da saúde e prevenção. Durante as
visitas as escolas foi exibido um vídeo-animação elaborado pela Universidade Estadual de
Londrina (2012) sobre as parasitoses, ministrada uma palestra educativa (Apêndice C),
ambos de linguagem simples e lúdica de forma a orientá-los sobre o ciclo, transmissão,
principais sintomas, tratamento e prevenção das parasitoses, além da entrega aos alunos e
professores de folders educativos (Apêndice D) sobre as parasitoses
Dos escolares tanto da zona urbana como da rural (337 amostras), o número total de
infectados por geo-helmintos (53,7%) foi maior que por S. mansoni (46,3%). Os dados
mostram que o município de Malhador ficou longe de atingir as metas estabelecidas pelo
Ministério da saúde (2012) - Plano Integrado das Ações Estratégicas de 2011-2015, o que
denota um grave problema de saúde pública. Tal plano tinha como compromisso público,
eliminar a esquistossomose como problema de saúde pública nos municípios endêmicos até

41

2015 e reduzir drasticamente a prevalência de geo-helmintos a níveis inferiores a 20% em
crianças em idade escolar.
Os escolares da zona rural prevaleceram com 55,9% de positividade para S. mansoni
em relação aos da zona urbana (17,6%) caracterizando-se, respectivamente, segundo Brasil
(2014b), como elevado e médio os percentuais de positividade dessas localidades. Em
relação aos geo-helmintos, o parasito predominante foi A. lumbricoides, cuja positividade
também foi maior nos escolares da zona rural (28,8%), em seguida aparecem o T.trichiura
(4%) e o E. vermiculares (0,4%), esses dois últimos, apenas encontrados em crianças na
zona urbana.
Esses achados são similares aos encontrados em outros trabalhos, os quais utilizaram
como método diagnóstico, a técnica de Kato-Katz. A pesquisa de Mathewos et al.(2014)
envolveu escolares que residiam em duas pequenas cidades próximas a um lago no noroeste
da Etiópia, a qual resultou em uma frequência de parasitos de 33,7% para S. mansoni,
enquanto dentre os geo-helmintos, o A.lumbricoides foi predominante (39,8%), seguido por
T. trichiura (6,1%) e ancilostomídeos (4,9%). No trabalho de Mugono et al.(2014)
participaram também da pesquisa, escolares de 4-15 anos de idade os quais viviam em uma
ilha no noroeste da Tanzania e foi observado diferenças no estudo (com exceção de S.
mansoni - 63,9%) no qual entre os geo-helmintos, os ancilostomídeos (5,69%) prevaleceram
seguidos de A. lumbricoides (1,03%). Em outro estudo realizado por Alemu et al.(2016)
com escolares de uma pequena cidade rural do noroeste da Etiópia, o resultado de S.
mansoni (11,2%) teve uma prevalência menor em relação aos outros e ao presente estudo, e
dentre os geo-helmintos predominou também de A. lumbricoides (19,2%) seguido por
ancilostomídeos (2,2%) e T. trichiura (1,7%).
As diferenças na prevalência dos parasitos específicos nesses trabalhos e no atual
estudo podem ser atribuíveis à diferença no grau de adequação dos parasitos ao ambiente
nas diferentes áreas. Outros fatores como saneamento, hábitos de higiene, qualidade da
água, infra-estrutura dos locais (ruas não pavimentadas), coleções hídricas próximas ao local
de estudo podem estar contribuindo para as diferentes frequências dos diferentes parasitos
entre os locais pesquisados.
A frequência de geo-helmintos encontrada no presente estudo pode estar
subestimada, já que a análise das fezes foi realizada apenas pelo método Kato-Katz, uma
vez que o Ministério da Saúde preconiza esse método para o diagnóstico de S.mansoni.
Ainda que o método Kato-Katz seja específico no diagnóstico de S.mansoni, em áreas
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endêmicas, os serviços de saúde, na rotina de busca ativa, também detectam casos de geohelmintos ao utilizar-se desse método.
Uma provável razão para este trabalho não ter obtido o diagnóstico de
ancilostomódeo nas amostras coletadas, pode ter sido pelo tempo transcorrido entre a
preparação das lâminas e sua leitura. De acordo com Mendes et al. (2005) o método Katokatz preconiza que para o diagnóstico de ancilostomídeos, as lâminas sejam lidas em até
duas horas após sua preparação, o que não foi possível pela disparidade entre o quantitativo
de lâminas e de profissionais habilitados/disponíveis para a leitura.
A presença de ovos de E. vermiculares na amostra de fezes pode ter ocorrido de
forma acidental no ato da coleta do indivíduo, já que a fêmea libera seus ovos na região anal
ou segundo Neves (2009), pode ter ocorrido de forma rara, quando a liberação dos ovos
ocorre no interior do intestino grosso com eliminação dos mesmos pelas fezes. Apesar dessa
possibilidade e pela biologia desse helminto, Neves (2009) afirma que raramente aparecem
ovos do verme através do exame de fezes de rotina, sendo feito, como certeza diagnóstica, o
exame denominado “método da fita gomada ou método de Graham”.
A frequência de S. mansoni foi maior no sexo masculino que no sexo feminino nas
duas localidades, esse fato pode ser justificado pelos meninos serem mais aventureiros, por
estarem mais expostos ao ambiente peridomiciliar realizando atividades de lazer e banho no
rio. Estatisticamente houve associação entre as variáveis “sexo” e “positividade” para S.
mansoni apenas na região rural, o que denota que ser do sexo masculino e residir na área
rural é um fator relevante para contrair S.mansoni.
No presente estudo a prevalência das geo-helmintos, na zona urbana, foi maior no
sexo feminino, contrapondo-se aos resultados dos trabalhos de Silva et al. (2010), Prado et
al.(2001) e Guimaraes e Tavares-neto (2006). De toda forma, é sabido que, independente do
gênero, as crianças estão mais expostas à contaminação em função do desconhecimento dos
princípios básicos de higiene e da maior exposição a partir da frequência de contato com o
solo.
Neste estudo, a intensidade de infecção em escolares com S. mansoni prevaleceu na
