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Resumo 

MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS FAVORÁVEIS 
AO DESENVOLVIMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE NA 

REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE. 

 

Clênio Bezerra de Melo; Aracaju; 2014. 

 

A esquistossomose é uma das principais doenças de veiculação hídrica e a degradação 
ambiental, a pobreza e o subdesenvolvimento são fatores determinantes para sua ocorrência. 
Este trabalho teve como objetivo realizar o mapeamento das condições ambientais favoráveis 
ao desenvolvimento da esquistossomose envolvendo os 23 municípios que fazem parte da 
região sul do estado de Sergipe no período de 2001 a 2010. As áreas foram escolhidas por 
deterem de um histórico de endemicidade de esquistossomose, sendo utilizadas como 
balneários nos finais de semana. O estudo foi pautado nos resultados do Programa de Controle 
da Esquistossomose e visita aos municípios banhados pelas bacias hidrográficas do rio Vaza 
Barris, rio Real e rio Piauí. Para avaliar as possíveis relações entre as características do padrão 
de ocupação de espaço territorial e sua capacidade de indução à ocorrência da esquistossomose 
mansônica foi elaborado uma lista de indutores (fatores de risco) que expressam condições 
relacionadas à presença e manutenção de criadouros ou focos dessa doença. Para o mapeamento 
das condições favoráveis foi utilizado um SIG, onde, informações do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal, adequabilidade ao saneamento básico, pluviometria, 
degradação ambiental, acessibilidade as localidades e os indutores de esquistossomose foram 
espacializados sugerindo áreas de agravo à saúde de populações com proximidades das coleções 
hídricas. A partir da aquisição dos dados espaciais gráficos e descritivos foi construída a base 
cartográfica, georreferenciando a posição espacial dos casos ao número de caramujos coletados, 
a malha viária, os indutores, bem como à taxa de infecção para S. mansoni nas áreas de estudo. 
O programa utilizado para ligação dos atributos e armazenamento dos dados espaciais 
descritivos às feições gráficas permitindo a visualização da análise espacial foi o QGIS, onde 
os resultados foram apresentados através de mapas temáticos e tabelas. Utilizou-se o método 
de Kernel de intensidade, que promoveu uma suavização estatística, o que permitiu filtrar a 
variabilidade de um conjunto de dados, retendo as características essenciais dos locais. Os 
resultados alimentados na base do “datasus” no período de 2001 a 2010 foram 49.483 casos de 
esquistossomose, referente aos municípios estudados. Os mapas temáticos produzidos 
apresentam regiões, posição espacial de maior intensidade dos casos positivos e número de 
caramujos coletados. Com a análise espacial foi permitido observar as áreas expostas ao risco, 
associando a malha viária e aos indutores. Os resultados desta pesquisa pode auxiliar medidas 
de intervenção pública preventivas, facilitando o monitoramento das regiões em estudo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: esquistossomose mansônica, PCE, SIG. 

 

 



 

 

MAPPING OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
FAVORABLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
SOUTHERN SCHISTOSOMIASIS state of Sergipe. 

 

Clênio Bezerra de Melo; Aracaju; 2014. 

Abstract: 

 

Schistosomiasis is a major waterborne diseases and environmental degradation , poverty and 
underdevelopment are key factors for its occurrence . This study aims to perform the mapping 
of favorable environmental conditions for the development of schistosomiasis involving 23 
municipalities that are part of the southern state of Sergipe in the period 2001-2010. Areas were 
chosen for detaining a history of endemicity of schistosomiasis being used as crowds on 
weekends. The study was guided by the results of the Schistosomiasis Control Program and 
visits to the municipalities bordering the river basins Vasa Barris , Real Piauí River and river. 
To assess the possible relationship between the characteristics of the pattern of occupation of 
land space and its ability to induce the occurrence of schistosomiasis was prepared a list of 
inducers (risk factors) that express conditions related to the presence and maintenance of 
breeding or outbreaks of this disease. For the mapping of favorable conditions a GIS was used, 
where information Municipal Human Development Index, suitability, sanitation, rainfall, 
environmental degradation, accessibility localities and inducers of schistosomiasis were 
spatially suggesting areas of injury to the health of populations with nearby bodies of water. 
From the acquisition of graphics and descriptive spatial data base map was constructed , 
georreferenciando the spatial position of the cases the number of snails collected , the road 
network , the inductors as well as the rate of infection for S. mansoni in the study areas . The 
program used for connecting the storage of descriptive attributes and spatial data to graphical 
features allowing visualization of spatial analysis was QGIS , where results were presented 
through tables and thematic maps . We used the intensity Kernel method, which promoted a 
statistical smoothing filter allowing the variability of a data set while retaining the essential 
characteristics of sites. The results fed into the base of the " Datasus " in the period 2001-2010 
were 49,483 cases of schistosomiasis , referring to municipalities. Thematic maps produced 
feature regions spatial position of greater intensity of positive cases and number of snails 
collected . With spatial analysis was allowed to observe the at risk areas, associating the road 
network and inductors. The results of this study may help preventative measures public 
intervention, facilitating monitoring of the regions under study. 

 

KEYWORDS : schistosomiasis , PCE , GIS . 
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Alterações causadas na paisagem pelo homem podem modificar o padrão da transmissão 

de doenças parasitárias. Dependendo do tipo de alteração e da história de vida do parasita e do 

hospedeiro, a taxa de parasitismo pode aumentar ou reduzir. Entender como distúrbios naturais 

e perturbações induzidas pelo homem influenciam a relação parasita-hospedeiro poderá 

habilitar técnicos de saúde a prever a localização, a abundância e a transmissão de parasitas 

para espécies hospedeiras vulneráveis, ou seja, o risco de transmissão do agravo (MCKENZIE, 

2007; ANARUMA et al., 2007). 

A esquistossomose é uma das principais doenças parasitárias de veiculação hídrica no 

mundo, a degradação ambiental, a pobreza e o subdesenvolvimento são fatores determinantes 

para sua ocorrência (LIMA, 1995 e AMARAL, 2006). O conhecimento da variação espacial e 

temporal da incidência das doenças concomitantemente com situações ambientais especificas é 

importante para o planejamento de ações de prevenção e controle das mesmas (MEDRONHO, 

1995). 

Estudos realizados pelo Ministério da Saúde apontam o estado de Sergipe com uma das 

maiores prevalências de esquistossomose do País, alcançando uma média de 17,3% no período 

de 1980 a 1989, foi a segunda maior do Brasil, menor apenas do que a do estado de Alagoas 

(BRASIL, 2010). Considerando-se o período de 1990 a 2002, a média no estado foi de 17,7%, 

bem acima da média nacional de 9,2% (JESUS et al., 2011). 

A análise de dados espaciais constitui-se em uma área de conhecimento que contribui 

para diversos estudos, subsidiando desde estratégias de intervenção de políticas públicas até a 

exploração etiológica dos eventos em saúde (SANTOS e NORONHA, 2001). 

Identificar possíveis componentes ecológicos e áreas de maior risco relacionados à 

transmissão da doença, por meio de agregação de dados epidemiológicos em unidades 

espaciais, representa um poderoso instrumento a serviço da pesquisa em saúde (AGUIAR et 

al., 1998). 

O mapeamento dos agravos e áreas de risco exige uma ferramenta que facilite a captura, 

armazenamento, manipulação, análise, demonstração e relatos de dados referenciados 

geograficamente, ou seja, um Sistema de Informação Geográfica - SIG. A utilização desta 

ferramenta em pesquisas relacionadas à saúde, além de ser um potente instrumento integrador 

de bancos de dados de diferentes fontes de informação, promove maior agilidade no fluxo de 

dados especializados, que possibilita a identificação de fatores e áreas com potencial de risco e 

auxilia o delineamento de estratégias de controle, orientando com maior precisão a conduta 
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frente a uma determinada endemia (CORREIA et al. 2004; BECK et al., 2000; CHAVES; 

ROCHA, 2006).  

A forma da ocupação humana dos espaços urbanos das periferias das grandes cidades, 

aliados a alta vulnerabilidade social e a condições inadequadas de moradia vem causando 

grande impacto na dinâmica da esquistossomose e de várias doenças emergentes e ré 

emergentes no País. Vários autores já apontaram que o avanço e a disseminação da 

esquistossomose nas cidades brasileiras estão relacionados com a forma de ocupação e 

organização do espaço, desempenhando papel fundamental no processo de propagação da 

endemia (LIMA, 1995; KATZ; PEIXOTO, 2000; COURA; AMARAL, 2004). 

Apesar de Sergipe ter elevada prevalência da doença e fatores socioeconômicos e 

ambientais favoráveis à manutenção da infecção por S. mansoni, há uma escassez de dados mais 

recentes na literatura sobre a situação epidemiológica da doença no Estado (JESUS et al., 2010).  

Com isso se pretende construir cenários passados e atuais, através de comparação e 

sobreposição de critérios múltiplos, arranjados em matrizes que conduzem a hierarquização de 

unidades territoriais frente ao agravo estudado.  
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2.1-Considerações dos Planorbídeos 

Os planorbídeos habitam o planeta desde o período Jurássico, ocupando grandes 

extensões territoriais entre as latitudes 70N e 40S, vivendo em ambientes naturais, artificiais e 

temporários. A altitude parece não influenciar na sobrevivência desses moluscos, uma vez que 

estes moluscos são observados desde o nível do mar até a 3.000 metros de altitude, nas 

montanhas rochosas, ou no lago Titicaca, a 4.280 metros (BAKER, 2000). 

 O estudo do “habitat” desses planorbídeos, bem como do seu comportamento em 

relação às alterações climáticas, resulta em informações preciosas quando o objetivo é o 

controle da transmissão da doença. Esses planorbídeos são comumente encontrados em 

pequenas coleções hídricas, tanto naturais (córregos, riachos, lagoas, pântanos) como artificiais 

(valas de irrigação, pequenos açudes), com velocidade inferior a 30 cm/s e com vegetação 

necessária à sua alimentação e indispensável à proteção dos ovos depositados sob folhagens 

aquáticas (PARAENSE, 1975). 

Estes moluscos sobrevivem a fortes pressões ambientais durante os últimos 160 milhões 

de anos, que culminaram com o desaparecimento da face da terra dos dinossauros e inúmeras 

famílias de animais e vegetais, eles desenvolveram um vasto repertório de mecanismos de 

sobrevivência e escape, como diapausa, quiescência (estivação e hibernação) e enterramento. 

Se o processo de dessecação da coleção hídrica se processar de forma lenta, mas progressiva, 

como é comum em algumas áreas do nordeste brasileiro, os planorbídeos podem resistir vivos 

por um longo período anidrobiose). O enterramento pode coincidir também com a aplicação de 

moluscicida (PARAENSE et al. 1955). 

O mecanismo reprodutivo entre os planorbídeos desempenha papel fundamental na 

perpetuação das espécies. De fato, por serem hermafroditas, observa-se tanto a autofecundação 

como a fecundação cruzada. Os ovos apresentam-se envolvidos em cápsulas elásticas, 

gelatinosas, resistentes e transparentes. O número médio de ovos por cápsula ovígera é 20, 

podendo chegar a uma centena. Em condições favoráveis optam pela fecundação cruzada, 

entretanto, em condições desfavoráveis, um ou poucos indivíduos podem utilizar o mecanismo 

de autofecundação, dando início a uma nova população (efeito fundador). Os planorbídeos são 

altamente prolíficos. De fato, um único indivíduo é capaz de gerar, ao final de três meses, cerca 

de 10 milhões de descendentes (PARAENSE, 1959).  
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Em todos os casos, podem promover, em pouco tempo, um rápido repovoamento dos 

criadouros. Excluídos os fatores nocivos fortuitos, na natureza a sobrevivência dos planorbídeos 

em geral não vai além de um ano. Sua persistência nos focos decorre do ritmo de multiplicação 

que depende de diversos fatores ecológicos que influenciam a fecundidade, a postura e a 

viabilidade dos ovos (BAKER, 2000). 

2.2-Gênero Biomphalaria 

Dentre a família Planorbídea, o gênero que tem mais destaque no Brasil é a 

Biomphalaria (Figura 1), possuindo uma concha planispiral, com diâmetro variando nos 

indivíduos adultos entre 7mm e 40mm. A cor natural da concha é amarelo-palha, mas modifica-

se em contato com substâncias corantes dissolvidas na água dos criadouros, como o óxido de 

ferro, que confere às conchas, coloração mais escura, passando por vários tons de marrom até 

o negro (BRASIL, 2008).  

 

 
       Figura 1: Biomphalaria glabrata (Say, 1818) 

 

No Brasil existem dez espécies e uma subespécie descrita no gênero Biomphalaria, 

sendo que apenas três são hospedeiras naturais do trematódeo Shistossoma mansoni. Duas são 

hospedeiras potenciais, uma vez que se infectam quando expostas experimentalmente ao 

parasito (BRASIL, 2008). 

Na tabela 1, podemos verificar as espécies de Biomphalaria descritas para o Brasil, 

assinalando as hospedeiras naturais, potenciais e não hospedeiras de S. mansoni; na sequencia 
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apresentamos na (Figura 2), as conchas do gênero Biomphalaria de ocorrência no Brasil, 

observa-se as tonalidades diferenciadas, isto se deve pelos variados substratos onde habita. 

 

  Tabela 1: Descrição das espécies hospedeiras de ocorrência no Brasil 
Hospedeiras naturais Biomphalaria glabrata (Say, 1818) 

Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) 

Biomphalaria straminea (Dunker, 1848) 

Hospedeiras potenciais Biomphalaria amazonica Paraense, 1966 

Biomphalaria peregrina (Orbigny, 1835) 

Não hospedeiras Biomphalaria intermedia (Paraense &  

Deslandes, 1962) 

Biomphalaria kuhniana (Clessin, 1883) 

Não hospedeiras Biomphalaria schrammi 

(Crosse, 1864) 

Biomphalaria oligoza Paraense, 1975 

Biomphalaria occidentalis Paraense, 1981 

Biomphalaria tenagophila guaibensis 

Paraense, 1984 
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Figura 2: Conchas das espécies de Biomphalaria que ocorrem no Brasil: ABiomphalaria glabrata (Say, 1818); B- 
Biomphalaria tenagophila (Orbigny,1835); C- Biomphalaria straminea (Dunker, 1848); D- Biomphalaria 
amazônica Paraense, 1966; E- Biomphalaria peregrina (Orbigny, 1835); F- Biomphalaria intermedia (Paraense 
& Deslandes, 1962); G- Biomphalaria kuhniana (Clessin,1883); H- Biomphalaria schrammi (Crosse, 1864); I- 
Biomphalaria oligoza Paraense, 1975; J- Biomphalaria occidentalis  Paraense, 1981; L- Biomphalaria tenagophila 
guaibensis Paraense, 1984. Escala: 5 mm. 
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2.3-Aspectos epidemiológicos da esquistossomose mansônica 

A esquistossomose mansônica afeta cerca de 200 milhões de pessoas em várias regiões 

do mundo. No Brasil a doença é considerada endêmica, com pessoas parasitadas por toda a 

faixa litorânea, desde a região Norte até o Sul. Porém quase todos os estados nordestinos e o 

norte de Minas Gerais apresentam transmissão de forma mais intensa (BINA & PRATA, 2003).  

Em regiões rurais ou desprovidas de oportunidades de avanços na qualidade de vida, 

ocorre um fluxo de pessoas para centros mais dinâmicos, geralmente em médias e grandes áreas 

urbanas, onde os indivíduos se estabelecem em locais periféricos com pouca infraestrutura 

resultando no aparecimento de focos peridomiciliares e intradomiciliares (BARBOSA et al., 

1996). 

Os estudos epidemiológicos da esquistossomose foram iniciados no Brasil na década de 

1940, pelo pesquisador Adolfo Frederico Simões Barbosa e no ano de 1950, dedicou-se ao 

estudo da esquistossomose através de pesquisas de campo nas comunidades, metodologia 

inovadora para época por não centrar os estudos em pacientes nos ambientes hospitalares. As 

contribuições foram significativas sobre o conhecimento dos vetores, dinâmicas de transmissão, 

epidemiologia e estratégias de controle da esquistossomose (COIMBRA-JR e CARLOS, 1997). 

Por outro lado, ocorre o fenômeno da difusão da doença em pessoas de renda 

privilegiada, que ao se deslocarem para centros mais afastados das metrópoles são 

contaminadas e retornam ao seu local de moradia, aspecto recorrente em pessoas que possuem 

casas de veraneio e em turistas (GONÇALVES et al., 1990). Esta situação torna-se concreta 

quando o migrante infectado tem no espaço urbano as condições ambientais e ecológicas 

propiciadoras do ciclo de transmissão da doença (BARBOSA et al., 1996). 

Na década de 1950 também ocorreu o primeiro inquérito nacional de prevalência de 

esquistossomose em escolares de sete a quatorze anos de idade em 11 estados brasileiros. Este 

inquérito foi realizado pela Divisão de Organização Sanitária (DOS) vinculado ao Ministério 

da Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS), obtendo-se uma prevalência média de 10,1%. 

Em 1953 foi realizado um novo inquérito em cinco estados das regiões sudeste, sul e centro-

oeste em áreas supostamente não endêmica para a esquistossomose e obteve-se uma prevalência 

de 0,08% (PASSOS e AMARAL, 1998; KATZ e PEIXOTO, 2000). 

Estudos demonstram que a esquistossomose passou por uma transição epidemiológica 

no qual ela perdeu seu caráter tipicamente rural, para ocorrer com prevalências elevadas nas 

áreas urbanas das cidades, principalmente aquelas com deficiência ou desprovidas de 

saneamento básico (PORDEUS et al., 2008).  
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Historicamente a esquistossomose é endêmica na zona rural, onde as taxas de infecção 

são elevadas e os aspectos físicos, sociais e culturais favorecem a intensidade da transmissão 

(ARAÚJO, 2004; BARBOSA et al., 1996 e 1995; MOZA et al., 1998; RESENDES et al., 2005). 

A partir da década de 80, observou-se uma drástica mudança no seu perfil eco-epidemiológico, 

com o aparecimento de casos autóctones em zonas periurbanas de grandes cidades (SILVA et 

al., 2006; GARGIONI et al., 2008).  

Entre os fatores que contribuíram para a propagação da esquistossomose estão os 

movimentos migratórios inter e intra-regionais (Figura 3), a hipertrofia dos núcleos urbanos, a 

exploração inadequada de recursos hídricos, a ampla distribuição dos hospedeiros 

intermediários, a longevidade da doença, a descontinuidade das ações do programa oficial de 

controle e a falta de educação sanitária (MARTINS Jr & BARRETO, 2003; RIBEIRO et al., 

2004). 

 

    

                                                      Figura 3: Fluxo Migratório da esquistossomose e distribuição dos 
                                                      hospedeiros intermediários no Brasil. 

                                         Fonte: COURA e AMARAL, 2004 
 

No Brasil a sua trajetória sempre esteve atrelada ao desequilíbrio entre o 

desenvolvimento da pesquisa e ações públicas direcionadas ao combate e ao seu controle. 

Entretanto, apesar da melhora significativa em termos de conhecimentos em relação à doença, 
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não houve intervenções resolutivas na sua estrutura epidemiológica, especialmente em regiões 

hiper endêmicas (REIS, 2005). 

As regiões endêmicas para esquistossomose são conceituadas como um conjunto de 

localidades contínuas ou adjacentes onde a transmissão da parasitose está plenamente 

estabelecida e para sua classificação são definidos dois parâmetros: prevalência, assim as 

localidades são distribuídas em áreas de baixa, média e alta endemicidade, com prevalência 

inferior a 5%, superiores a 5% e a 15% respectivamente, e segundo características 

epidemiológicas locais, em que as localidades são classificadas como sem potencial de 

transmissão, onde não é encontrando o hospedeiro intermediário, com potencial de transmissão 

em que é detectado o hospedeiro intermediário e com transmissão no qual há presença do 

hospedeiro intermediário e pelo menos um caso autóctone nos últimos três anos (BRASIL, 

2006; 2008). 

Nestas áreas os objetivos da vigilância em saúde são o de prevenir o aparecimento de 

formas graves de esquistossomose e, consequentemente, reduzir os óbitos por elas ocasionados, 

além de diminuir a prevalência por localidade e evitar a dispersão da endemia, utilizando para 

isto exames coproscópico, tratamento de portadores, ações de malacologia, saneamento 

ambiental e de educação em saúde (BRASIL, 2008). 

A compreensão e a análise das doenças endêmicas são complexas e transcendem as suas 

causas biológicas, requerem o conhecimento obtido da interação de elementos históricos, 

socioeconômicos, culturais junto com os elementos ambientais. 

 Desta forma, os estudos epidemiológicos são de fundamental importância para 

compreender, explicar e analisar os fatores determinantes e condicionantes do processo saúde-

doença em populações humanas, tomando a dimensão social, como estruturante do real 

(BARATA et al, 1998). 

Segundo vários estudos, as maiores prevalências de esquistossomose mansônica ocorre 

em indivíduos jovens (JORDAM; WEBBE, 1993). Esta maior proporção pode estar ligada a 

aspectos comportamentais, característicos dessa faixa etária, uma vez que indivíduos jovens 

possuem maior contato com coleções hídricas, elemento essencial no ciclo da infecção 

(GRYSEELS, 1994). 

2.4- Focos, criadouros e contaminação 

Esta infecção está relacionada aos corpos hídricos devido a sua forma de transmissão, 

por ter como hospedeiro intermediário o molusco de água doce do gênero Biomphalaria, onde 

se desenvolve sua forma infectante. A contaminação das águas lênticas com fezes humana por 
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indivíduos parasitados por S. mansoni é o principal fator para início de um foco da doença 

(PARAENSE, 1959). 

Biomphalaria glabrata, Biomphalaria tenagophila e Biomphalaria straminea são os 

principais moluscos responsáveis pela manutenção de focos da doença no território brasileiro, 

apesar da literatura ter mostrado experimentalmente que outras espécies possam transmitir a 

esquistossomose mansoni (CORREA; PARAENSE, 1971).  

Existem relatos da possibilidade de que certos animais silvestres possam, 

eventualmente, atuar como reservatórios de S. mansoni na natureza em áreas de alta 

endemicidade tendo como hospedeiro intermediário B. glabrata, entretanto seria pouco 

provável que B. tenagophila mantivesse um ciclo zoonótico na natureza em áreas de baixa 

endemicidade (KAWAZOE; PINTO, 1983). 

O ser humano adquire a infecção por meio do contato frequente com águas que 

contenham cercarias, especialmente durante as atividades laborais, lavagem de roupa e 

utensílios, durante o recolhimento de água para abastecimento pessoal ou familiar, durante o 

banho, prática de esporte aquático, pesca ou recreação (JORDAM; WEBBE, 1982; JEANS; 

SCHWELLNUS, 1994). Excepcionalmente, a infecção pode estar associada ao contato com 

águas provenientes de enchente prolongada (BARBOSA et al., 2004). 

2.5- Padrões de contato com águas naturais e risco para esquistossomose 

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

contaminadas por fezes humanas estão diretamente relacionados com a 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 (MOZA 

et al., 1998). 

Para caracterização desses padrões, os métodos mais usados são observação direta e 

aplicação de questionários, sendo este último o mais utilizado. A observação direta tem sido 

usada para auxiliar na validação de estudo que utilizam questionários e na avaliação dos 

resultados (BARRETO et al., 1998; BARRETO, 1993; LIMA-COSTA et al.,1997). 

A observação direta aponta dados empíricos relacionados a tendências de contato com 

água, intensidade da exposição, localização e características dos locais de contato. Porém não 
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fornece informações sobre atividades fora dos limites do lugar ou retrospectivamente (KLOOS 

et al., 2006). 

O uso de questionários relacionado à identificação dos padrões de contato com águas é 

bastante utilizado em estudos no Brasil, pois tem a vantagem de superar limitações como 

constrangimentos por parte dos observados. Por outro lado podem ser falhos na identificação 

dos locais de contato e da intensidade da exposição (KLOOS et al., 2006). 

2.6-Ciclo de desenvolvimento 

A transmissão da esquistossomose ocorre de forma mais intensa nas áreas litorâneas e 

da mata dos estados nordestinos: Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe, além do norte do 

estado de Minas Gerais. A Bahia, entre estes, destaca-se por apresentar a maior parte de seu 

território em área considerada endêmica para a esquistossomose. 

A doença ocorre em localidades sem saneamento ou com saneamento básico 

inadequado, sendo adquirida pela pele e pelas mucosas devido ao contato do homem com águas 

contaminadas com as formas infectantes de Schistosoma mansoni. Entretanto, para que ocorra 

a transmissão da doença, é indispensável a presença do homem na condição de hospedeiro 

definitivo, que excreta os ovos do verme pelas fezes, e dos caramujos aquáticos do gênero 

Biomphalaria, que atuam como hospedeiros intermediários, liberando as larvas infectantes do 

S. mansoni nas coleções hídricas utilizadas pelos seres humanos susceptíveis à doença 

(BRASIL, 2009). 

Os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe reúnem condições ecológicas e de 

organização espacial que favorecem a transmissão da esquistossomose, tais como a existência 

do caramujo B. glabrata (considerado o mais eficiente hospedeiro intermediário da infecção) e 

temperaturas elevadas na maior parte do ano, o que favorece o desenvolvimentodo miracídio 

(Figura 4), cuja temperatura ótima de eclosão fica entre 28ºC e 37ºC (VIDAL et al., 2011). 

 
                                  Figura 4: Miracídio: etapa de desenvolvimento dentro do ovo. 
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Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes do hospedeiro definitivo (homem). 

Na água, estes eclodem, liberando uma larva ciliada denominada miracídio que infecta o 

caramujo vetor. Após 4 a 6 semanas, os moluscos infectados começam a eliminar uma quarta 

forma larvária – cercarias (Figura 5), que nada ativamente em busca do hospedeiro definitivo. 

O contato humano com águas infectadas pelas cercarias é a maneira pela qual o indivíduo 

adquire a esquistossomose (FNS/CENEPI, 1998). 

 

 

 
                                 Figura 5: Cercária: Larva bifurcada do Schistosoma mansoni 

 

Além disso, é importante considerar a existência de fatores socioeconômicos e 

intrínsecos ao próprio ser humano que influenciam na manutenção da esquistossomose. A 

qualidade da água interfere na manutenção do caramujo no meio ambiente, uma vez que a 

poluição causada por fatores antrópicos pode levar à seleção de caramujos mais resistentes 

(VIDAL et al, 2011). 

Admite-se, geralmente, que cada fêmea do S. mansoni produz em torno de 300 ovos 

diários. Destes, estima-se que cerca de 25 a 30% são eliminados nas fezes, o restante ficando 

retido nos tecidos, particularmente, nos intestinos (grosso e delgado) e no fígado, onde são 

destruídos (COUTINHO; DOMINGUES, 1993). 

O ciclo de desenvolvimento da esquistossomose (Figura 6) está diretamente associada 

a contaminação fecal em ambientes aquáticos e da existência de pessoas infectadas que 

apresentam contato frequente com as coleções de água doce colonizadas por moluscos vetores 

suscetíveis (PIERI, 1995). 
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A expansão da doença está ligada à distribuição geográfica do caramujo hospedeiro 

intermediário e a sua compatibilidade com as diferentes linhagens do parasita (HAGAN; 

GRYSEELS, 1994). 

 

 

 

 
             Figura 6: Estágios de desenvolvimento da esquistossomose. 

 Fonte: BRASIL, 2002 
 

As principais formas clínicas da doença são devidas aos ovos do parasita presos no 

fígado causando hepatomegalia e patologia associada (BERGQUIST, 1995). A infecção, na 

maioria dos pacientes em áreas endêmicas, dá-se na infância, mas não é acompanhada de 

sintomas importantes, passando sem diagnóstico. O curso da doença depende do tipo de reações 

ocorridas na fase de invasão, das mudanças provocadas pelo amadurecimento dos vermes e pela 

oviposição que se segue, bem como da maneira que o organismo do paciente reage à presença 

dos ovos de Schistosoma (REY, 1991; TANABE et al., 1997). 

A doença esquistossomótica evolui no hospedeiro definitivo de acordo com a idade em 

que ocorreu a primeira exposição, a frequência de exposições, a intensidade da infecção e o 

estado imunológico do indivíduo, permitindo classificar os pacientes de acordo com as 

seguintes formas clínicas da esquistossomose mansônica: intestinal, hepatointestinal e 

hepatoesplênica (DOMINGUES; DOMINGUES, 1994). 
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2.7- A Esquistossomose e o Ambiente 

     Segundo Pieri (1995), as áreas endêmicas para esquistossomose no Brasil são 

heterogêneas quanto ao clima, à topografia e à vegetação, impedindo generalizações sobre a 

caracterização ecológica dos criadouros dos moluscos hospedeiros intermediários nessas 

diferentes áreas. Por isso, são necessárias informações sobre a ocorrência desses moluscos em 

relação aos aspectos ecológicos relevantes, como as características físico-químicas da água, a 

vegetação macrofítica e o tipo de sedimento dos criadouros. 

Os moluscos hospedeiros podem colonizar uma grande variedade de habitats tanto 

lóticos (desde rios até pequenas valas) quanto lênticos (de lagoas a pequenas poças). Já os focos 

de transmissão propriamente ditos geralmente têm características ecológicas semelhantes, 

sendo localizados no peridomicílio de comunidades urbanas ou rurais desprovidas de água 

encanada ou saneamento. Mesmo nas áreas sujeitas a secas sazonais, esses criadouros podem 

albergar populações permanentes de moluscos hospedeiros, alimentados por nascedouros ou 

água doméstica servida (BRASIL, 2008). 

Os altos índices de morbimortalidade da esquistossomose mansônica no Brasil colocam 

em pauta de discussão as metodologias tradicionalmente empregadas no seu controle, exigindo 

a adoção de novas estratégias de ação. Muitos autores colocam a esquistossomose como um 

problema social, onde o espaço que o indivíduo habita retrata as condições favoráveis para o 

desenvolvimento do caramujo (MARGULIS, 1990). 

A deterioração da capacidade assimilativa dos ecossistemas e da capacidade de 

regeneração dos recursos naturais a taxas compatíveis com o desgaste imposto pelas atividades 

econômicas do homem vem demandando uma revisão profunda do tipo de relação que se 

mantém com a natureza (MARGULIS, 1990). 

Nas últimas décadas, as ações antrópicas com transformações das paisagens naturais 

têm sido intensas, ocasionando impactos de diferentes naturezas no solo, na água, na atmosfera, 

na biodiversidade e na população humana, contribuindo para o surgimento e a expansão de 

diversas doenças (LUNA, 2002; GURGEL, 2003).  

O ambiente de transmissão normalmente é a água doce, com pouca ou nenhuma 

correnteza e fito plâncton suficiente para o suprimento alimentar dos caramujos. Grande parte 

da região da zona da mata e litorânea do nordeste brasileiro apresenta condições físicas 

suficientes para a manutenção do ciclo de S. mansoni. Mas para que o ciclo da esquistossomose 

ocorra é necessário mais que fatores biológicos. A ocorrência se dá dentro de um espaço 
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socialmente construído, com características próprias, expressando as condições de vida da 

população local (BARBOSA et al., 1996). 

 A relação entre a qualidade de vida e a qualidade ambiental é, muitas vezes, objeto de 

discussão nas definições de ações preventivas no setor de saúde, podendo ser identificadas em 

duas categorias. A primeira, denominada preventiva de planejamento, que descrimina a 

intensidade e o local permitido a cada atividade antrópica no meio; A segunda restringe-se a 

medidas preventivas de controle, as quais fundamentam as implantações de tecnologias 

sanitárias e a restrição de lançamentos de poluentes químicos (GREGORI, 1987).  

Quando não são tomadas essas ações, faz-se o uso de medidas corretivas e em alguns 

casos emergenciais, tornando os processos de recuperação ambiental e sanitário dispendiosos 

(GALVAO, 1987). 

2.8- Esquistossomose no Mundo 

Schistosoma mansoni, espécie que acomete o homem, foi estudado ao longo do tempo 

por diversos pesquisadores que contribuíram significativamente para o conhecimento da 

esquistossomose. A sua origem é um assunto controverso e as primeiras referências históricas 

são achados de ovos de Schistosoma em múmias egípcias que viveram por volta de 3.500 anos 

a.C. Na era moderna, em 1851, Bilharz descobriu um verme encontrado em vasos mesentéricos 

de um camponês, tornando a doença conhecida como Bilharziose ou Bilharzíase. No ano de 

1858 a comunidade acadêmica denominou o helminto de Schistosoma (Schisto = fenda; soma 

= corpo), (NEVES et al., 2002, 2005; PARAENSE, 2008; TIMBÓ e LIMA, 1999). 

A esquistossomose é endêmica em 76 países e territórios, nas regiões dos trópicos e 

subtrópicos e o Schistosoma mansoni em 54 países distribuídos na América do Sul, Caribe, 

África e Ásia, sendo que 85% do número estimado de pessoas infectadas estão no continente 

africano (Figura 7), principalmente na região subsaariana (VAN DER WERF et al., 2003; 

WHO, 2002). 
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             Figura 7: Distribuição da esquistossomose no mundo em 2007 
            Fonte: CARVALHO, 2008 
 

Depois da malária, a esquistossomose é a maior causa de morbidade em várias partes 

do mundo. Ela está distribuída, principalmente, na África, América Latina, Oriente Médio, Ásia 

e Caribe. Enquanto aproximadamente duzentos milhões de pessoas, no mundo, encontram-se 

infectadas, outras centenas de milhões vivem em áreas endêmicas, expostas à infecção 

(BRASIL, 2010). 

O impacto da doença avaliado pelo número de anos de vida produtivos perdidos em 

decorrência do agravo, expressado pelo indicador Disability Adjusted Life Years - DALYs, foi 

subestimado em 1,7 milhões (CHITSULO et al., 2000; KING; DICKMAN; TISCH, 2005; 

STEINMANN et al., 2006). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) esse 

número pode atingir 4,5 milhões (WHO, 2002). 

A esquistossomose causa de 15.000 a 280.000 mortes anuais somente na região da 

África subsaariana e várias incapacidades em aproximadamente 20 milhões de pessoas (VAN 

DER WERF et al., 2003), principalmente hepatoesplenomegalia e câncer de bexiga. A 

morbidade pelo Schistosoma é difícil de ser avaliada, sobretudo nos casos de infecção pelo S. 

mansoni, pelo fato dos sintomas serem inaparentes ou inespecíficos estando associados, 

frequentemente com outras infecções helmínticas e malária que, na maioria das vezes coexistem 

com a esquistossomose. 

O panorama mundial mostra que a esquistossomose foi eliminada do Japão e da Tunísia 

e está próxima da eliminação no Marrocos e em algumas ilhas do Caribe. Progressos 
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substanciais foram realizados para o controle da infecção no Brasil, China e Egito (UTZINGER 

et al., 2009).  

Por outro lado, a esquistossomose tem sido identificada em áreas não endêmicas, o que 

aumenta a preocupação de que a migração descontrolada, o turismo rural, o desenvolvimento 

de novas represas e sistemas de irrigação, o desmatamento e o aquecimento global possam 

acelerar a transmissão.  Por outro lado, estudo realizado por Gazzinelli et al. (2006) mostrou 

que a pobreza generalizada, o fato de todos viverem em região rural com pequena diferenciação 

socioeconômica entre os moradores propiciam um frequente contato com águas contaminadas 

o que, aparentemente, minimizou o efeito protetor do suprimento de água encanada da 

localidade e a relação entre a infecção e os parâmetros socioeconômicos normalmente 

encontrados em outros estudos.  

2.9- Esquistossomose no Brasil 

A introdução da esquistossomose no Brasil deu-se no período colonial, em meados do 

século XVI, pelo tráfico de escravos trazidos da costa da Guiné, Angola, antigo Congo e 

Moçambique para trabalho nas plantações de cana-de-açúcar na região nordeste do País, através 

dos portos de Recife e Salvador (MAGALHÃES & DIAS, 1944; PARAENSE, 1959; 

BARBOSA et al., 1996; RIBEIRO et al., 2004). 

A utilização da mão-de-obra escrava na lavoura canavieira, cultura que utilizava grande 

aporte hídrico, associada às péssimas condições de salubridade e à existência dos caramujos do 

gênero Biomphalaria, criou as condições bio-ecológicas para que se completasse o ciclo 

evolutivo do parasita (BARRETO, 1982; SILVEIRA, 1989). 

De acordo com outros autores a permanência e difusão da esquistossomose estão 

arraigadas de forma preponderante à pobreza crônica que afeta algumas comunidades tanto na 

área rural quanto na urbana, como ocorre no Brasil e em toda América Latina. Dados do 

Ministério da Saúde do Brasil apontam que cerca de seis milhões de indivíduos estão infectados, 

vinte e cinco milhões expostos ao risco de contaminação e mil e quinhentos são internados por 

ano vitimados pela doença (BRASIL, 2005; 2009). 

Quando buscamos a história da esquistossomose no Brasil, encontramos relatos do ano 

de 1908, quando Pirajá da Silva publica no Brasil-Médico o seu primeiro trabalho sobre o 

encontro do parasita na Bahia, 56 anos depois que Theodor Bilharz escreveu uma carta do 

Cairo, ao seu professor na Alemanha, dando conta do achado de um novo helminto parasita do 

homem.  
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No ano de 1908, os primeiros seis trabalhos sobre o assunto foram publicados, todos na 

Bahia, todos na revista Brasil-Médico, sendo 4 de autoria de Pirajá da Silva, um de Carvalho e 

outro de Froes. Estes trabalhos davam notícias da ocorrência da esquistossomose no Brasil e, 

no último que foi publicado naquele ano, Pirajá faz uma avaliação sobre os primeiros 20 casos 

humanos observados (ANDRADE, 2002). 