zona rural como leve (87,9%) e moderada (12,1%), o que corrobora com os dados citados
no estudo de Alemu, et al. (2016) que envolveu escolares de uma cidade rural na Etiópia e
no qual as prevalências foram leve (71,1%) e moderada (28,9%). Na zona urbana, a
intensidade de infecção também prevaleceu como leve (65,3%) e moderada (28,6%), porém
observou-se a presença de escolares com alta carga parasitária (6,1%). Dados equivalentes
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foram citados por Jejaw, et al. (2015) em um estudo feito numa cidade (zona urbana) da
Etiópia, no qual os valores foram 35% para leve, 60% para moderado e 4,4% para alta.
No estudo em Malhador, a área urbana mostrou um maior número de escolares com
cargas parasitárias de intensidade moderada e somente nessa região, encontrou-se crianças
com intensidade de infecção alta, mesmo os residentes dessa zona referindo menor contato
com água (tabela 5) do que os da zona rural, a qual é uma região mais favorável ao
surgimento da esquistossomose pela falta de saneamento básico, abastecimento de água e
uso do rio para atividades domiciliares, consumo, lazer e banho.
Isso pode ser explicado, segundo informações da Secretaria de Saúde de Malhador,
pela ação do PCE no município de Malhador ser maior na área rural que na urbana, sendo
dessa forma as crianças mais diagnosticadas e mais tratadas, o que pode levar a uma carga
parasitária mais baixa entre elas, fato destacado através de um estudo realizado por Gomes,
et al (2016) em duas localidades endêmicas do município de Japoatã-PE, nas quais o
tratamento coletivo contribuiu para a diminuição da carga parasitária.
As condições ambientais e sanitárias nas quais vivem os escolares, como já citado,
pressupõem a associação das prevalências das parasitoses com suas regiões de moradia rural
ou urbana. A falta de sistemas de esgotamento é sem dúvida um problema de saúde pública,
pois pode provocar doenças que são transmitidas por meio hídrico ou pelo contato direto
com o esgoto. Apesar da maioria das residências urbanas (100%) e rurais (83,3%)
possuírem instalações sanitárias, ambas áreas não possuem esgotamento sanitário adequado,
pois os dejetos das moradias são destinados em fossa rudimentar ou seca, ou a céu aberto.
De acordo com Costa e Guilhoto (2014) a opção mais comum de saneamento
utilizado na zona rural tem sido a fossa rudimentar (serve 48% da população rural do
Brasil), ainda que, seja comum a sua utilização como forma de esgotamento, a fossa
rudimentar não funciona evitando a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, não
trata o esgoto e é quem capta todo o esgoto doméstico lançado pelas residências (inclui:
dejetos do vaso sanitário e esgoto do ralo, tanques e pia).
Nesse estudo, identificou-se o uso da fossa rudimentar em 100% das casas urbanas e
em 83,3% nas casas rurais; mas também foi observado na zona rural residências despejando
seus dejetos através da fossa seca e à céu aberto (16,7%) apontando a zona rural como uma
localidade com condições ambientais mais precárias que a zona urbana o que leva a um
grande risco de infeção por parasitoses. Esse dado foi reforçado por Santos e Merlini (2010)
no seu estudo em Maria Helena (PR) o qual trouxe a fossa rudimentar (91,4%) como
principal destino do esgoto doméstico.
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Pressupõe-se, dessa forma, que o uso da fossa rudimentar é um meio que pode levar
a contaminação do solo, rios e até mesmo de pequenas hortas plantadas nos terrenos das
casas situadas próximas a essas fossas. Além disso, foi observado que apesar da fossa
rudimentar captar o esgoto doméstico, parte desse esgoto proveniente das residências
também é lançado nas ruas e em frente às residências dos escolares o que leva ao risco de
infecções por parasitos.
A presença de casos positivos de S. mansoni em escolares de ambas as zonas urbana
(17,6%) e rural (55,9%) somado ao fato de que a esquistossomose é uma doença de
veiculação hídrica, fez-se necessário indagar se essas crianças têm ou não contato com água
(consumo, lazer, pesca, higiene pessoal, agricultura e uso doméstico). Os achados
mostraram que 80,2% dos escolares da zona urbana e 90,5% dos da rural tem contato com
água e que ter “contato com água” está associado com a ocorrência de S. mansoni nas áreas
demográficas (p=0,0394).
Esse fato pôde demonstrar que a doença ainda tem uma forte relação com as áreas
consideradas precárias, como as rurais. Conquanto morar em uma zona urbana não
descartou a possibilidade de infecção por S. mansoni, pois o fator preponderante neste caso
foi ter “contato com água”. Essa situação foi constatada por Massara et al. (2004) e Ismail,
et al. (2014) ao mencionar que atividades na água como pesca, banho, agricultura, nado,
bem como a frequência do contato com a água foram estatisticamente associados à infecção
por S. mansoni. Em outro estudo realizado por Mathewos, et al (2014) para analisar fatores
de risco, foi demonstrado que o hábito de nadar está estatisticamente associado com a
infecção por S. mansoni.
No presente estudo, verificou-se que as casas da região urbana (97,8%) são
abastecidas por água proveniente de rio, mas que é tratada pela DESO, já na zona rural, o
abastecimento de água ocorre por meio de rio ou poço (100%) e que, segundo o Sistema de
Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) do
município de Malhador, essa água que abastece a zona rural não recebe nenhum tipo de
tratamento, ou seja, não se pode garantir a potabilidade da água para consumo humano
dessa região.
Segundo Daniel e Cabral (2011), é essencial que a água passe por um tratamento,
cuja finalidade é remover e inativar organismos patógenos e substâncias químicas que
representem risco à saúde. No atual estudo, como os escolares que residem na zona urbana