Trata-se pois, de trabalhos que mostravam a existência da doença no Brasil, suas 

manifestações clínicas, seu diagnóstico, bem como as características da espécie do parasito em 

questão, o que veio a ter repercussão internacional, dado o significado para a consolidação da 

espécie Schistosoma mansoni. Logo a seguir vêm as investigações sobre a distribuição 

geográfica da doença, depois das célebres viagens de exploração científica que os pesquisadores 

do Instituto Oswaldo Cruz costumavam fazer pelo interior do Brasil.  

Sobretudo os trabalhos de Lutz, de 1916 até os primeiros anos da década de 30, além de 

dados gerais parasitológicos, vieram mostrar que a esquistossomose se constituía num 

importante problema de saúde pública. Estes dados foram consolidados mais tarde pelos 

relatórios de Pellon e Teixeira em 1950 e 1955 (ANDRADE, 2002) 

No Brasil, a doença ocorre em 19 Estados (Figura 8), sendo aqueles com maior 

prevalência os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (REY, 2002). 

 

 

Figura 8 - Distribuição Geográfica da Esquistossomose Mansônica no Brasil 
(Desenho: Carlos Fernandes, 1999) 
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Entre as espécies de Biomphalaria neotropicais, dez espécies e uma subespécie ocorrem 

no Brasil, porém somente três são hospedeiras naturais do Schistosoma mansoni a) B. 

straminea; b) B. tenagophila e c) B. glabrata. (Figura 9). B. straminea ocorre na maioria das 

bacias hidrográficas no Brasil, sendo a espécie predominante no Nordeste, particularmente no 

sul da Bahia e nordeste de Minas Gerais. B. tenagophila, distribui-se mais restritamente ao sul 

da Bahia até o Rio grande do Sul (TIMBÓ e LIMA, 1998; TIBIRIÇÁ, 2008). 

 

            

A                           B 

 

                                       C 

Figura 9: Distribuição espacial da no Brasil. 
Fonte: CARVALHO et al, 2008 
 

No País, B. glabrata é epidemiologicamente importante, devido à susceptibilidade e 

adaptação a infecção, com extensa distribuição do S. mansoni conferindo a esquistossomose 

caráter expansivo, mesmo nas áreas endêmicas (CARVALHO et al., 2008; TIMBÓ e LIMA, 

1998). Essa concentração de moluscos no Brasil, aliado aos fatores de risco, determinam a 
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existência de espaços propícios para elevadas prevalências da esquistossomose (CARVALHO 

et al., 2008).  

No estado do Pará, B. glabrata atinge o limite norte de sua distribuição. Na região 

sudeste atinge a maior parte de Minas Gerais e São Paulo. Na região sul, encontra-se no estado 

do Paraná, com a presença de um aglomerado na divisa com o estado de São Paulo, é ausente 

no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, encontra-se em uma única população, 

situada no extremo sul (CARVALHO et al., 2008; TIBIRIÇÁ, 2008). 

Na região nordeste, encontra-se uma faixa contínua do Rio Grande do Norte até o sul 

da Bahia, ausente no estado do Ceará e apenas uma população é reportada no Piauí, por sua 

vez, no estado do Maranhão são encontradas várias populações distribuídas pelo interior e 

litoral (CARVALHO et al., 2008; TIBIRIÇÁ, 2008). Segundo ainda estes autores a distribuição 

geográfica dos hospedeiros intermediários, não é considerada real em virtude das dificuldades 

de acesso a determinadas regiões do País, principalmente no Norte e no Centro-Oeste, aliado a 

escassez de pesquisadores nesta área. 

PIERI e FAVRE (2008) ressaltam como o aspecto ecológico da Biomphalaria é 

relevante para a epidemiologia da esquistossomose, pois o molusco mesmo em estágios de 

dormência fora da água pode albergar formas imaturas do S. mansoni e completar o ciclo de 

transmissão quando o hospedeiro retorna a atividade normal, além disso, o seu elevado 

potencial reprodutivo e sua capacidade de autofecundação são fundamentais para a rápida 

recolonização dos criadouros.  

No Estado de São Paulo a esquistossomose está quase sempre relacionada às 

características geográficas e às bacias hidrográficas e principalmente ao número de portadores 

da infecção procedentes de áreas de média e alta endemicidade do país, assim como os despejos 

de esgotos sem tratamento nos cursos d’água e valas de irrigação (PIZA, 1971). 

O fluxo de mão-de-obra nordestina para São Paulo, devido a necessidade de força de 

trabalho nos centros urbanos, na época da industrialização, alterou o perfil epidemiológico nas 

regiões receptoras, fazendo surgir novos problemas de saúde pública (BARRETO, 1967; 

CARVALHEIRO, 1983); em razão deste fluxo migratório, a região sudeste recebeu grande 

número de nordestinos infectados por S. mansoni (MARQUES, 1985). 

Os primeiros casos autóctones de esquistossomose no estado de São Paulo foram 

descritos em 1923 na cidade de Santos. Em 1952, Ferreira e Meira relataram casos de 

esquistossomose em região distante do litoral, nos municípios de Ourinhos, Ipauçu e Palmital. 
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No final da década de 50, foram descobertos casos autóctones de esquistossomose em 

focos localizados nos limites do município de Campinas, centro urbano próximo à região 

metropolitana de São Paulo (PIZA; RAMOS, 1968; PIZA, 1975).  

Na década de 70, surgiram casos importados de esquistossomose em criadouros do 

gênero B. tenagophila nas cidades de Campinas, Bebedouro e Bananal (PASSOS et al., 1979). 

O município de Bananal, localizado no Vale do Paraíba, destacou-se pelos numerosos 

casos de esquistossomose, detectados a partir de 1976, devido ao fato da população desenvolver 

variadas atividades, nas diversas coleções hídricas distribuídas no município, como as 

relacionadas a lazer, lavagem de roupas e animais, pesca, extração de areia e pedra (SÃO 

PAULO, 2004). 

No município de Pindamonhangaba, os primeiros casos autóctones de esquistossomose 

foram identificados em 1955; na região se concentravam grandes plantações de arroz, valas de 

drenagem, valetas de hortas de agrião, canais de irrigação, brejos, lagoas e antigas escavações 

de olarias, que favoreciam a presença dos caramujos hospedeiros intermediários de S. mansoni 

(PIZA et al., 1959). 

 Em 1982 foi descoberto o primeiro foco de esquistossomose em Ubatuba, litoral norte 

do estado de São Paulo, que por ser área turística apresenta um aumento significativo da 

população em determinados períodos do ano, elevando a importância no controle da endemia 

(SÃO PAULO, 1982; SÃO PAULO, 2004 ). 

A espécie B. tenagophila possui menor distribuição nos municípios da zona litorânea, 

dos vales dos rios Ribeira de Iguape, Paraíba do Sul e bacia do rio Tietê, com maiores 

concentrações de criadouros nas regiões metropolitanas das baixadas do litoral, da grande São 

Paulo, Campinas e das várzeas do rio Paraíba do Sul. A espécie apresenta nítida preferência por 

ambientes aquáticos situados em áreas urbanas, principalmente da periferia (RAMOS et al., 

1969; PIZA, 1971; SÃO PAULO 2004; SÃO PAULO, 2006) 

A espécie B. straminea está presente de forma mais isolada, porém em importantes 

densidades populacionais, em criadouros espalhados por todas as bacias hidrográficas do 

Estado e a espécie B. glabrata está presente em águas do trecho médio do Rio Paranapanema, 

com ocorrências mais isoladas nas bacias hidrográficas dos rios Tietê e Mogi-Guaçu/Pardo 

(SÃO PAULO, 2004; SÃO PAULO, 2006).  

A ocorrência e a distribuição da esquistossomose no estado de São Paulo não possuem 

um único fator predominante, mas um conjunto de fatores como lazer, migração, antiguidade 

dos focos e atividades profissionais relacionadas à rizicultura e horticultura; estes constituem 
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alguns dos fatores que estabelecem os padrões de transmissão no território paulista, 

independente de áreas de maior ou menor endemicidade (MARÇAL JR. et al., 1993). 

 Vários autores já apontaram que o avanço e a disseminação da esquistossomose nas 

cidades brasileiras estão relacionados com a forma de ocupação e organização do espaço, 

desempenhando papel fundamental no processo de propagação da endemia (LIMA,1995; 

KATZ; PEIXOTO, 2000; COURA; AMARAL, 2004). 

A presença de moluscos B. tenagophila não infectados por S. mansoni no município de 

Campinas foi registrada pela primeira vez em 1955, nas bacias do ribeirão Anhumas e do rio 

Capivari (MACHADO et al., 1955).  

O primeiro foco no município foi determinado por Piza e Ramos (1960) após 

constatação de criadouros do molusco B. tenogophila em um canteiro de agriões irrigado por 

um afluente do córrego Piçarrão localizado no bairro de São Bernardo, na chácara Lameiro. Ao 

longo do tempo vários focos foram identificados na cidade e região (LIMA, 2000). 

Estudo mais abrangente da dinâmica da esquistossomose urbana na cidade de Campinas 

foi realizado por Lima (1995), a partir da análise dos casos notificados à Superintendência de 

Controle de Endemias (SUCEN) do estado de São Paulo entre os anos de 1970 a 1990. O mesmo 

estudo concluiu que a maioria das transmissões autóctones estavam relacionadas ao contato 

com coleções hídricas durante o lazer. Em relação ao período estudado, observou-se um 

aumento no número de casos autóctones na cidade, além da ampliação da área onde estes 

indivíduos residiam, mantendo um padrão de afastamento progressivo dos casos em relação à 

zona central da cidade.  

Tais constatações diferem do padrão mencionado na literatura, pois normalmente a 

endemia relaciona-se a condições precárias de saneamento básico e de subsistência (MOZA et 

al., 1998). Outra contribuição ao conhecimento da dinâmica da esquistossomose em Campinas 

foi demonstrada por meio do inquérito soroepidemiológico longitudinal realizado em escolares 

do bairro Costa e Silva (LIMA et al., 1998).  

Essa ocupação desordenada pode estar criando bolsões de carência social e de exclusão 

de atendimento em saúde, exigindo novas estratégias de controle das endemias. 

2.10- Esquistossomose no Nordeste 

No Brasil, especificamente no nordeste (Figura 10) as áreas endêmicas para a 

Biomphalaria estão distribuídas ao longo da costa litorânea, se estendendo desde o estado do 

Rio Grande do Norte, incluindo zonas quentes e úmidas dos estados da Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia (CARVALHO, 2008; PRATA, 2007) e com prevalências acima de 
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cinco por cento em todos estes Estados, exceto no estado do Rio Grande do Norte (BRASIL, 

2005, 2007). 

 

 

 
                      Figura 10: Distribuição espacial da Biomphalaria glabrata no Nordeste. 

           Fonte: CARVALHO et al., 2008 
 

As enteroparasitoses são comuns na região nordeste do Brasil em consequência das 

precárias condições de saneamento básico e do baixo nível de educação sanitária da população, 

o que constitui um sério problema de saúde pública com diferenças inter e intrarregionais 

(BRASIL, 2009). 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a Região Nordeste do Brasil é a que 

possui maior número de casos de esquistossomose, sendo responsável por 72% dos casos 

confirmados no país no período de 2001 a 2008 (BRASIL, 2009). 
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O estado da Bahia é o maior em área endêmica para esquistossomose, uma vez que esta 

doença é encontrada em 271 dos 417 municípios baianos (65%) e apresenta elevada prevalência 

nos municípios banhados pelas bacias hidrográficas dos rios Paraguaçu, Jequiriçá, Itapecuru, 

Jaguaribe e das Contas, sendo esta última a que banha o município de Jequié- BA. Entre as 

trinta regionais da Bahia, a 13ª DIRES ocupou o sexto lugar, sendo responsável por 8,4% dos 

casos de esquistossomose notificados entre 2001 e 2008. Esse dado tem estreita ligação com a 

circulação hidrográfica do rio das Contas e outros pequenos rios que margeiam as cidades pelas 

quais a referida diretoria tem responsabilidade (BRASIL, 2009). 

Entre os anos de 2006 e 2008 foram notificados 1006 casos de esquistossomose 

mansônica no município de Lauro de Freitas, sendo 37,6% (378/1006) no ano de 2006, 25,8% 

(260/1006) no ano de 2007 e 36,6% (368/1006) no ano de 2008. A média de idade foi de 30,9 

anos, variando de 3 a 80 anos. O sexo masculino representou 63,4% (638/1006) dos casos.  

Em 2000, chuvas torrenciais provocaram um surto de esquistossomose na Praia de Porto 

de Galinhas, com registro de 662 casos da doença, sendo 62% de casos agudos. A enchente 

propiciou o carreamento dos moluscos, antes restritos aos focos peridomiciliares, para ruas e 

residências, provocando infecção humana em massa. O vetor responsável pela transmissão foi 

o caramujo Biomphalaria glabrata, característico das áreas litorâneas do estado de 

Pernambuco. Inquérito malacológico realizado no local evidenciou que os caramujos foram 

introduzidos por intermédio da importação de areias de rios de áreas endêmicas para 

aterramento de quintais. A infecção dos moluscos se deu em virtude de vazamentos de fossas 

com fezes de indivíduos parasitados, e a enchente encarregou-se de espalhar os caramujos 

infectados (BARBOSA et al, 1998).  

Em Carne da Vaca, interior de Pernambuco, foi realizado inquérito com o objetivo de 

descrever aspectos epidemiológicos da esquistossomose nessa localidade. Os dados foram 

obtidos através do inquérito parasitológico realizado em 2006 e 2007, com 1100 participantes 

e de entrevistas realizadas em 2007, com 202 participantes (PAREDES, 2008). 

Em seu trabalho, Lima-Costa et al., (2002) mostram que 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  

Pesquisa realizada no estado do Maranhão, consistiu em analisar a tendência de casos 

da doença e identificar variáveis socioeconômicas e ambientais associadas a transmissão e 
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manutenção da doença. Para o primeiro estudo, realizou-se a tendência do percentual de casos 

positivos de esquistossomose mansônica no Maranhão, entre 1997 e 2003, segundo as regionais 

de saúde desse estado contempladas com as atividades do exercidas pelo Programa de Controle 

da Esquistossomose (CANTANHEDE, 2011). 

A ocupação populacional desordenada da Ilha de Itamaracá em Pernambuco criou as 

condições ambientais favoráveis para o surgimento de inúmeros criadouros dos moluscos 

vetores em locais propícios para a infecção humana. As praias do Forte e Enseada dos Golfinhos 

foram eleitas por terem registro de ocorrência e frequência de vetores infectados e casos de 

pessoas contaminadas pelo parasito. A partir da aquisição dos dados espaciais gráficos e 

descritivos foi construída a base cartográfica, georreferenciadas a posição espacial do foco ao 

número de caramujos coletados e positivos, bem como à taxa de infecção para S. mansoni nas 

áreas de estudo (BARBOSA et al, 1999) 

No estado da Paraíba, o Município de Alhandra é o mais afetado, apresentando 21,7% 

dos exames de fezes positivos. Com o intuito de determinar as características do habitat de 

ocorrência e avaliar os possíveis efeitos dos fatores físicos, químicos e ambientais na densidade 

populacional de Biomphalaria glabrata (SAY, 1818) na Fazenda Árvore Alta (Alhandra- PB), 

durante o período de abril/95 a março/96, todos os moluscos encontrados num transecto, com 

10 m comprimento, na margem de quatro riachos foram coletados. Bem como, a água de cada 

criadouro foi coletada para a análise de pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, 

alcalinidade, dureza, amônia, nitrito e nitrato. 

O Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/FIOCRUZ em um grande estudo 

epidemiológico da esquistossomose em 23 áreas de irrigação no semi-árido nordestino, 

compreendendo os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, no 

período de 1979 a 1982 detectou 162 casos positivos para a doença, sendo reaplicado o estudo 

no período de 1986 a 1987 constataram-se apenas 3 casos positivos dentre 10.279 indivíduos 

examinados (COUTINHO et al., 1992).  

Na década seguinte, especificamente nos anos de 1996 e 1997 foram realizados quatro 

milhões de exames parasitológicos no país, avaliando-se 2,5% da população, estimando-se no 

Brasil a existência de aproximadamente 7,4 milhões de portadores em 1996 e 8,3 milhões em 

1997 (PASSOS e AMARAL, 1998; KATZ e PEIXOTO, 2000). 

Na Bahia, o grande número de rios que margeiam o município de Jequié é essencial para 

o desenvolvimento das atividades da vida diária de muitas pessoas, sendo utilizados para pesca, 

agricultura, lazer, higiene, lavagem de roupas e pratos, etc. Tais atividades contribuem 
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sobremaneira para a manutenção do ciclo do S. mansoni e somam-se a isso a proliferação do 

caramujo (hospedeiro intermediário) e as precárias condições socioeconômicas da população, 

o que resulta na endemia de esquistossomose nesta região. As condições climáticas, ambientais, 

geográficas e socioeconômicas presentes na microrregião de Jequié favorecem a manutenção e 

a proliferação da esquistossomose.  

Destacam-se alguns trabalhos nesse sentido, como o de Reis (1998) e colaboradores, 

sobre a eficácia do tratamento da esquistossomose em escolares no município; Brito e 

colaboradores (1999), sobre esquistossomose e coinfecções por outros helmintos intestinais 

relacionadas à anemia, também em escolares jequieenses. 

2.11- Esquistossomose em Sergipe 

A doença atingiu nas décadas recentes, no Nordeste, índices hiperendêmicos em todos 

os locais onde funcionava a indústria sucroalcooleira, particularmente nos estados de 

Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas. O levantamento histórico sobre prevalência da 

esquistossomose realizado por Katz e Peixoto (2000), revela Sergipe como um estado 

hiperendêmico para esquistossomose. 

Dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2000) caracterizam 

Sergipe como um Estado com precariedades de condições de vida possibilitando a expansão da 

esquistossomose em seu território. Em função da magnitude da doença no estado de Sergipe, 

torna-se importante o conhecimento do perfil epidemiológico e suas implicações sociais, como 

forma de (re) orientar ações que visem a promoção da saúde, prevenção da doença e 

direcionamento dos programas, como forma de alcançar uma melhor qualidade de vida da 

população. 

Entre 1965 e 1985, as cirurgias gerais nos hospitais da região subiram de 3,2 para 13,9. 

Inicialmente, as esplenectomias representavam 2,5% destas cirurgias, e em 1985 haviam 

reduzido para 0,3%. Embora estes resultados apontem para melhora da condição clínica dos 

residentes cobertos pelo PECE, considerou-se que as muitas realidades ecológicas onde ocorre 

a esquistossomose levaram este programa à ineficiência e ao desperdício de recursos, com os 

quais seria possível adquirir resultados duradouros, se fossem mais usados em saneamento 

básico em detrimento da supervalorização do tratamento quimioterápico (COURA FILHO, 

1997). 

Nos inquéritos realizados de 1999 à 2006 pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o 

Bairro Santa Maria (Aracaju-SE) foi considerado de alta endemicidade. Assim, realizou-se 

estudo para avaliar as informações epidemiológicas do Programa de Controle da 
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Esquistossomose e a efetividade da estratégia de planejamento, diagnóstico e tratamento 

precoce neste bairro a perspectiva do farmacêutico (ROLEMBERG et al., 2011). 

 Em 1988,  Barbosa e Figueredo , cita que Melo e Barbosa em 1969 demonstraram que 

a distribuição espacial das duas espécies “Biomphalaria glabrata e Biomphalaria stramínea”, 

parecia estar condicionada a determinadas regiões fitogenéticas do Estado , onde os 

pesquisadores aponta que o estado de Sergipe mostrou-se altamente favorável a um estudo de 

interrelações entre populações naturais. 

2.12 - Programa de Controle da Esquistossomose - PCE 

O Brasil, na década de 70, criou o seu Programa Nacional para o Controle de 

Esquistossomose (PECE), um programa extremamente ambicioso que visava o controle da 

esquistossomose, tendo sido tratados com oxamniquine aproximadamente seis milhões de 

indivíduos, nos estados do nordeste, compreendendo Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Outras medidas foram: a aplicação de niclosamida 

(Bayluscide), (PRATA, 2005). 

Esse programa, lançado com muitos erros conceituais e de objetivos, foi criticado por 

cientistas brasileiros com conhecimento na área, em uma época onde as críticas às ações do 

governo, então controlado por militares, não eram bem recebidas. Todavia, o Programa trouxe 

bons resultados como a diminuição drástica do número de casos da esquistossomose 

hepatoesplênica, que não raramente pode levar o paciente à morte (KATZ e ALMEIDA, 2003). 

Em 1997, um assessor da Organização Mundial da Saúde (OMS) em visita ao Programa 

de Controle da Esquistossomose no Brasil, baseado em dados fornecidos pela Fundação 

Nacional de Saúde (FNS), cita em seu relatório, a estimativa de que 25 milhões de pessoas estão 

expostas ao risco de infecção, existindo 2,5 milhões de infectadas. O autor ressalta o problema 

da esquistossomose no país, relacionando sua endemicidade com a pobreza e baixo 

desenvolvimento econômico. Além disso, recomenda a intensificação das atividades educativas 

e o controle integrado de outras parasitoses, o que beneficiaria o programa nacional de controle 

(CHITSULO, 1997). 

O PECE foi extinto em 1980, sendo substituído por ações regulares da Superintendência 

de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), sob a coordenação do Ministério da Saúde. 

(PRATA, 2005). No mesmo ano, o Ministério da Saúde recriou o Programa de Controle da 

Esquistossomose (PCE) que passou por duas fases de reestruturação, sendo uma a 

descentralização das atividades para as Secretarias Estaduais de Saúde com restrições ao 

tratamento em massa; e outra, a organização do programa por áreas classificadas de acordo com 
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a prevalência e a transmissão da doença. A partir de 1999, as Secretarias Municipais de Saúde 

passaram a assumir gradativamente o controle dessa endemia em seus territórios e o PCE foi 

inserido no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2004a; COURA; AMARAL, 2004). 

Uma importante alteração ocorrida com a descentralização das ações de controle de 

endemias, entre 1999 e 2000, se deu na fase de inclusão de dados operacionais no sistema, que 

anteriormente era executada pelas Coordenações Estaduais do PCE e passou a ser 

responsabilidade dos municípios. 

Em 1999, ocorreu a oficialização da descentralização das ações de vigilância e controle 

de doenças do nível federal (FUNASA) para os municípios (BRASIL, 1999). Nesta ocasião 

fizeram-se necessárias a normatização e implementação de atividades a serem realizadas pelos 

municípios, com destaque para a delimitação epidemiológica, inquéritos coproscópicos 

censitários, tratamento de infectados, controle de planorbídeos, medidas de saneamento 

ambiental, educação em saúde, vigilância epidemiológica e a alimentação anual do Sistema de 

Informação sobre o PCE (SISPCE), com o preenchimento dos campos do sistema de 

informação, inclusive dos que tratam a localização geográfica, como nome e código do 

logradouro e bairro de residência (BARCELLOS & RAMALHO, 2002; BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2005a; BRASIL, 2009).  

No triênio 2000-2002 o Programa de Controle da Esquistossomose da Fundação 

Nacional de Saúde/MS examinou, em um inquérito coproscópico censitário, 3.017.678 

indivíduos em dezenove estados (Rondónia, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

Paraná, Santa Catarina, Rio grande do Sul, Goiás e Distrito Federal). A prevalência média da 

esquistossomose nessa população foi de 6,2%. 

2.13- Vigilância e Controle da Esquistossomose  

Um dos itens do Programa de Controle da Esquistossomose é a Vigilância 

Epidemiológica, cujos objetivos são 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 da doença.  

Para atingir esses objetivos, o Ministério da Saúde tem como estratégias básicas o 

reconhecimento geográfico; a busca ativa dos portadores de S. mansoni por meio de inquéritos 

coproscópicos periódicos; o tratamento dos portadores com droga específica; as atividades de 

malacologia e as medidas de educação em saúde e de saneamento básico. No entanto, 

atualmente, a integração das ações de saneamento e as ações de informação, educação, 
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comunicação e mobilização comunitária não estão sendo priorizadas (FARIAS et al., 2007; 

DANTAS FILHO, 2008; AMARAL, 2008).  

As medidas de controle até então empregadas não tem surtido o efeito esperado na 

redução da prevalência da doença. Os exames coproscópicos normalmente não são executados 

com periodicidade. Cada município realiza essa atividade de acordo com critérios próprios, 

dependendo da disponibilidade de equipamento e de pessoal, variando também a metodologia 

adotada, podendo ser inquérito censitário, levantamento em escolares, ou resultado dos exames 

decorrentes das demandas locais dos serviços de saúde (BARBOSA et al., 1996; FAVRE et al., 

2001; BRASIL, 2005a).  

O reconhecimento geográfico dos criadouros de planorbídeos do gênero Biomphalaria 

é bastante útil ao controle e vigilância epidemiológica, na medida em que permite o 

planejamento adequado das atividades previstas nos programas de controle da esquistossomose 

(TELES, 1996; PEIXOTO & MACHADO, 2005). No entanto, a distribuição real das espécies 

não estão bem esclarecidas, dificultada pela grande extensão territorial e pela carência de 

recursos humanos (DANTAS FILHO, 2008; AMARAL, 2008). 

Para monitorar essas medidas, são preconizados inquéritos coproscópicos bienais com 

populações inteiras de cada localidade endêmica por meio de busca ativa. Nestes inquéritos a 

meta é diagnosticar a infecção e tratar, no mínimo, 80% dos indivíduos positivos (BRASIL, 

2008). O exame parasitológico de fezes é realizado, preferencialmente, pelo método Kato- Katz 

(KATZ et al., 1972), pois permite, além da visualização, a contagem dos ovos por grama de 

fezes para avaliação da intensidade da infecção. O Ministério da Saúde preconiza inquéritos 

coproscópicos com apenas uma amostra de fezes e uma lâmina por indivíduo (BRASIL, 2008).  

Entretanto, o método Kato-Katz possui a limitação de subestimar a infecção nos casos 

de carga parasitária baixa, que pode ser melhorada com o aumento do número de amostras de 

fezes e de lâminas por amostra, mas por aumentar os custos com recursos materiais e humanos 

não é rotina nos serviços de saúde (ENK et al., 2008).  

Além dos exames parasitológicos de fezes, o Ministério da Saúde recomenda, ainda, 

melhoria das condições de saneamento básico e de abastecimento de água tratada e educação 

em saúde e o controle do hospedeiro intermediário por meio de moluscicidas com certas 

restrições. Vale ressaltar que nenhum destes métodos pode ser considerado capaz de 

proporcionar o controle da esquistossomose separadamente, exceto em áreas muito restritas 

(COURA; CONCEIÇÃO, 2010). 
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Estudos sobre a avaliação do impacto do Programa de Controle da Esquistossomose no 

Brasil evidenciaram que o programa foi bem sucedido no que se refere à morbidade e 

mortalidade da doença, mas não interrompeu a transmissão nem reduziu a taxa de prevalência 

a índices considerados baixos, inferiores a 5% e tampouco evitou a ocorrência de novos focos 

(AMARAL et al, 2006; COURA & AMARAL, 2004).  

As ações de controle no País focam principalmente na quimioterapia, o que por si só, 

reduz a prevalência da infecção e da morbidade da doença, mas não controla a sua transmissão. 

Sabe-se que o controle da transmissão só é possível através de medidas integradas a curto, 

médio e longo prazo, porém, estas nunca foram colocadas em prática contínua em nosso País 

(COURA; CONCEIÇÃO, 2010).  

O controle da esquistossomose em um país como o Brasil, com larga difusão do 

hospedeiro intermediário, além da migração frequente da população, é considerado um 

processo difícil, que requer intensificação, adaptação e continuidade dos programas (KLOOS 

et al., 2010). 

As atuais estratégias de controle da esquistossomose recomendadas pela OMS e pelo 

Ministério da Saúde são semelhantes em vários aspectos, principalmente no que diz respeito às 

medidas de prevenção, mas divergem quanto ao foco das estratégias para o diagnóstico e o 

tratamento. A OMS propõe, como meta principal, o tratamento sem diagnóstico prévio dirigido 

aos grupos mais vulneráveis, como crianças em idade escolar e adultos com ocupações que 

exigem contatos frequentes com focos de transmissão (WHO, 2002).  

O Ministério da Saúde, por sua vez, recomenda a identificação dos indivíduos infectados 

por meio de inquéritos coproscópicos realizados pela rede municipal de saúde em comunidades 

inteiras que vivem em áreas endêmicas, além do tratamento dos indivíduos infectados 

(BRASIL, 2008). 

Como dito anteriormente, a esquistossomose é uma doença da pobreza afeta 

principalmente, aqueles que vivem em áreas rurais mais isoladas e em condições precárias de 

moradia. Essas populações, em geral, habitam locais onde não há saneamento básico e nem 

água tratada. Esses ambientes propiciam um maior risco dos indivíduos adquirirem à infecção 

pelo S. mansoni e relacionam com o argumento da perpetuação do ciclo vicioso entre pobreza 

e doença. 

No Brasil, o papel dos fatores socioeconômicos na transmissão da esquistossomose, tem 

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

GAZZINELLI et al., 2001; LIMA E COSTA, 1991; 1994; SILVA et al., 1997;). Segundo 



 2-Revisão da Literatura                                    Melo,C.B 

 

 

46 

 

Bethony et al. (2004) os fatores socioeconômicos e demográficos foram responsáveis por 15% 

da variação na contagem de ovos dos indivíduos residentes em Melquíades, área endêmica para 

S. mansoni no nordeste de Minas Gerais. 

Resultados encontrados por Lima e Costa (1983) em estudo realizado também no 

nordeste de Minas Gerais, em Comercinho, apontaram que a infecção pelo S. mansoni era mais 

frequente nas famílias onde os chefes das casas eram trabalhadores braçais, a qualidade das 

casas era inferior e entre os que não possuíam água encanada no domicílio. 

2.14- Degradação da Paisagem X Esquistossomose 

A Organização Mundial de Saúde define o termo ambiente como “a totalidade de 

elementos externos que influem nas condições de saúde e qualidade de vida dos indivíduos ou 

das comunidades”. Para que possamos entender os fatores que intervêm na incidência e 

propagação das doenças infecciosas e parasitárias em uma região, não basta descrever as 

características das populações, é necessário localizar onde estão acontecendo os agravos, que 

serviços a população está procurando, o local de potencial risco ambiental e as áreas onde se 

concentram as situações sociais mais vulneráveis (CARVALHO et al., 2000; BARBOSA et al., 

2002).  

Vários autores já apontaram que o avanço e a disseminação da esquistossomose nas 

cidades brasileiras estão relacionados com a forma de ocupação e organização do espaço, 

desempenhando papel fundamental no processo de propagação da endemia (SANTOS, 1996; 

BARBOSA et al., 2000; PEIXOTO & MACHADO, 2005; ARAUJO et al., 2007; MARTINS 

et al., 2007).  

No Brasil, a maior parte das fontes utilizáveis de água são mal tratadas e poluídas, 

orgânica e quimicamente, nelas são jogados resíduos de indústrias, de esgoto e lixo em geral. 

A erosão dos solos acarreta danos à água dos rios, reservatórios e lençol freático, pela deposição 

da terra carreada com fertilizantes e pesticidas químicos, além da matéria orgânica. O uso 

intensivo de defensivos agrícolas concorre para a redução da vida microbiana no solo e 

contamina a água do lençol freático, colocando em risco a saúde do homem e dos animais 

domésticos (CORRÊA apud MORAIS, 1997). 

Segundo Barradas em (2000), citando Alves & Rabelo, (1998). Desde épocas remotas 

que as relações entre saúde e ambiente têm sido observadas na ocorrência de diversas doenças, 

aproximadamente 400a.C., Hipócrates com seu trabalho “Ares, Água e Lugares”, já ponderava 

que, para estudar corretamente a ciência da medicina era necessário considerar os efeitos 

ambientais. Ele pregava a influência desses fatores como um dos protagonistas na produção de 
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doenças em seres humanos, tanto em caráter endêmico, quanto epidêmico em determinado 

espaço geográfico.  

De acordo com Muller (1995), conservar o meio ambiente passou a ser uma das formas 

de valorizar o homem, assim, busca-se com a proteção ambiental, o desenvolvimento de 

condições que possam melhorar o conforto, a saúde e a alimentação, entre outros, que compõem 

a elevação da qualidade de vida. Até recentemente, o aumento do conforto e da qualidade de 

vida dava-se à custa de maior saque da natureza. O reconhecimento da limitação daqueles 

recursos e a maior consciência de que não se pode exaurir, além da a própria capacidade 

produtiva do patrimônio natural, tem incentivado o desenvolvimento de novas tecnologias para 

bem empregar o potencial de bens naturais disponíveis. 

A busca de soluções frente às endemias inerentes à ocupação dos espaços urbanos não 

se deve dar, portanto, somente pelo levantamento e tratamento dos agravos. Identificar 

possíveis componentes ecológicos e áreas de maior risco relacionados à transmissão da doença, 

por meio de agregação de dados epidemiológicos em unidades espaciais, representa um 

poderoso instrumento a serviço da pesquisa em saúde (AGUIAR et al., 1998). 

Ao longo da história os recursos hídricos sempre determinaram a existência humana, a 

instalação ou a migração das populações em diversas áreas do planeta, bem como o surgimento 

ou o desaparecimento de civilizações.  

Como um dos fatores de contribuição para disseminação da esquistossomose é sem 

dúvida a água, Sergipe apresenta uma densa malha hidrográfica composta de cinco bacias 

(Japaratuba, São Francisco, Vaza Barris, Real e Piauí) e rios de pequeno porte, intermitentes os 

quais em grande parte encontram-se inseridos no semiárido nordestino. Mas, também, possui 

pequenos cursos d’água perenes próximos a vilas e lugarejos que não possuem qualquer tipo de 

tratamento e abastecimento de água (SEMARH, 2011). 

Conforme destacado por Moraes & Jordão (2002), até a década de 1920, à exceção das 

secas da região nordestina, a água no Brasil não representava problemas ou limitações, período 

este que deu origem à cultura da abundância, que prevalece até os dias atuais. Contudo o 

comportamento do homem tem uma tendência em sentido contrário à manutenção do equilíbrio 

ambiental, e, assim, os recursos hídricos são gravemente afetados.  

A expansão e as modificações frenéticas dos processos produtivos, o crescimento 

populacional, a ocupação de variados nichos ecológicos, as migrações e urbanizações 

descontroladas têm desestabilizado as condições de equilíbrio dos recursos ambientais, entre 

eles os hídricos. Ações prejudiciais ao meio ambiente aumentam significativamente as 
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condições para que as populações tenham graves doenças e consequentemente uma baixa 

qualidade de vida. Acredita-se que 80% de todas as moléstias e mais de um terço de óbitos dos 

países em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água contaminada e, em média, 

até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde por causa de doenças relacionadas 

à água (PRUSS-ÜSTUN et al., 2008). 

Por outro lado, é importante ressaltar que os recursos hídricos compreendem veículos 

de várias enfermidades; estas apresentam agentes etiológicos que possuem um ciclo de vida de 

alguma forma ligado com tais recursos, seja na forma de águas estagnadas, rios, represas, 

estuários ou lagos. 

 De acordo com dados da UNESCO (1999), estima-se que cerca de 34 mil pessoas 

morrem diariamente de doenças relacionadas aos recursos hídricos, e no Brasil 65% das 

internações hospitalares devem-se a doenças veiculadas pela água. Conforme exposto por 

Guerrant et al. (1996), as doenças de veiculação hídrica em continentes como América Latina, 

África e no sudoeste da Ásia matam mais pessoas que todas as outras doenças em conjunto.  

Muitas doenças que atingem os seres humanos por meio dos recursos hídricos podem 

resultar da contaminação das águas por esgotos domésticos e industriais, por animais em regiões 

de intensa atividade pecuária (por exemplo, aves e suínos) ou por animais silvestres. 

Tais enfermidades, que incluem doenças severas como a febre tifoide e a diarreia aguda, 

são causadas principalmente por microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou 

humana, e contraídas basicamente pela rota fecal-oral, ou seja, pela ingestão de água ou de 

alimento contaminado por água poluída com fezes (GRABOW, 1996; OPAS, 2000). De acordo 

com Prüss-Üstün et al. (2008), tais doenças são responsáveis por 1,5 milhão de mortes por ano, 

sendo a maioria de crianças. Em média 88% dos casos são atribuídos à contaminação dos 

recursos hídricos, ao saneamento inadequado ou à higiene insuficiente. 

Frequentemente, por estratégia de sobrevivência, as populações marginalizadas são 

obrigadas a realizar modificações ambientais e a apresentar comportamentos que acarretam 

riscos individuais e coletivos. A obrigatoriedade de acesso a algumas poucas coleções de água 

e a ausência de destino adequado dos dejetos têm resultado na presença de transmissão da 

esquistossomose nas periferias de diversas cidades e, mesmo, em regiões metropolitanas 

(SABROZA et al., 1992). 