consomem água tratada (97,8%) e na rural consomem na sua totalidade (100%) água não
tratada, pode-se justificar os achados de maior prevalência para as parasitoses em escolares
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da área rural em comparação com a urbana, tendo, portanto, uma associação positiva
(p<0,0001). Da mesma forma, o estudo de Wani et al. (2007) mostrou uma associação alta
de prevalência de parasitoses com a fonte de água.
Ressalta-se ainda, que muitas vezes o abastecimento de água, principalmente na zona
rural, é interrompido por falha no bombeamento, fazendo com que os moradores (inclusive
as crianças) desloquem-se até rios para captar água para consumo e/ou uso doméstico ou até
mesmo para realizar higiene pessoal dentro do rio. A utilização dessa água não tratada e o
contato com o rio podem favorecer infeções não só de geo-helmintos, como também de S.
mansoni. Komagone et al. (2007), estudando a associação de parasitas e água consumida
por crianças e funcionários de creches relata que, o tipo de água utilizado é um fator de
risco, uma vez que, foi detectado que quem consumia água não-tratada apresentava 15,9
vezes mais chances de adquirir parasitoses.
Outro fator ambiental que pode influenciar no aparecimento de parasitoses é a
exposição do lixo a céu aberto ou seu inadequado acondicionamento como, latas de lixo
abertas ou mal fechadas levando ao aparecimento de insetos. Durante o estudo realizado por
Thyssen et al. (2004) os insetos são considerados como potenciais vetores mecânicos de
patógenos, nos quais já foram encontradas várias espécies de vírus, bactérias, fungos,
protozoários e pelo menos 12 espécies de helmintos. Esses vetores ao pousarem ou se
alimentarem de material infectante podem carregar o agente infeccioso e disseminá-lo para
vários ambientes, inclusive para o ambiente domiciliar e o peridomiciliar. A questão do lixo
no município de Malhador ainda deixa a desejar, pois grande parte desse, principalmente na
zona rural (57,1%), é lançada a céu aberto, o que levar a supor, que a maior frequência de
parasitoses dessa zona pode estar relacionada com o destino do lixo.
As condições de hábitos de higiene são elementos importantes que predispõem os
indivíduos, principalmente crianças, à infecção por geo-helmintos. Essa tendência não foi
estatisticamente observada ao aplicar o teste X2, com exceção da variável “consumo de água
tratada ou não tratada” (Tabela 6). Notou-se que em torno de 50% dos escolares possuem
hábitos de higiene e outra parte não, o que denota uma percentagem ainda muito elevada de
crianças com hábitos de higiene inadequados ou ausentes. Dessa forma, avalia-se como de
suma importância a educação sanitária implantada primariamente dentro do próprio lar de
maneira a conscientizar as crianças de que o hábito de higienizar-se corretamente, trará
benefícios para sua saúde. Os resultados encontrados por Alemu et al.(2016) ratificam a
importância da higiene, ao mostrar que lavar irregularmente as mãos antes da refeição e que
andar descalço estão associados com a maior prevalência das geo-helmintíases.
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A heterogeneidade da distribuição espacial dos pontos na zona rural, possivelmente,
se deu devido aos escolares residirem em conglomerados distintos, separados uns dos outros
por áreas de baixa densidade populacional, o que levou a alta concentração de casos nos
povoados Tabua e Assentamento Marcelo Déda e a moderada concentração nos povoados
Dandara e Boqueval (áreas de coloração amarela e verde na Figura 10).
Um fator de grande importância epidemiológica, em uma região conhecida por
assentamento, foi a presença de um rio que é utilizado para consumo, lazer, agricultura,
pesca, higiene pessoal e que, por relatos da própria comunidade, é um possível criadouro do
caramujo vetor da esquistossomose. Além desse rio ser utilizado pela população do
assentamento, houve relatos de que escolares e familiares das demais regiões de prevalência
de parasitoses fazem uso do mesmo rio principalmente para o lazer.
Além do exposto acima, as condições sanitárias inadequadas em que vivem os
escolares e os precários hábitos de higiene já referidos nas Figuras 5 e 6 somados ao fato de
que as crianças de todas essas localidades mantêm “contato com água” reforçam ser os
povoados as regiões de alto risco para as parasitoses estudadas, como revelado pelo
estimador Kernel.
Ao contrário do padrão da distribuição geográfica das áreas de risco na zona rural, a
zona urbana apresentou como já citado, uma maior dispersão (homogênea) dos casos,
entretanto, através da análise de Kernel foi possível identificar concentrações de casos em
duas regiões localizadas ao oeste e leste da região urbana (centro) de Malhador, podendo
estas, serem consideradas possíveis áreas de risco para as parasitoses. A captação e a análise
de indicadores que pudessem justificar o panorama geográfico dos casos nas localidades
estudadas não foram objetivos dessa pesquisa.
As parasitoses podem apresentar-se bastante prejudiciais aos seres humanos,
principalmente às crianças. Infecções por S. mansoni e geo-helmintos, como evidenciadas
no presente estudo, podem levar à morbidade e até mesmo à mortalidade. O Ministério da
Saúde vem criando estratégias para superar o impacto na saúde causado por essas doenças.
Atualmente, como o enfrentamento dessas parasitoses está muito mais voltado para o
tratamento precoce em escolares - tentativa de reduzir o risco de transmissão, esperava-se
uma baixa prevalência. Em contrapartida, os dados do atual estudo mostraram uma elevada
prevalência tanto de S. mansoni quanto de geo-helmintos nos escolares de ambas escolas do
município de Malhador, o que leva a supor que a Campanha Nacional e o PCE têm se
mostrado pouco atuantes no combate aos parasitos estudados.
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9 CONCLUSÃO