O encaminhamento de soluções para problemas de habilitação, trabalho, saneamento e 

saúde, e novos modelos de participação comunitária, de relações com o ambiente, de 

organização política e de serviços públicos nas áreas urbanas são da maior prioridade. Assim, 
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modelos adequados de organização de serviços de proteção à saúde e ao ambiente e o 

desenvolvimento de novas estratégias de financiamento e controle social da utilização dos 

recursos são indispensáveis (SABROZA; LEAL, 1992). 

As relações entre saúde e ambiente podem ser evidenciadas através da análise de 

características epidemiológicas das áreas próximas às fontes de contaminação e pela 

identificação de fatores ambientais adversos em locais onde há concentração de agravos à saúde 

(ELIAS e TINEM, 1995).  

Medronho, (1995), cita em seu artigo que o conhecimento da variação espacial e 

temporal da incidência das doenças concomitantemente com situações ambientais especificadas 

é importante para o planejamento de ações de prevenção e controle das mesmas 

2.15- Aspectos hidrográficos de Sergipe 

O estado de Sergipe possui uma área aproximada de 21.915,116 km², é formado por seis 

bacias hidrográficas (Figura 11), sendo três com rios de domínio federal: rio São Francisco, rio 

Vaza Barris e rio Real – e outras três com rios de domínio estadual: rio Japaratuba, rio Sergipe 

e rio Piauí (IBGE, 2010). 

 

 

                      Figura 11: Bacias hidrográficas que contemplam o Estado de Sergipe  
                      Fonte: SEMARH, 2011 
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Inserido na região nordeste do País, o território sergipano caracteriza-se por uma faixa 

próxima à zona costeira com índices pluviométricos bastante razoáveis, da ordem de 1.200 

mm/ano, que declinam substantivamente na medida em que se percorre o sentido oeste, caindo 

para cerca de 800 mm na porção intermediária do agreste, até chegar a níveis próximos a 400 

mm/ano na região interiorana do sertão, que compõe parte do semiárido brasileiro (SEMAH-

SE, 2011). 

De modo conjugado com esses problemas climáticos, também se verificam alterações 

no tipo do solo, com predomínio de rochas sedimentares e coberturas terciárias recentes, na 

zona costeira e em parte do agreste, e do padrão cristalino na região do sertão, dominado pela 

vegetação da caatinga, em virtude da sobreposição entre baixas fertilidade e pluviometria 

(SEMAH-SE, 2011). 

É reconhecido que, nesse contexto regional, os estados nordestinos apresentam 

problemas recorrentes relacionados à escassez de disponibilidades hídricas, agravados pela 

elevada variação sazonal e plurianual de períodos chuvosos, fato que demanda avanços 

substantivos em termos da organização técnica e institucional para gestão dos recursos hídricos, 

como também, inversões significativas voltados à infraestrutura para armazenamento e 

transporte de águas, tendo em vista seus múltiplos usos, notadamente o abastecimento público 

e a irrigação de cultivos. 

Sob esse quadro geral, de maiores concentrações da população e de atividades 

produtivas na zona costeira, com crescente dispersão no meio rural do agreste e, sobretudo, do 

sertão, constata-se que, em sentido leste-oeste, também decrescem os padrões de renda, na 

medida em que, no Sertão predominam a pecuária e cultivos para subsistência familiar e, 

somente no Agreste passam a ser desenvolvidos sistemas mais extensos de irrigação, na 

proporção em que os cursos d’água começam a se perenizar. 

Por seu turno, atividades econômicas dos setores secundário e terciário – indústria e 

serviços – concentram-se junto ao litoral, onde reside a maior parcela da população nordestina 

e, bem assim, a sergipana, com melhoria na renda per capita. Todavia, percebe-se que, nessa 

faixa costeira, os problemas de escassez acabam sendo substituídos pelo comprometimento 

qualitativo dos corpos hídricos, com rebatimento negativo inclusive sobre o seu elevado 

potencial turístico (SEMARH, 2011). 

Bacia hidrográfica pode ser entendida como um conjunto de terras drenadas por um rio 

principal e seus afluentes. A noção de bacia hidrográfica inclui naturalmente a existência de 
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cabeceiras ou nascentes, divisores de águas, cursos d’água principais, afluentes, subafluentes, 

etc.  

Em todas as bacias hidrográficas deve existir uma hierarquização da rede hídrica e a 

água se escoa normalmente dos pontos mais altos para os mais baixos. O conceito de bacia 

hidrográfica deve incluir também noção de dinamismo, por causa das modificações que 

ocorrem nas linhas divisórias de água sob o efeito dos agentes erosivos, alargando ou 

diminuindo a área da bacia (VIVATERRA, 2004).  

Para este estudo vamos considerar as 03 (três) bacias que fazem parte da região sul do 

estado de Sergipe (Vaza Barris, Real e Piauí), tais bacias foram escolhidas por haver um 

histórico de endemicidade de esquistossomose e ser uma região de lazer, principalmente em 

finais de semana, são os chamados “balneários”. Para este estudo torna-se indispensável a 

informação da vazão (tabela 2) e área total da bacia, uma vez que, os municípios utilizam destas 

para diversas atividades.   

 

Tabela 2: Principais Características das Bacias Hidrográficas do Estado 
 

Bacia Hidrográfica Área (km2) % Vazão Média (m3/s) 

São Francisco 7.276,3 33,0 2.060,00 

Japaratuba 1.722,0 7,8 10,60 

Sergipe 3.673,0 16,7 13,84 

Vaza Barris 2.559,0 11,6 15,64 

Piauí 4.262,0 19,3 22,92 

Real 2.558,0 11,6 20,46 

Total 22.050,3 100,0 2.143,46 

Fonte: SEMARH-SE, (2011). MODIFICADO 

 

2.16- Aspectos históricos da degradação das bacias do Estado 

Durante a década de 1980, o governo do estado de Sergipe, através de convênios com o 

governo federal, implantou uma série de perímetros irrigados: Jabiberi, Piauí, Jacarecica I, 

Ribeira, e Califórnia, objetivando viabilizar a produção agrícola das pequenas, médias e grandes 

propriedades (Tabela 3). As atividades produtivas são diversificadas na maioria dos perímetros, 

diferentemente do que ocorre no platô de Neópolis, especializado em fruticultura tropical, e nos 

perímetros Betume e Propriá, especializados na produção de arroz inundado e na piscicultura. 

(SERGIPE, 2001) 
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    Tabela 3: Principais atividades produtivas em destaque de amarelo 

Perímetro Município Área irrigável (ha) Número de lotes Atividades 

Betume Neópolis 2.861 753 Arroz, 
piscicultura 

Cotinguiba-

Pindoba 

Propriá 2.215 474 Arroz, banana, 
piscicultura, 
pecuária leiteira 

Jabiberi Tobias Barreto 220 84 Feijão, milho, 
quiabo, tomate 

Jacarecica Itabaiana 252 130 Amendoim, 
milho verde, 
pimentão, 
quiabo, tomate 

Piauí Lagarto 703 421 Amendoim, 
fumo, mandioca, 
pimentão, 
tomate 

Platô de 

Neópolis 

Neópolis 7.000 38 Coco, tangerina, 
laranja, limão, 
abacaxi, banana, 
maracujá, 
atemóia, 
melancia 

Poção da Ribeira Itabaiana 1.100  Amendoim, 
cebolinha, 
couve, maxixe, 
pimentão, 
quiabo, tomate 

Propriá Propriá 1.177 311 Arroz, 
piscicultura 

Total 13.251  
 

 

 

É evidente a importância do rio São Francisco para o desenvolvimento e a 

sustentabilidade do estado de Sergipe, sendo fonte de abastecimento dos principais perímetros 

públicos irrigados, da maior parcela da população e indústria sergipana.  

Essa verdadeira fartura das águas do rio São Francisco, por outro lado, fez com que os 

governos e os sergipanos voltassem às costas para os demais mananciais, que foram fragilizados 

ambientalmente e tiveram sua disponibilidade hídrica drasticamente reduzida (SEMARH, 

2011).  

Pode-se visualizar na figura 12, que, até que se consiga recuperar os mananciais locais, 

muitos deles já utilizados precariamente para o abastecimento de comunidades e sem a menor 

possibilidade de atendê-las em longo prazo, o desenvolvimento das demais bacias hidrográficas 

continuará a depender enormemente do rio São Francisco. As outras cinco bacias hidrográficas 

apresentam um balanço entre potencialidade e demanda desfavorável para o ano 2020. 
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          Figura 12: Potencialidade versus demanda (2020) de recursos hídricos por bacia  
          hidrográfica, no estado de Sergipe. SF = São Francisco, JP = Japaratuba, SE  
          = Sergipe, VB = Vaza Barris, PI = Piauí, RE = Real. 
          Fonte: SERGIPE (2000). 

 

O estado de Sergipe apresenta densa malha hidrográfica composta de rios de pequeno 

porte, intermitentes os quais em grande parte encontram-se inseridos no semiárido nordestino. 

Mas, também, possui pequenos cursos d’água perenes localizados a partir do Agreste, em 

direção ao litoral. Assim, é possível traçar uma linha imaginária de intermitência e perenidade 

dos mananciais do Estado, conforme é apresentado na (Figura 13).  

O sentido dessa linha seria sudeste/nordeste, partindo do município de Tomar do Geru, 

passando pelos municípios de Itabaianinha, Riachão do Dantas, São Domingos, Macambira, 

Ribeirópolis, Cumbe e terminando no município de Canhoba. Observa-se também que essa 

região concentra quase a totalidade das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos 

expedidas pelo órgão gestor de recursos hídricos de Sergipe, bem como a maioria das 

intervenções relacionadas ao uso da água (SRH, 2012). 
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                           Figura 13:  Outorgas nas bacias hidrográficas de Sergipe 
                              Fonte: SEMARH-SE, 2011. 
 

2.17- Caracterização das Bacias do Sul do Estado de Sergipe 

O rio Vaza Barris nasce no sertão da Bahia, próximo à cidade de Canudos, uma das 

regiões mais áridas do nordeste. Ele penetra o Estado no município de Simão Dias e deságua, 

através de morfologia estuarina, nos limites meridionais de Aracaju com São Cristóvão. Os 

principais afluentes em território sergipano são, pela margem direita, Ribeira, Tejupeba e 

Xinduba e, pela margem esquerda, Salgado, Traíras, Jacoca e Lomba. Em cerca de 75% de seu 

curso, mostra uma vazão inexpressiva pela extrema escassez de água no leito durante a maior 

parte do ano (SEMARH, 2011).  

A princípio considerado como intermitente e não potável, o rio Vaza-Barris (curso 

principal da bacia hidrográfica em questão) em estudos executados pelo Governo, SERGIPE 

(2000), foi proposta a sua utilização a partir da construção de um sistema de barramentos 

(Figura 14) para a regularização da vazão e controle de sais, localizados nos municípios de São 

Domingos e Lagarto.  
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        Figura 14: Sistema de barramento, município de Lagarto (SE). 
       Fonte: SEMARH-SE,2011 

 

É fato também que todos os seus afluentes tanto pela margem esquerda como pela 

margem direita, encontram-se limitados pela falha estrutural de Itaporanga D´Ajuda, sendo de 

pequena extensão, mas perenes e potáveis, ocorrendo isto até a altura do povoado Genipapo no 

município de Lagarto ao sul e a barragem da Ribeira nos limites dos municípios de Campo do 

Brito e Itabaiana ao norte. Seus principais afluentes são os rios das Pedras, Traíras, riacho 

Tabocas no povoado Genipapo em Lagarto, riacho Tabocas no povoado Sapé em Itaporanga 

D’Ajuda, rio Comprido, rio Pitanga ou Bica, rio Paramopama, riacho Água Boa, entre outros. 

 O rio Piauí, com 132km de extensão, abrange áreas das microrregiões geográficas do 

agreste de Lagarto e litoral sul sergipano, desaguando entre os municípios de Estância (Sergipe) 

e Jandaíra (povoado Mangue Seco/Bahia), após a confluência com os rios Fundo, pela margem 

esquerda, e Real, pela margem direita (SEMARH,2011) 

O rio Piauí conforma a segunda bacia hidrográfica do Estado de Sergipe, em área. A 

maioria de seus afluentes é perene, destacando-se os rios Piauitinga, Fundo, Caiça, Jacaré e 

Machado pela margem esquerda e os rios Arauá, Indiaroba e Pagão ou Guararema pela margem 

direita. Tem em sua área, afora o centro regional de Estância, uma economia agrária importante. 

Este município tem uma população representativa e um distrito industrial, que embora com 
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unidades nem sempre produtivas, impacta a qualidade das águas, restringindo atividades 

econômicas tais como a pesca. 

Na bacia hidrográfica do rio Piauí, é onde se encontra a maior densidade hidrográfica 

do ponto de vista de perenização e potabilidade. Em quase todos os seus afluentes, bem como 

seu curso principal se faz presente o uso dos corpos d’água, para abastecimento humano, 

agrícola e industrial. Infelizmente se encontra atualmente no estágio mais avançado de 

degradação ambiental. 

Cita-se como exemplo o rio Piauitinga, onde pelos idos finais da década de 80 do século 

XX, nas campanhas efetuadas para medição de vazão, era necessária uma equipe composta de 

quatro pessoas e mateiros especializados para abertura de picadas, para acesso aos oito pontos 

de medição que tinha duração de uma semana.  

Em 2008, uma equipe com duas pessoas percorre o mesmo roteiro em um só dia e 

estacionando a viatura nas proximidades da margem do corpo d’água. Também, apresenta o 

Grupo Barreiras como grande alimentador, unidade geológica onde se originam os principais 

afluentes: rios Piauitinga, Fundo, Paripueira, Guararema, Sapucaia, Ariquitiba e Indiaroba e 

riachos Cabuçu ou dos Cavalos, Grilo, Areias, riacho Doce ou Saboeiro. 

O rio Real nasce na divisa com o estado da Bahia, na serra do Tubarão, na altura do 

município de Poço Verde e conforma os limites meridionais de Sergipe com esse Estado e, 

assim, somente seus afluentes da margem esquerda cortam terras sergipanas. 

Os principais são Jacarezinho, Jabiberi, Paripe e Itamirim. Ele deságua no oceano 

Atlântico juntamente com o rio Piauí, formando um complexo estuarino de grande porte e 

importância ecológica. Igualmente as terras da bacia hidrográfica do rio Real, principalmente 

na sua porção mais úmida, foram ocupadas pela frente de expansão da citricultura, mas o 

destaque é da pecuária. Porém, o uso de suas águas atenderá não só perímetros irrigados, mas 

auxiliará também no abastecimento público de Tobias Barreto, a partir da barragem de Jabiberi.  

 A ação antrópica tem promovido a retirada da vegetação, provocando a mudança de 

relevo, a erosão do solo e, consequentemente o assoreamento do rio. Em virtude disso, após 

percorrer vários quilômetros, a impressão que se dá é que a profundidade e a largura do leito 

do rio vão diminuindo, diferentemente do início do seu curso onde existem vales e matas ciliares 

protegendo-a da deposição de sedimentos. 

A bacia hidrográfica do rio Real é a que apresenta a menor perenização em sua extensão, 

alcançando até o ponto da fazenda Cruzeiro, no município de Cristinápolis. Seu curso principal 

não apresenta águas dentro do padrão de potabilidade e seu potencial quantitativo restringe-se 



 2-Revisão da Literatura                                    Melo,C.B 

 

 

57 

 

à parte do estuário, onde ocorre intrusão salina além de chuvas torrenciais em sua porção média 

e superior, porém passageiras, justamente na zona de intermitência. 

As limitações dos recursos hídricos em Sergipe podem ser sintetizadas em dois aspectos: 

baixa quantidade de água potável para atendimento das necessidades da vida moderna e 

problemas ambientais. Na categoria ambiental, merece destaque a disposição final de lixo, 

lançamento de esgoto no solo ou na água, seja proveniente das indústrias ou domésticos, 

remoção de terras, argila ou areias, erosão no solo (ravinas ou voçorocas), barramento dos 

cursos d’água e ausência de vegetação, tanto ciliar, quanto nas nascentes e nas áreas de recarga.  

A sub-bacia hidrográfica do riacho Pilões caracteriza-se pela quase total ausência de 

cobertura vegetal em suas encostas e em seus principais cursos d’água, inclusive da vegetação 

ripária, que quando presente, é representada apenas por faixas estreitas, curtas e ralas, em 

função do desenvolvimento inadequado de atividades comerciais como a pecuária, plantação 

de coqueirais, frutas tropicais e rizicultura (BANDEIRA et al., 2005). 

A sub-bacia hidrográfica do riacho Jacaré apresenta-se com grandes impactos 

ambientais, principalmente na sua foz, onde se localiza o maior centro urbano – Propriá, em 

virtude do descaso da sociedade, ao lançarem os dejetos domésticos nos corpos hídricos, além 

do lixo que é jogado nas proximidades e nas margens dos riachos, bem como ao ar livre. Na 

sub-bacia hidrográfica do riacho Jacaré encontram-se problemas de poluição e de mau uso dos 

recursos naturais.  

2.18- Cartografia do Estado de Sergipe 

A utilização de um SIG em pesquisas relacionadas à saúde, além de ser um potente 

instrumento integrador de bancos de dados de diferentes fontes de informação, promove maior 

agilidade no fluxo de dados espacializados, que possibilita a identificação de fatores e áreas 

com potencial de risco e auxilia o delineamento de estratégias de controle, orientando com 

maior precisão a conduta frente a uma determinada endemia (CORREIA et al. 2004; BECK et 

al., 2000; CHAVES; ROCHA, 2006).  

O fato de o estado de Sergipe estar totalmente circunscrito no Fuso UTM 24, faz com 

que a maioria das bases cartográficas, dos mapas temáticos, das imagens e das fotografias aéreas 

sejam georreferenciadas ao Sistema de Coordenadas UTM, facilitando a criteriosa tarefa de 

georreferenciamento das imagens de satélites e fotografias aéreas que venham a ser adquiridas. 

Atualmente, o estado de Sergipe destaca-se no cenário nacional por possuir uma base 

digital georreferenciada disponibilizada no Atlas Digital de Recursos Hídricos de Sergipe 

(SERGIPE, 2004). 
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                                 Figura 15 - BRASIL ao Milionésimo - Sistema de Referência e Divisão  
                                 das Folhas do C I M  

       Fonte – RADAM BRASIL – Levantamento dos Recursos Naturais Folhas 
       SC.24/25  

 

Os SIG proporcionam facilidades na execução de atividades, como planejamento, 

análise, gerenciamento e monitoração, sobretudo quanto à manipulação de dados gráficos e 

não-gráficos. Os dados gráficos são dados associados a fenômenos do mundo real em relação 

aos quais se privilegia, para fins de análise, seus atributos de localização e extensão sobre uma 

representação gráfica. Os dados não-gráficos são dados que privilegiam as características 

temáticas dos fenômenos do mundo real de forma a permitir sua identificação, classificação e 

o estabelecimento de relações relevantes (NAJAR; MARQUES, 1998). 