As conclusões do presente estudo apontam:
A maior frequência de S. mansoni foi encontrada na zona rural e em crianças do
gênero masculino, enquanto que os casos de geo-helmintos tiveram prevalências
semelhantes em ambas as zonas.
As condições inadequadas de saneamento encontradas na zona rural foram
associadas à ocorrência de parasitoses, principalmente os casos de S. mansoni.
Foram verificados de maneira geral alguns fatores que impedem a eliminação total
dessas parasitoses nas regiões como: algumas famílias de baixa renda, vivendo
economicamente, da pesca e agricultura; o tipo de moradia, já que foram evidenciadas casas
de barro ou de alvenaria sem acabamento que dificultam a higienização; ruas de acesso às
residências não pavimentadas; esgotos a céu aberto e frequente uso de água de rio ou de
poço para consumo sem tratamento.
A análise espacial identificou como locais de maior concentração de casos os
Povoados Tabua e Assentamento Marcelo Déda na zona rural e a área a oeste de Malhador
na zona urbana, região conhecida como Centro.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação sanitária e em saúde associada com o reforço da vigilância podem
melhorar o panorama da saúde das crianças no município de Malhador, para isso são
necessários esforços conjuntos envolvendo as secretarias de saúde e de educação, além de
envolver a comunidade como corresponsável pela saúde do município. Espera-se que esse
estudo subsidie outros trabalhos e o próprio município a criar estratégias para a melhoria da
qualidade de vida da população. As ferramentas de análise espacial utilizadas na pesquisa
foram de suma importância para a detecção dos locais de maior concentração das
parasitoses o que mostra a necessidade de reforçar o sistema de vigilância na área.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Título do estudo: Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geo-helmintíases em
Escolares do Município de Malhador/SE.
Pesquisadores responsáveis: Vanessa Lima Machado, Karina Conceição G. M. de Araújo
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Sergipe/Programa de Pós-Graduação
em Biologia Parasitária
Telefone para contato: 2105-6340
Local da coleta de dados: Malhador
Prezado(a) Senhor(a):
Você está sendo convidado (a) a responder às perguntas deste questionário de forma
totalmente voluntária.
Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito
importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. Os
pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você se decidir a
participar. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem
nenhuma penalidade.
Objetivo do estudo: Estudar as prevalências de Schistosoma mansoni e de Geohelmintíases em escolares no município de Malhador.
Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste
questionário, respondendo às perguntas formuladas referente aos seus dados pessoais,
condições de moradia, e hábitos em relação ao ambiente.
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado.
Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física
ou psicológica para você.
Sigilo: As informações fornecidas por você e as imagens terão sua privacidade garantida
pelos pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em
nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em
qualquer forma.
Ciente
e
de
acordo
com
o
que
foi
anteriormente
exposto,
eu________________________________________________________________________
____, estou de acordo em participar dessa pesquisa, assinando este consentimento em duas
vias, ficando com a posse de uma delas.