As ferramentas gráficas que melhor se adaptam às necessidades do SIG são os sistemas 

CAD – Computer Aided Design.  

O SIG baseado em CAD possui características como (CÂMARA; DAVIS, 2000): ·  

Gerenciamento de dados gráficos feito por um pacote de CAD, geralmente externo ao SIG; 

Gerenciamento de dados alfanuméricos feito por um gerenciador de bancos de dados relacional 
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externo, geralmente padrão de mercado, externo ao SIG; · Possibilidade de manipulação direta 

dos arquivos gráficos utilizando o sistema CAD “por fora” do SIG. 

O programa ARC/VIEW – interface gráfica do ARC/INFO para Windows 

(CARVALHO et al., 2000) possui características como:  

Gerenciamento em separado de dados gráficos e tabelas;  

a) Armazenamento de gráficos em estruturas proprietárias;  

b) Armazenamento de dados alfanuméricos em banco de dados relacional; 

c) Capacidade de processar dados vetoriais, grades e imagens. 

A principal característica de um SIG é focalizar o relacionamento de determinado 

fenômeno da realidade com sua localização espacial (MEDRONHO, 1995). Os avanços na 

tecnologia da informação e a facilidade do SIG em integrar grandes bancos de dados e produzir 

mapas de forma dinâmica têm contribuído para sua ampla difusão em diversas áreas de estudo, 

inclusive, na saúde pública (OPAS, 2002). 

Porém, a aplicação dos SIG em epidemiologia e saúde pública ocorreu apenas 

recentemente. As razões para o atraso da aplicação do SIG em saúde são (OPAS, 2002): 

a) Conhecimento limitado dos métodos, técnicas e processos dos SIG; 

b) Falta de ferramentas computadorizadas simplificadas para a análise epidemiológica. 

Os SIGs 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, 1995).  

Dentre as aplicações do SIG no campo da Saúde Pública, destacam-se (OPAS, 1996): 

a) Descrição espacial de um evento de saúde; 

b) Identificação de riscos ambientais e ocupacionais; 

c) Análise de situação de saúde em uma dada área geográfica; 

d) Análise dos padrões ou diferenças na situação de saúde em diversos níveis de agregação; 

e) Geração de hipóteses de pesquisas operacionais e novas áreas de estudo; 

f) Planejamento e programação de atividades em saúde pública; 

g) Avaliação de intervenções em saúde. 

A cartografia computadorizada, utilizada desde a década de 60 e intensificada nas 

décadas seguintes, possibilitou o refinamento na interpretação dos dados e o uso de novas 

técnicas de análise. Técnicas sofisticadas da estatística e da cartografia vêm sendo incorporadas, 
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em particular técnicas multivariadas que objetivam explorar as associações ambientais, sociais 

e físicas com as doenças (ANDRADE, 2000). 

O estudo dos padrões de distribuição geográfica das doenças e suas relações com fatores 

socioambientais de risco, constituem-se no objeto do que hoje chama-se de Epidemiologia 

Geográfica, que tem se constituído em campo de aplicação de métodos de análise cada vez mais 

sofisticados na área da estatística (SHIMAKURA et al. 2001). 

A espacialização das informações, através das geotecnologias, permite agregar o evento 

ao local em que ele aconteceu ou foi produzido, enriquecendo a qualidade das informações 

obtidas sobre o estudo, além de possibilitar avaliar a troca de influências com os elementos 

atuantes na sua cadeia epidemiológica (CAMARA et al., 2002; TAVARES, 2006).  

Por sua vez, a associação das geotecnologias com as análises espaciais se transforma 

em um instrumento fundamental na avaliação do impacto dos processos ambientais, 

socioeconômicos e demográficos na determinação e mensuração do risco de infecção.  

A análise de dados espaciais constitui-se em uma área de conhecimento que contribui 

para diversos estudos, subsidiando desde estratégias de intervenção de políticas públicas até a 

exploração etiológica dos eventos em saúde (SANTOS e NORONHA, 2001). 

Segundo Medronho (1995), 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 (MONKEN e BARCELLOS, 2005). 

Em seu trabalho, Araújo et al., (2007) destacam a importância dos estudos a nível local 

para a compreensão dos processos que resultam em agravos a saúde, agregando o conhecimento 

gerado pela investigação aos instrumentos de análises epidemiológicas para elucidação das 

questões ambientais, ecológicas e comportamentais envolvidas na dinâmica da transmissão das 

doenças endêmicas. É de fundamental importância para o município a localização dos focos de 

transmissão da doença, podendo assim os gestores de saúde planejar e operacionalizar ações de 

controle. 
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De acordo com Souza-Santos e Carvalho (2005), padrões de mortalidade ou de 

morbidade, de propagação de epidemias, entre outros, não podem ser explicados sem se levar 

em consideração, além dos grupos, o espaço e o tempo. 

Estudos que utilizam técnicas de geoprocessamento em suas metodologias podem 

identificar a localização, entre outros fatores, de focos das doenças, principal área de 

transmissão e populações mais expostas a risco de adoecimento. Como exemplo pode ser citado 

o estudo realizado por Araújo et al., (2004) sobre a distribuição espacial de focos de 

Biomphalaria glabrata e casos humanos de esquistossomose mansoni em Itamaracá, apontando 

as principais áreas de risco e transmissão.  

Estudo realizado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, sobre a distribuição de larvas 

de Aedes aegypti, utilizando técnicas de análise espacial, permitiu a detecção das áreas que 

apresentavam maior densidade de larvas na área estudada, o que pode contribuir para vigilância 

e controle desse vetor (SOUZA-SANTOS, 2000). 

Outro trabalho utilizando técnicas de geoprocessamento foi realizado com o objetivo de 

analisar a internação hospitalar e a mortalidade por esquistossomose em Pernambuco 

(RESENDES et al., 2005). 

 Em Sergipe, especificamente no município de Ilha das Flores foi realizado uma 

avaliação do impacto da Esquistossomose, associados as condições ambientais e utilizando para 

esta avaliação uma análise espacial (PACHECO, 2010). 

Um ótimo exemplo de utilização desta nova tecnologia foi dado por Vasconcelos et al. 

(2006) em estudos realizados na Amazônia brasileira em que foram elucidados os motivos da 

ocorrência, distribuição e variação da abundância temporal da malária na população. Esse 

estudo contribuiu para um melhor monitoramento das situações de risco e de estabelecimento 

de medidas controle do agravo. Tais resultados são usados como modelo para priorizar ações 

específicas de proteção e assistência a populações mais vulneráveis. 

Também pode ser citado o estudo de Souza et al., (2001), baseado em informações de 

unidades espaciais vizinhas, permitindo identificar áreas prioritárias para o programa de 

controle da hanseníase na área estudada.  

Um trabalho realizado na zona rural de Minas Gerais aponta para uma relação entre 

fonte de água, condições sanitárias e ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A 

metodologia utilizada nesse estudo foi observação direta, aplicação de questionários, análise de 

regressão e mapas estatísticos (GAZZINELI et al., 1998). Porém não foram utilizadas técnicas 
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de distribuição espacial, o que não permitiu verificar as áreas de maior risco de transmissão na 

região estudada. 

Novos produtos derivados de imagens de satélite vem sendo utilizado em várias partes 

do mundo, para auxiliar estudos de doenças de diferentes etiologias. No Egito e na Etiópia, 

Malone et al. (1997) e Kristensen et al. (2001), respectivamente, identificaram áreas de risco de 

esquistossomose por meio de análise de séries temporais a partir de imagens do Advanced Very 

High Resolution Radiometer (AVHRR) do satélite NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration). Para obter tais resultados foram extraídos os valores dos Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) que caracteriza a quantidade e condições da vegetação de 

uma determinada cena em um espaço geográfico. Esta condição foi relacionada com a presença 

do molusco vetor, resultando na identificação das áreas de predileção para sua reprodução.  

O mesmo método foi utilizado por Bavia et al. (2001) a partir de imagens compostas 

AVHRR/NOAA em quadrantes correspondentes ao estado da Bahia, o que possibilitou 

identificar áreas de risco com altas prevalências de esquistossomose mansoni e os fatores que 

influenciam a sua distribuição neste estado. Estudos com metodologias similares baseados na 

análise da diversidade da vegetação possibilitaram delimitar o espaço geográfico e as áreas de 

risco para outras doenças endêmicas como Tripanossomose (ROGERS; WILLIAMS, 1993), 

Leishmaniose Tegumentar Americana (KAWA; SABROZA, 2002), Leishmaniose Visceral 

Americana (WERNECK; MAGUIRE, 2002; CARNEIRO et al., 2004). 

Porém, apesar da versatilidade de respostas que possam ser produzidas a partir de 

diferentes sensores de um único satélite, a precisão e confiabilidade aos questionamentos 

biológicos estão intimamente dependentes da escala geográfica utilizada e na variação temporal 

dos acontecimentos sucessivos. Muitas vezes certos fatores relacionados à área endêmica 

aparentemente estão sendo influenciados pela variação do clima ao longo do dia, requerendo 

um acompanhamento das mudanças temporais dos cenários com instrumentos de maior poder 

de resolução espectral, levando o pesquisador frequentemente utilizar inúmeros sensores de 

satélites diferentes, sobrepondo imagens ópticas e de radar (GOETZ et al., 2000). 

A cartografia computadorizada, utilizada desde a década de 60 e intensificada nas 

décadas seguintes, possibilitou o refinamento na interpretação dos dados e o uso de novas 

técnicas de análise. Técnicas sofisticadas da estatística e da cartografia vêm sendo incorporadas, 

em particular técnicas multivariadas que objetivam explorar as associações ambientais, sociais 

e físicas com as doenças (ANDRADE, 2000). 
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A noção de dependência espacial parte do que se convencionou chamar de primeira lei 

da geografia: “todas as coisas são parecidas, mas coisas mais próximas se parecem mais que 

coisas mais distantes”. A dependência espacial está presente em todas as direções e fica mais 

fraca na medida em que aumenta a dispersão na localização dos dados (CÂMARA et al., 2000). 

As técnicas de análise espacial são orientadas pela natureza dos dados coletados. 

Existem diferentes técnicas para proceder à análise quando os dados estão disponíveis como: 

informações sobre fatores ambientais de caráter contínuo; informações sobre fluxo e acesso; 

dados relativos à localização precisa de eventos no espaço; dados relativos a áreas (BAILEY, 

2001). 

A análise espacial é composta por um conjunto de procedimentos encadeados cuja 

finalidade é a escolha de um modelo inferencial que considere explicitamente o relacionamento 

espacial presente no fenômeno (CÂMARA et al., 2000). 

As questões espaciais relacionadas ao processo saúde-doença – alocação dos serviços 

de saúde e distribuição das doenças – têm sido objeto de estudos de grupos de geógrafos de 

vários países. No Brasil, observa-se uma tendência ao incremento de pesquisas, mesmo que de 

forma isolada, entre alguns geógrafos e epidemiologistas (ANDRADE, 2000). 

2.19- Geoprocessamento no estudo de determinantes endêmicos 

A análise de dados espaciais constitui-se em uma área de conhecimento que contribui 

para diversos estudos, subsidiando desde estratégias de intervenção de políticas públicas até a 

exploração etiológica dos eventos em saúde (SANTOS e NORONHA, 2001). 

A utilização de um SIG em pesquisas relacionadas à saúde, além de ser um potente 

instrumento integrador de bancos de dados de diferentes fontes de informação, promove maior 

agilidade no fluxo de dados espacializados, possibilita a identificação de fatores e áreas com 

potencial de risco e auxilia o delineamento de estratégias de controle, orientando com maior 

precisão a conduta frente a uma determinada endemia (CORREIA et al. 2004; BECK et al., 

2000; CHAVES; ROCHA,2006).  

As características e funções podem ser representadas em diferentes escalas espaciais e 

temporais, além disso, aspectos como os de vizinhança e contiguidade envolvendo áreas 

restritas ou extensas podem ser medidos e desenhados. Certos SIGs possuem módulos 

especialmente desenvolvidos para auxiliar no processo de tomada de decisão. São módulos que 

ajudam a construção de cenários passados, atuais, futuros prováveis, ideais ou desejados, 

através da comparação e sobreposição de critérios múltiplos (DONHA et al. 2006), arranjados 

em matrizes que conduzem a hierarquização de unidades territoriais frente ao agravo estudado. 
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Algumas iniciativas no sentido de trazer a luz certos aspectos da dinâmica da 

distribuição espacial da esquistossomose, por meio do desenvolvimento de Sistema de 

Informação Geográfico (SIG), vêm sendo realizadas em várias partes do mundo (ABDEL-

RAHMAN et al., 2001), inclusive no Brasil (MOURA et al., 2005). 
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3.1- Objetivo Geral 

Realizar o mapeamento das condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da 

esquistossomose, envolvendo os municípios que compõem as três principais bacias 

hidrográficas da região sul do estado de Sergipe. 

 

3.1.1-Objetivo Específico 

• Circunscrever, espacialmente, às áreas de riscos biológicos e ambientais para 

esquistossomose; 

• Observar a evolução temporal das áreas de risco para esquistossomose; 

• Espacializar os indutores (fatores de risco) da transmissão da endemia e as vias de acesso 
para os municípios estudados; 

• Demostrar que o QGIS é um aplicativo de fácil manuseio e de excelente aplicabilidade em 
geoprocessamento. 
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4.1- Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo ecológico, histórico, realizado através de visita em campo, de 

análise de fichas e de inquérito epidemiológico, utilizando técnicas de geoprocessamento. 

 4.2- Área de estudo 

A pesquisa foi realizada envolvendo 23 municípios do estado de Sergipe (Figura 16), os 

mesmos fazem parte das três principais bacias hidrográficas da região sul do Estado.  

 

 

Figura 16: Municípios do estado de Sergipe participantes do estudo. 

 

4.3- Coleta dos Dados 

 A sequência da Pesquisa está descrita em etapas da seguinte forma:  

 

4.3.1- Escolha das localidades (Municípios) 

Por estarem inseridos nas três principais bacias hidrográficas do Estado, muitos 

municípios possuem balneários naturais, com a possibilidade de formação de criadouro ou de 

sua manutenção do caramujo (Biomphalaria), além disso, a maioria detêm de um histórico de 

inadequabilidade em distribuição de água, saneamento, desenvolvimento urbano e agrícola 

como também de uma degradação ambiental, consequentemente os fatores como lixo, 
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assoreamento dos rios, desmatamento, mau uso da água e outros, podem favorecer o aumento 

ou surgimento de casos de esquistossomose. 

 

4.3.2- Caracterização sócio econômico dos municípios em estudo 

Foram contemplados neste estudo as características Populacionais (Número de 

habitantes); Características Socioeconômicas: (Adequabilidade das Condições de Saneamento 

Básico, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal); Características Epidemiológicas: 

(Número de Casos de Esquistossomose e Coleta dos moluscos). 

Ao realizar as visitas nos municípios que são inseridos nas bacias hidrográficas, foram 

observados um sistema hidrográfico bastante desenvolvido na bacia do rio Vaza Barris, sendo 

constituído pelo curso d’água principal do rio Piauí, e por diversos afluentes de grande porte, 

destacando-se, pela margem direita, os rios Arauá e Pagão, e, pela margem esquerda, os rios 

Jacaré, Piauitinga e Fundo. 

As informações referentes a relevo, vegetação e hidrografia das regiões, no período de 

2001 a 2010, foram obtidas através do Instituto Brasileiro Geográfico, Secretaria de Recursos 

Hídricos do Estado de Sergipe, Prefeituras e Secretarias do Meio Ambiente dos municípios 

estudados. 

Foi fundamental a participação dos profissionais envolvidos com atividades agro 

pastoris, a maioria destes, estão diretamente inseridos nas Secretarias de Agricultura e do Meio 

Ambiente, tendo como função a de orientar e capacitar o agricultor nas melhores condições do 

uso do solo, como também na melhoria do rebanho. Foi através dos grupos de indutores (Tabela 

4) que estes profissionais puderam apontar as principais culturas desenvolvidas na região. 

Para este estudo, foi utilizado o método de Batelle, esse método foi desenvolvido no 

Laboratório Batelle-Columbus nos EUA (Dee et al., 1972), para a avaliação de impactos 

relacionados a projetos de recursos hídricos, inicialmente, usados de forma direta ou 

modificados em vários projetos de recursos hídricos. 

Foram considerados dois tipos de indutores: (a) que propiciam a formação de criadouros 

e que originam focos da doença e (b) os indutores que induzem ou dificultam a ocorrência do 

agravo. Os indutores, que contribuem ou dificultam a ocorrência de criadores de Biomphalaria 

e focos de esquistossomose mansoni, foram listados e suas relações diretas ou indiretas com o 

agravo (evolução da transmissão de esquistossomose). Baseando-se na lógica do método de 

Batelle (DEE, 1973), todos os indutores levantados receberam um valor inteiro crescente, entre 

1 e 10, em função da importância relativa do critério para a aquisição do agravo.  
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A escolha deste intervalo de valores deve-se primeiro a facilidade do entendimento das 

notas atribuídas e, segundo, por se tratar de um intervalo razoável de valores frente ao número 

de indutores existentes. Estas notas, por sua vez, foram corrigidas conforme o grau de confiança 

da informação obtida em campo, dentre os valores exponenciais 0,1, 0,2 e 0,3, em virtude dos 

possíveis erros da generalização da informação, da pouca informação obtida ou erro de 

interpretação. Desta forma, os valores atribuídos ao grau de confiança auxiliaram na separação 

mais eficiente da informação de maior ou menor confiabilidade.  

Deve-se ressaltar que um intervalo maior de valores exponenciais poderia ampliar a 

confiabilidade da informação, porém, devido ao reduzido intervalo de tempo de estudos, os 

valores foram separados apenas em alta (0,3), média (0,2) ou baixa (0,1) confiabilidade. As 

notas dos indutores foram obtidas das médias de valores atribuídos pelos profissionais ligados 

à área da paisagem, da saúde e das ciências da terra. 

 

Tabela 4: Indutores que propiciam a formação e manutenção de criadouros ou focos de 
esquistossomose. 
 

GRUPO DE 

INDUTORES 

FATORES 

DETERMINANTES 

IMPORTANCIA 

RELATIVA DO 

INDUTOR 

GRAU DE 

CONFIABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

Agricultura anual e de 

subsistência 

Arroz irrigado 8 0,3 

Arroz seco 1 0,3 

Cana de açúcar 2 0,3 

Cebola 1 0,3 

Feijão 1 0,3 

Mandioca 3 0,3 

Milho 3 0,3 

Tomate 1 0,3 

Quiabo 1 0,3 

Maxixe 1 0,3 

Pimentão 1 0,3 

Chuchu 1 0,3 

Amendoim 5 0,1 

Macaxeira 1 0,3 
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Agricultura semianual 

e perene 

 

 

 

 

 

 

Café 1 0,1 

Banana 3 0,3 

Abacate 1 0,1 

Caqui 1 0,1 

Goiaba 1 0,1 

Sapoti 1 0,1 

Laranja/limão/tangerina 2 0,2 

Manga 3 0,3 

Maracujá 1 0,3 

Outros (relacionar)  0,1 

Coco da Bahia 4 0,3 

Abacaxi 1 0,1 

Fumo 1 0,1 

    

 

Áreas permanentes ou 

eventualmente 

alagadas 

 

Área frequência de 

Pessoas 

8 0,3 

Ponto de Pesca 5 0,3 

Média  6 0,1 

Baixa 3 0,1 

    

Meandros e canais 

naturais 

� 30 cm/s 7 Velocidade do fluxo 

da água menor que 30 

cm/s = formação de 

criadouros 

<  30 cm/s 3 

Canais artificiais para 

transportes de água e 

valas para irrigação 

de cultivos 

Alta frequência de 

pessoas 

8 0,3 

    

 

 

Ambientes próximos a 

cursos d’água 

Com afastamento de 

esgoto 

7 0,3 

Sem afastamento com 

fossa 

3 0,2 

Esgoto direto para o rio 2 0,1 
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propícios a poluição 

por dejetos humano 

   

Outros (relacionar)   

   

    

Lagos e piscicultura Com vegetação 1 0,3 

Sem Vegetação 2 0,3 

    

Lagoa assoreada ou 

pouco profunda 

Lagoas com presença de 

vegetação aquática 

flutuante ou macrofilas 

7 0,3 

    

Lagoas ou curso 

d’agua utilizados para 

esporte, pesca, 

lavagem de utensílio e 

banho 

Alta frequência 8 0,2 

    

Presença de nascentes 

ou bicas 

Terras baixas e 

alagadiças 

5 0,3 

    

Várzea  8 0,2 

    

 

Depósitos arenosos 

nas bordas dos rios, 

desprovidos de 

vegetação 

Velocidade da água > 

30cm/s 

 

2 0,1 

Velocidade da água 

<30cm/s 

4 0,1 

    

 

Grandes depósitos de 

entulho e lixo 

Com acesso de pedestre 

 

5 0,2 

Sem acesso de pedestre 4 0,3 
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Atividades humanas 

nas bordas de curso de 

água 

Porto de areia 

Pesca 

Bomba para 

irrigação/uso domestico 

6 0,2 

Local de lavagem de 

utensílio 

 

8 0,2 

Esporte 

 

1 0,2 

Banho 9 0,3 

    

Área de preparo 

agrícola 

Área de preparo agricola 5 0,2 

    

 

Cobertura vegetal 

Vegetação Ciliar e 

fragmentos florestais 

3 0,2 

 Reflorestamento 1 0,1 

 Área de inicio de estágio 

sucessional 

1 0,1 

    

 

  

4.3.3- Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) 

A busca foi realizada nos cadastros nos anos de 2000 a 2010 através da plataforma: 

www.tabnet.gov.br, essas tabulações foram realizadas pelas equipes técnicas do Ministério da 

Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, são 

disponíveis em arquivos.DBF, que constituem os componentes básicos dos Sistemas de 

Informações do Sistema Único de Saúde (Figura 17).  
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          Figura: 17: Informações do PCE no site do Ministério da Saúde / DATASUS 

 

Os dados foram agrupados em: ano, município, população trabalhada, quantidade de 

exames, positividade, casos tratados, casos a tratar e tipo de caramujo coletado. O programa de 

Controle da Esquistossomose (PCE) baseia-se em dados históricos e suas atividades de 

vigilância epidemiológica nas áreas, onde sabidamente ocorre a doença. A alimentação dos 

arquivos são de responsabilidades dos municípios, que obrigatoriamente enviam à plataforma 

do Ministério da Saúde; em Sergipe esses dados são disponibilizados desde 1997 (SERGIPE, 

2013). 

Os dados catalogados pelo PCE, foram agrupados em tabela gerada pelo Microsoft 

Excel versão 2007. Foram contemplados as informações (Municípios, população, número de 

casos positivos, quantidade de caramujos capturados “positivos e negativos”), no “apêndice” 

dessa pesquisa está demostrada em forma de tabela as espécies capturadas em cada localidade. 

Por não existir uma periodicidade na realização dos exames coproscópicos e registro 

dos dados, cada município executa essa atividade de acordo com critérios próprios, dependendo 

de disponibilidade de equipamentos e de pessoal, que frequentemente são deslocados para o 

controle de outras endemias, variando também a metodologia adotada, podendo ser inquérito 

censitário, levantamento em escolares, ou resultado dos exames decorrentes das demandas 

locais dos serviços. 
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4.3.4- Obtenção dos dados Pluviométricos 

Para avaliação da variável nos municípios no período de 2000 a 2010, foram utilizados 

dados disponibilizados no site:  www.semarh.se.gov.br/meteorologia/modules/news/index.php, 

que possibilitou relacionar os municípios envolvidos. Para elaborar os mapas com a distribuição 

pluviométrica das localidades que tiveram um maior número de casos de esquistossomose e 

captura de caramujo. 

Sabendo-se que a chuva apresenta efeitos variáveis conforme a área e a espécie de 

caramujo em questão, onde nas secas do Nordeste, as chuvas ocasionam o aparecimento de 

inúmeros criadouros e observa-se aumento da transmissão no período; entretanto em áreas 

endêmicas sujeitas a um regime de chuvas copiosas, os caramujos são muitas vezes arrastados 

pelas enxurradas. Nessas condições a transmissão pode declinar nesse período. Cabe ainda 

alertar que este período chuvoso pode, por outro lado, propiciar a dispersão dos caramujos pelas 

enchentes e a formação de novos criadouros temporários, e, desse modo provocar um aumento 

da população logo após a diminuição da intensidade de chuvas (NEVES, 2001). 

 

4.3.5- Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

       Em todas as visitas nos municípios foi utilizado o GPS (Global Positioning System) de 

navegação, modelo GARMIN, cuja captura das coordenadas geográficas foram feitas em 

sistema de projeção UTM e de referência elipsoidal SAD 69. Esses atributos foram tratados e 

organizados em uma planilha do Microsoft Excel 2000. 

 

4.3.6- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Dada a importância e riqueza que os resultados do Censo 2010 proporciona a sociedade 

brasileira em observar nossa população nos mais diversos temas e visões, foi agrupado os 

resultados dos Indicadores Municipais, dos quais se abordou os temas: Aspectos Populacionais, 

Situação Educacional, Saneamento, Distribuição e Diferenciais de Rendimentos e Indicadores 

Sociais. 

Através do Censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, foi possível agregar a 

infraestrutura de acesso à rede de fornecimento de água potável, de esgotamento sanitário e de 

coleta de lixo, constituindo um índice de adequabilidade do tipo de saneamento, para garantir 

um melhor dimensionamento das condições de saneamento básico dos domicílios brasileiros. 

Foram consideradas pelo levantamento as seguintes condições: 
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• Domicílio com saneamento adequado: é aquele com escoadouro ligado à rede geral ou a fossa 

séptica, servido por água proveniente de rede geral de abastecimento e com destino do lixo 

coletado diretamente ou indiretamente por serviços de limpeza; 

• Domicilio com saneamento semiadequado: possui, pelo menos, um dos serviços de 

abastecimento de água, esgoto ou lixo, classificados como adequado. 

• Domicilio com saneamento inadequado: aquele não conectados à rede geral de abastecimento 

de água, ao esgotamento sanitário nem tinham acesso à coleta de lixo. 

Para confecção do mapa de adequabilidade ao saneamento básico, de acordo com o 

Censo de 2010 pelo IBGE, foi necessário realizar o cruzamento de dados de: Domicílios 

particulares permanentes, total e respectiva distribuição percentual, por situação do domicílio e 

tipo de saneamento segundo os municípios e as classes de tamanho da população dos 

municípios - Brasil – 2010, disponibilizada no volume Brasil dos indicadores municipais, 

acessada em: 16 de setembro de 2011 às 20h e disponibilizada através do 

site:ftp://fttp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/indicadores_sociais_municipais/

Brasil.zip. 

Através dessa tabela, pode-se estimar os valores absolutos de domicílios em situação 

sanitária: Adequada, Semiadequado e Inadequada. Nesse processo observou-se uma pequena 

perda nos valores totais de domicílios, sobretudo nos domicílios de maior porte (mais de 

500.000 habitantes), contudo estatisticamente não relevante aos propósitos desta abordagem, 

permitindo assim que se fosse feita as agregações territoriais desejadas. 

 

4.3.7- Observatório de Sergipe 

Os mapas referentes aos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal, com ênfase 

nas três visões: Educação, Longevidade e Renda, foram realizados com as informações do 

Observatório de Sergipe (www.observatorio.gov.se.br).  

 

4.3.8- Indutores de formação e manutenção de criadouros 

Para avaliar as possíveis relações entre as características do padrão de ocupação de 

espaço territorial e sua capacidade de indução à ocorrência da esquistossomose mansoni foi 

elaborado uma lista de indutores (fatores de risco) que expressam condições relacionadas à 

presença e manutenção de criadouros ou focos dessa doença. Para tanto, foram analisados 

artigos, livros e teses que descrevessem a relação entre fatores do ambiente e a dinâmica da 

esquistossomose. 
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4.3.9- Eleição do Sistema de Informação Geográfica 

Quantum GIS (QGIS) é um software SIG livre e gratuito, multiplataforma, com uma 

interface gráfica simples e atraente, escrito em C++1 e Python2 e baseado nas bibliotecas Qt43.  

O Quantum GIS (QGIS) funciona na plataforma Unix4 e permite a produção de arquivos 

para um SIG através de conexões com banco de dados PostGIS5. O QGIS acessa bibliotecas 

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) e possibilita acessibilidade aos 

bancos de dados de imagens com extensão PNG (Portable Network Graphics) e JPEG (Joint 

Photographic Experts Group) através do servidor WMS (Web Map Service). Possui grande 

capacidade para gerenciar e produzir dados para redes corporativas, principalmente via internet, 

por meio do uso de linguagens tipo Mapserver (SILVA Jr. 2000).  

O QGIS recebe constantes contribuições de voluntários e de profissionais da área de 

geoprocessamento que buscam aprimorar o software identificando e divulgando suas falhas, 

produzindo tutoriais, traduzindo manuais, gerando novas ferramentas e melhorando as 

ferramentas já existentes (SILVA Jr. 2000). 

O QGIS pode ser usado para exportar dados para um mapfile e publicá-los na Internet 

usando um servidor web com UMN MapServer instalado. Também pode ser usado como um cliente 

WMS (Web Map Service) ou WFS (Web Feature Service) e como servidor WMS. O QGIS pode 

ser adaptado às necessidades do usuário com a arquitetura expansível de plugin e o software fornece 

bibliotecas que podem ser usadas para criar novos plugins. Também é possível criar novas 

aplicações com o C + + ou com o Python (CENSIPAM, 2002). 

 

4.3.10- Atlas Digital de Sergipe 

A Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, elaborou um atlas digital 

“Atlas Digital de Sergipe”, na plataforma do Quantum GIS, onde traz as   informações no que 

diz respeito a hidrografia de Sergipe (Figuras 18 e 19). Todos os município, obrigatoriamente 

foram realizadas as leituras das coordenadas através do Atlas Digital de Sergipe, com o 

aplicativo (QGIS), nele, foi possível verificar os principais rios, lagos, lagoas da região, 

estabelecer as distâncias dos pontos. 
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Figura 18: Visualização do principal corpo d’água na bacia do rio Vaza Barris 
Fonte : SEMARH, 2012. 
 

 

 

 
Figura 19: Visualização dos corpos d’água que compõem a Bacia do Rio Vaza Barris 
Fonte: SEMARH, 2012. 
 

 

4.3.11-Visitas em Campo 

Na maioria das localidades a prática de dar banho em animal (Figura 20), lavagem de 

roupas, utensílios e lazer é uma atividade do dia a dia da população local, nos fins de semana a 
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quantidade de pessoas aumenta, pois ocorre a migração dos moradores para a prática de lazer 

em água com bastante dejetos. 

 

 

 
           Figura 20: Banho em animais no município de Itaporanga D’Ajuda. 
            Fonte: autor 

 

Durante o percurso pode-se observar o uso das águas da bacia como: irrigação, 

indústrias, consumo humano e animal, pesca, turismo e lazer estão associados às atividades 

econômicas. 

Como a malha hidrográfica da região sul do estado de Sergipe é bastante ramificada, 

vários rios de pequenas proporções são utilizadas como área de lazer; um exemplo podemos 

observar no rio xinduba que está localizado no município de Itaporanga D’Ajuda, esta 

localidade é uma área onde crianças tomam banhos e a coleta de água é feita por meio de 

recipientes plásticos, uma vez que o abastecimento de água encanada não é atendida em locais 

de grande elevação. 

Esta localidade está inserida na Latitude 11º 00’ 420’’ e Longitude 037º 19’ 339”, com 

elevação de 172 e azimute 006. Esses dados foram adquiridos através de GPS.  
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4.4- Análises dos Dados 

 

4.4.1- Análise dos Dados do GPS 

O Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (Global Positioning System) 

ou NAVSTAR-GPS (Navigation Satellite with Time And Ranging), é um sistema mundial de 

rádio-navegação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América 

(DoD-Department Of Defense). A concepção do sistema permite que um usuário, em qualquer 

local da superfície terrestre, tenha a sua disposição, no mínimo, quatro satélites que podem ser 

rastreados. Este número de satélites permite o posicionamento em tempo real (Figura 21). 

 
                Figura 21: Modelo de captura de dados pelo GPS com uso do satélite. 
               Fonte: CEUB, 2000. 

 
A ideia básica do princípio de navegação consiste da medida das chamadas pseudo-

distâncias entre o usuário e quatro satélites. Conhecendo as coordenadas dos satélites num 

sistema de referência apropriado, é possível calcular as coordenadas da antena do usuário com 

respeito ao mesmo sistema de referência dos satélites (CEUB/ICPD, 2000). 

Além das coordenadas geográficas (latitude e longitude), a maioria das cartas de grande 

e média escalas, em nosso País, também é construída com coordenadas plano retangulares. 

Estas coordenadas formam um quadriculado relacionado à Projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM). 

O espaço entre as linhas do quadriculado UTM é conhecido como equidistância do 

quadriculado e será maior ou menor de acordo com a escala da carta. O sistema de medida 
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usado é o linear em metros, cujos valores são sempre números inteiros, sendo registrados nas 

margens da carta. 

A origem das medidas do quadriculado é o cruzamento do MC com o Equador, ao qual 

foram atribuídos arbitrariamente os seguintes valores: para o Meridiano Central, 500.000mE, 

determinando as distâncias em sentido Leste/Oeste, e para o Equador, 10.000.000m para o 

Hemisfério Sul, e 0m, para o Hemisfério Norte (CEUB/ICPD, 2000). 

Na fase de processamento dos dados, realizado no programa Autocad 2000, seguiram-

se as seguintes etapas: transformação, para pontos, de cada par de coordenadas capturadas pelo 

GPS; edição das feições das PCTs para a eliminação duplicada das entidades; transformação 

dos segmentos de linhas em polígonos fechados; homogeneização dos layers (planos de 

informações) e correção da toponímia da base cartográfica. 

A disponibilização dos dados foi realizada por meio de um sistema de consulta com base 

em SIG, que armazenou todos os dados espaciais para manipulação e ligação dos atributos 

descritivos às feições gráficas, permitindo a visualização, a análise espacial e, principalmente, 

a atualização desses dados no sistema. O programa utilizado para esse fim foi o Arcview 3.2, 

onde os resultados saíram sob forma de mapas temáticos, tabelas e relatórios. 

Para obter uma associação dos dados coletados no PCE e a localização dos municípios 

foi utilizado nas visitas o GPS (Global Positioning System) de navegação, modelo GARMIN, 

cuja captura das coordenadas geográficas foram feitas em sistema de projeção UTM e de 

referência elipsoidal SAD69. Esses atributos foram tratados e organizados em uma planilha do 

Microsoft Excel 2000.  

Algumas localidades não estavam relacionadas no banco de dados do atlas digital de 

Sergipe, sendo necessário o uso do GPS para posicionamento e inserção aos mapas (Tabela 5).   

 

Tabela 5: Coordenadas Geográficas das Localidades  

Localidade Latitude Longitude 

1 664 947 285 8 738 846 919  

2 680 585 3352 8 738 828 817 

3 621 862 1448 8 737 277 288 

 

 As informações capturadas do GPS foram transferidas para um computador com o 

programa TrackMaker, fácil de ser utilizado e de domínio público. Foi possível visualizar o 
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trajeto percorrido e os “wayponts”, trilhas e rotas estabelecidas em cada município, lago, lagoa, 

barragem e pequenos rios.  

Em alguns municípios trabalhados foi fundamental a utilização do aplicativo do Google 

Earth (Figura 22), de domínio público que pode ser baixado facilmente 

(www.googleath.com.br), no mapa abaixo pode-se verificar o município de Lagarto, com a 

proximidade do rio vaza barris, em uma maior aproximação verifica-se lagos e lagoas formadas, 

esse dado foi bastante útil para formação dos mapas temáticos.  

  

 
Figura 22: Barramento do corpo d’água localizado no município de Lagarto. 
 

A espacialização foi realizada com auxílio do soft QGIS, versão. 1.8.0 Lisboa para 

geração de grade retangular. A grade retangular ou regular é um modelo digital que aproxima 

superfícies através de um poliedro de faces retangulares (Figura 23). Os vértices desses 

poliedros foram os próprios pontos amostrados. 

. 
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    Figura 23: Modelo de superfície gerada por uma grade retangular 

 
A geração da grade regular ou retangular só foi efetuada quando os dados amostrados 

na superfície não foram obtidos com espaçamento regular. Assim, a partir das informações 

contidas nas isolinhas ou nos pontos amostrados, foi gerado uma grade que representa de 

maneira mais fiel possível a superfície. Os valores iniciais determinados são os espaçamentos 

nas direções x e y de forma que possam representar os valores próximos aos pontos da grade 

em regiões com grande variação. Ao mesmo tempo, devem reduzir redundâncias em regiões 

quase planas. 

O espaçamento da grade, ou seja, a resolução em x ou y, foi idealmente menor ou igual 

a menor distância entre duas amostras com cotas diferentes. Ao se gerar uma grade muito fina 

(densa), com distância entre os pontos muito pequena, existirá um maior número de 

informações sobre a superfície analisada, porém necessitará maior tempo para sua geração. Ao 

contrário, considerando distâncias grandes entre os pontos, será criada uma grade grossa, que 

poderá acarretar perda de informação. Desta forma para a resolução final da grade, deve haver 

um compromisso entre a precisão dos dados e do tempo de geração da grade. 

Utilizou-se o método de Kernel de intensidade, é uma técnica não paramétrica que 

promove o alisamento – ou suavização estatística – o que permite filtrar a variabilidade de um 

conjunto de dados, retendo as características essenciais dos locais. O grau de alisamento é 

controlado mediante a escolha de um parâmetro conhecido como largura da banda, que indica 
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a área a ser considerada no cálculo e deve refletir a escala geográfica da hipótese de interesse 

(FLAUZINO et al, 2009). 

 O tema de limite de município foi realizado para espacializar as informações, aos 

polígonos que representam cada município foi adicionado às informações de casos de 

esquistossomose e o número de caramujos encontrados. A composição foi feita utilizando o 

número de casos por município e espacializado para o centroide de cada polígono que 

representa o município. Nesse momento aplica-se o estimador de densidade Kernel com largura 

de banda de 1,5Km e foi gerado o mapa de estimativa de densidade de casos. A classificação 

qualitativa da situação do esgotamento sanitário foi também adicionada à tabela do tema de 

bairros e espacializado. 

A largura de banda é o raio de busca, ou seja, para cada centroide de cada município o 

modelo cria um raio de procura de 1,5Km e irá esquadrinhar um novo centroide. Cada centroide 

tem como atributo o número de casos por município, então o Kernel quantifica e atribui um 

peso de acordo com o número de casos por município (Figura 24) e monta a superfície.  

 

Figura 24: Modelo de Kernel (Centroide montado em uma grade). 

 

Essas informações formaram um conjunto de dados para analises exploratórias e 

descritiva da situação da distribuição da esquistossomose no período de 2001 a 2010 nos 

municípios inseridos nas três bacias da região sul do Estado de Sergipe. 

O valor de alisamento em cada ponto é uma probabilidade de encontrar um evento, 

ponderada pela distância para a localização dos eventos observados. Diversas funções de 

alisamento podem ser usadas, como, por exemplo, o Kernel Gaussiano ou Quártico, todas com 

formatos que garantam que os pontos mais próximos receberão peso maior, além de garantir-

se que a área sob a função integre 1, como esperado em distribuição de probabilidade (equação 
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1). Neste estudo utilizamos o Kernel Quártico, com grade regular composta por 150 x 150 

célula. 

A fórmula determina que a cada ponto si, corresponde ao centro i do setor censitário, e 

associa-se a contagem da população yi ( BAILEY et al,1995).  

Equação 1:  

                         

 

 

 

    

 

Quando a população tem distribuição espacial heterogênea, apenas um mapa de 

alisamento dos eventos não é suficiente para determinar as possíveis áreas de risco, sendo 

necessário ponderar a ocorrência dos eventos por um processo representativo da variação da 

população. Neste caso estimou-se a densidade populacional para a mesma grade, criando-se a 

superfície “a risco” usada no denominador. 

 

4.4.2- Produção Cartográfica Temática 

A produção cartográfica foi organizada em três blocos temáticos distintos, a saber: 

A) Estratificação dos dados do PCE 

Neste grupo, foram elaborados mapas temáticos a partir da espacialização dos relatórios 

do PCE para as variáveis de “Número de Casos de Esquistossomose” e “Número de caramujos 

totais”, para o período de 2001 a 2010. 

B) Indicadores de desenvolvimento municipal segundo censo de 2010. 

Compreende uma sequência de mapas temáticos com a espacialização dos seguintes 

indicadores: IDH Municipal Geral e componentes de Educação, Renda e Longevidade (2010); 

Condições de adequabilidade ao saneamento básico (2010), com a representação do total de 

domicílios particulares permanentes enquadrados em três situações (adequada, semiadequado 

e inadequada). 

C) Indicadores de suscetibilidade ambiental ao desenvolvimento de caramujos. 

Neste último grupo, foi elaborado um mapa com dados ambientais, visando identificar 

áreas suscetíveis ao desenvolvimento do portador, com identificação preliminar de possíveis 

indutores. 

Onde,  

λ(s) – valor estimado por área;  

τ – largura da banda (fator de alisamento);  

k – função de ponderação Kernel;  
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Os mapas foram produzidos com a utilização do Software QGIS, versão 1.8 

(www.qgis.org), um Sistema de Informações Geográficas de Código Aberto pelo qual os dados 

espaciais vetoriais e alfanuméricos foram integrados em uma base de dados organizada no 

formato Shapefile, além de alguns dados matriciais utilizados na composição do Grupo C. 

Para os grupos A e B, foram utilizadas as técnicas de agregação de dados tabulares e 

gráficos conhecida como “junção”, a partir da determinação do código IBGE do município 

como chave primária. Foi usado, um shapefile com a divisão municipal do estado de Sergipe 

com mais de 75 variáveis dos municípios do Estado. Os atributos dos dados espacializados foi 

obtido no site do observatório de Sergipe. Neste caso, utilizamos os campos de saneamento 

básico, educação, população, renda e IDH.  

A seleção das variáveis consideradas para a composição dos grupos populacionais 

utilizados, foram: 

1. Acesso de água dos domicílios, pela rede geral ou outro tipo de acesso, tais 

como: nascente, poço, rio, entre outros; 

2. Existência ou não de banheiro nos domicílios;  

3. Nível de instrução do responsável pelo domicilio de renda dos chefes de família; 

Esses dados socioambientais, segundo levantamento bibliográfico, possui relação direta 

ou indireta com a contaminação dos corpos e com a exposição ao possível contágio.  

Para o grupo C, foram utilizadas ainda técnicas de geoprocessamento e análise de dados, 

como criação de buffers, operação entre polígonos, linhas e pontos, e também interpolação de 

dados altimétricos para elaboração de Modelos Digitais de Elevação (MDE). 

O mapa base com os limites municipais foi obtido no portal do Observatório de Sergipe 

(www.observatorio.se.gov.br) a partir da Base de Dados Geoespaciais sobre Sergipe, versão 

1.0, publicada no formato GML (Geographic Markup Language). Os demais dados ambientais 

foram obtidos através do Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe, versão 2013.1, e 

Base Cartográfica dos Municípios Litorâneos de Sergipe (Seplag, 2005). 

Toda cartografia produzida foi integrada em uma interface de mapas interativos, em 

ambiente offline, a partir da qual o usuário navega pela informação e interage com todos os 

dados e varáveis existentes (atributos), pode imprimir os mapas ou simplesmente extrair dados 

do sistema em sua forma gráfica ou tabular. 
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Na tabela 6, é apresentado um quadro geral dos municípios associados a população e as 
bacias hidrográficas. A hidrografia tem uma importância no ponto de vista que é um veículo 
propagador da esquistossomose, e a maioria dos municípios estudados abriga diversos 
povoados que utilizam a água para consumo e lazer.  

Tabela 6: Municípios estudados, bacias hidrográficas e a população residente. 
 

Município 

Bacia do Rio 

Vaza Barris 

População Município 

Bacia do Rio 

Real 

População Município 

Bacia do Rio Piauí 

 

População 

Aracaju 587.701 Umbaúba 22.660 Riachão do Dantas 19.386 

Areia Branca 16.882 Indiaroba 15.861 Poço Verde  21.157 

Campo do Brito 16.766 Tomar do Geru 12.873 Boquim 25.528 

Carira 18.977 Cristinápoles 16.519 Santa Luzia do 

Itanhy 

14.503 

Frei Paulo 11.331 Itabaianinha 38.886 Tobias Barreto 49.039 

Itabaiana 86.981 Tobias Barreto 49.039 Arauá 9.699 

Itaporanga 

d’ajuda 

30.428 Poço Verde  21.157 Salgado 19.362 

Lagarto 94.852 Riachão do 

Dantas 

19.386 Pedrinhas 8.821 

Macambira 6.230  Itabaianinha 38.886 

Pedra Mole 2.87 Indiaroba 15.861 

Pinhão 2.879 Estância 64.464 

Salgado 19.362 Umbaúba 22.660 

São Cristóvão 78.876 Itaporanga D’ajuda 30.428 

São Domingos 10.257 Lagarto 94.852 

Simão Dias 38.724   

  Fonte: IBGE, 2010 

5.1- Estudo dos Municípios 

 

5.1.2- Condições de saneamento básico da área estudada  

De acordo com o censo realizado em 2010, as condições de saneamento inadequadas 

são identificadas praticamente nos 23 municípios, evidenciando assim, situações de não 

abastecimento de domicílios que não são assistidos por serviços de rede geral de água e esgoto 

ou fossa séptica e não assistido por coleta regular de lixo (IBGE, 2010). 
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Na Figura 25, estão apresentados os resultados da análise exploratória da adequabilidade 

ao saneamento básico baseado no Censo de 2010. Neste, os valores atribuídos estão cruzados 

com as informações de coleta de lixo e abastecimento à rede geral de água.  

A região centro sul e sul detém praticamente de uma condição homogênea de uma 

situação “inadequada”, composta dos municípios de Cristinápolis (26,14%), Tomar do Geru 

(42,89%), Indiaroba (23,61%), Umbaúba (18%), Riachão do Dantas (42,62%) e Simão Dias 

(28,38%), Salgado (36,82%) e Santa Luzia do Itanhy (32,35%), (IBGE,2010). 

 

 

               Figura 25: Adequabilidade ao saneamento básico 

 

Os indicadores relacionados ao saneamento dos domicílios no estado de Sergipe (Figura 

26), quando analisado pela visão territorial, nota-se que a Grande Aracaju (71,77%) figura com 

percentual acima do índice estadual de adequabilidade. As condições de saneamento 

inadequadas são evidenciadas, sobretudo no território Sul (22,05%), composto pelos 

municípios: Itabaianinha, Estância, Arauá, Santa Luzia do Itanhy, Pedrinhas, Tomar do Geru, 

Cristinápolis, Salgado, Indiaroba, Boquim e Umbaúba. 
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Figura 26: Índices de adequação de saneamento dos domicílios por Territórios Administrativos de 
Sergipe (%) 
Fonte: IBGE, Censo 2010; Elaborado: Observatório de Sergipe 
 

Já para a situação “inadequado”, a zona mais homogênea com altos percentuais envolve 

os territórios Centro Sul e Sul, sendo composta pelos municípios de Cristinápolis (26,14%), 

Tomar do Geru (42,89%), Indiaroba (23,61%), Umbaúba (18%), Riachão do Dantas (42,62%) 

e Simão Dias (28,38%), Salgado (36,82%) e Santa Luzia do Itanhy (32,35%). 

 

5.1.3- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

O IDHM é um índice composto por três indicadores de desenvolvimento humano: vida 

longa e saudável(longevidade), acesso ao conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). É 

classificado como Muito Baixo (0.000 a 0.499), Baixo (0.500 a 0.599), Médio (0.600 a 0.699), 

Alto (0.700 a 0.799), e Muito Alto (acima de 0.800), (PNUD, 2011). 

Foram utilizadas os índices:(Renda, Educação e Longevidade), tendo como referência 

o censo de 2010 realizado pelo IBGE. Na figura 27, observa-se os municípios estudados, onde 

encontram-se abaixo do que determina o PNUD. De acordo com o IBGE, para a realização do 

IDHM-Educação, foi realizada a seleção das variáveis para composição dos grupos 

populacionais, estas variáveis constituem (acesso de água dos domicílios, pela rede geral ou 

outro tipo de acesso, tais como: nascente, poço, rio, entre outros; de existência ou não de 

banheiro nos domicílios e do nível de instrução do responsável pelo domicilio de renda dos 
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chefes de família). Nos resultados é possível identificar uma padronização nos valores referente 

a educação, com enfoque maior na região centro sul do Estado. 

No IDHM-Longevidade, foi considerado as condições sociais, de saúde e de 

salubridade. Neste índice, inclui as taxas de mortalidade das diferentes faixa etária dos 

municípios. 

No IDHM-Geral, utilizou-se uma interpolação das informações dos três índices, nos 

municípios estudados, praticamente os valores não se alteraram, evidenciando valores abaixo 

do que determina o IDH/APNUD. Os municípios de Umbaúba, Cristinápolis, Tomar do Geru, 

Indiaroba, Itabaianinha, Arauá, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Pedrinhas, Poço Verde, São 

Domingos e Areia Branca, apresentam uma homogeneidade na sobreposição de valores. 

 

       

 

        
Figura 27: IDHM (Renda, Longevidade, Educação e Geral) 
Fonte: IBGE, 2010 (modificado) 

 

5.1.4- Programa de Controle de Esquistossomose 

 De acordo com os dados obtidos através do Programa de Controle da Esquistossomose, 

no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2010, foi possível montar uma tabela referente 

aos municípios estudados (Tabela 7), contendo: número de caramujos registrados e número de 

casos confirmados, associando as três bacias hidrográficas que os municípios são contemplados 

neste estudo.
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e                    Tabela  7: Registro de números de casos de esquistossomose e caramujos coletados nos municípios do estado de Sergipe associados as três bacias 

                                       hidrográficas. 

 

 

 

Rio Vaza Barris 

Municípios 

NºCasos NºCaramujos Rio Real 

Municípios 

NºCasos NºCaramujos Rio Piaui 

Municípios 

NºCasos NºCaramujos 

 

Aracaju 

 

9.827 

 

13.749 

 

Umbaúba 

 

280 

 

SEM REGISTRO 

 

Riachão do Dantas 

 

479 

 

SEM REGISTRO 

Areia Branca 3.373 SEM REGISTRO Indiaroba 1.347 SEM REGISTRO Poço Verde  SEM REGISTRO 

Campo do Brito 523 SEM REGISTRO Tobias 

Barreto 

137 SEM REGISTRO Boquim 2.451 SEM REGISTRO 

Itabaiana 2.810 129 Tomar do 

Geru 

156 81 Santa Luzia do Itanhy 2.879 SEM REGISTRO 

Itaporanga 

D’Ajuda 

3.730 394 Cristinápolis 99 SEM REGISTRO Tobias Barreto 137 SEM REGISTRO 

Lagarto 4.203 7.657 Itabaianinha 3.157 10 Arauá 1.995 SEM REGISTRO 

Salgado 1.350 10 Poço Verde  SEM REGISTRO Salgado 1.350 10 

São Cristóvão 1.829 SEM REGISTRO Riachão do 

Dantas 

479 SEM REGISTRO Pedrinhas 1.572 SEM REGISTRO 

São Domingos 1.505 533    Itabaianinha 3.157 10 

Simão Dias 1054 32    Indiaroba 1.347   185                                  

      Estância 4.727     SEM REGISTRO                                

      Umbaúba 280 SEM REGISTRO 

      Itaporanga D’ajuda 3.730 394 

      Lagarto 4.203 7.657 
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5.1.5- Mapas Temáticos 

Com os número de casos de esquistossomose e caramujos capturados, disponibilizados 

na plataforma do “DATASUS” através do PCE no período de 2001 a 2010, foi possível 

construir uma estratificação, associados ao número populacional de cada município (Figura 28). 

 No ano 2000 poucos municípios realizaram os registros na base de dados, apenas 

Aracaju com 594 casos de esquistossomose, Lagarto, 436 casos, Estância,17 casos, São 

Domingos, 197 casos, Campo do Brito, 2 casos e Areia Branca com 152 casos.  A partir de 

2001 os registros foram aumentando, apesar de que alguns municípios não registraram os casos 

na base do datasus nos anos de 2001, 2002, 2003,2004 e 2010, é o caso de Santa Luzia do 

Itanhy, que tem um histórico endêmico da doença.  

Nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2009, verifica-se que, quase a totalidade dos municípios 

tiveram registros de casos de esquistossomose, com uma maior evidência nos municípios de 

Aracaju, Lagarto, Itaporanga d’ajuda, Estância, Arauá, Boquim e Itabaianinha; tais municípios 

“cortam” o Estado em uma posição (NE/SW). 

No ano de 2010 foram registrados 843 casos nos municípios de Aracaju, Lagarto com 

53, Tobias Barreto com 14, São Domingos, com 6, Campo do Brito, com 10 e Itabaiana, com 

50. 

De acordo com os registros do PCE, no ano de 2004, houve uma captura de 50 caramujos 

da espécie B. tenagophila e 114 B. straminea no município de Aracaju, outra ocorrência foi 

registrada no ano de 2006 com total de 79 caramujos capturados da espécie B. tenagophila. No 

ano de 2006 no interior do Estado foi capturado 71 caramujos da espécie B. tenagophila. Esses 

registros ocorreram no mês de junho. 
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Figura: 28: Estratificação dos registros obtidos através do PCE. 
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Na tabela 8, é demostrada a taxa de incidência de esquistossomose sob a população 

sujeita ao desenvolvimento da doença.  Os municípios e os anos foram selecionados de 

acordo com o maior número de casos registrados. Observa-se uma oscilação bastante 

significativa nas taxas em alguns municípios durante o ano de registro, isto ocorre porque, 

de acordo com o IBGE, existe uma aumento populacional de um censo para o outro; pode-

se observar que, no município de Aracaju obedece um padrão com uma média de 1,84%, no 

caso de Boquim, apesar de não ter registro nos anos de 2001 e 2002 a média é de 7,74%, e 

Santa Luzia do Itanhy, que iniciou os registros em 2005, atinge a maior taxa dentre os 

municípios estudados, com 58,59%. 

Tabela 8: Taxa de Incidência para o risco de esquistossomose em 15 municípios do estado 
de Sergipe no período de 2001 a 2010. 

*Sem registro 

 

 

Ano de registro 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Município 

 

ARACAJU 1.33 2,71 1,51 3,75 1,74 2,24 1,50 0,77 1,45 1,47 

LAGARTO 4,34 12.70 6,52 5,98 3,30 3,87 0,28 2,34 1,51 0,55 

ARAUÁ S.R* S.R 21,5 11,34 17,62 38,68 34,38 2,23 19,77 S.R 

AREIA BRANCA S.R 19,83 42,83 9,44 17,53 28,62 20,53 1,99 17,79 2,96 

BOQUIM S.R S.R 10.33 1,86 16,53 18,60 13,43 15,56 1,17 S.R 

CAMPO DE BRITO 0,52 S.R S.R S.R 3,72 1,98 1,24 4,83 6,08 0,59 

ESTANCIA 2,11 17,89 1,01 3,38 6,51 8,19 6,48 9,47 10,86 S.R 

ITABAIANA 4,71 5,15 6,76 2,08 2,99 6,25 2,64 2,27 3,21 0,16 

ITABAIANINHA 3,55 11,28 15,79 8,74 9,02 6,67 10,95 2,13 7,96 S.R 

ITAPORANGA 20,91 15,03 14,91 8,90 15,99 23,46 15,99 14,39 16,86 S.R 

PEDRINHAS 45,66 17,65 6,30