Assinatura:____________________________
_____________________________
Pesquisador responsável

N. identidade:__________________
__________________________
Pesquisador responsável

Endereço:
Cidade
Universitária
Prof.
José
Aloísio
de
Campos.
Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze - CEP 49100-000 - São Cristóvão/SE
Telefone: 2105-6340.
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO (padrão)
Baseado no trabalho de SANTOS, Allan Dantas dos (2013)
QUESTIONÁRIO
Identificação
Nome:
Idade:

Sexo:

Naturalidade:

Endereço:

Zona: Rural (

)

Urbana (

)

Coordenadas Geográficas: Latitude:

Longitude:

Ocupação:
Estado Civil:

Escolaridade:
Contato com a Água

1) Tem algum contato com água?

Sim ( ) Não ( )

2) Se tem contato, qual tipo? Rio (

) Poço (

3) Qual a frequência? Diária ( ) Semanal (
4) Atividades na água:

Doméstica (

) Lagoa (

) Mensal (
)

Consumo (

) Outros (

)
Agricultura (

)

)

Lazer ( )

Higiene pessoal (
Pesca (

) Riacho (

)

Outros (

)

)

Condições de Moradia
Tipo de moradia: Alvenaria ( )

Barro (

Instalação Sanitária: Presente ( )

)

Outros:

Ausente (

)

Destino dos dejetos: Rede de esgoto ( ) Fossa Rudimentar ( ) Fossa seca ( )
A céu aberto ( )
Abastecimento de água: Deso (
Água para consumo:

) Cisterna (

Tratada

)

Rio (

(

)

Filtrada (

)

Não tratada (

)

Fervida (

)

Destino do lixo: Coleta municipal (

)

A céu aberto (

)

Poço (

)

Mineral (

)

Outros (

)

)

)
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APÊNDICE C – EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Figura 11. Exibição do vídeo-animação sobre
Parasitoses na Escola Rural Barrocão

Fonte: Próprio autor, 2016.
Figura12. Palestra Educativa ministrada na Escola Joaquim Pacheco

Fonte: Próprio autor, 2016.
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APÊNDICE D – FOLDER EDUCATIVO SOBRE ESQUISTOSSOMOSE
E GEO-HELMINTÍASES
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ANEXO A – COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO

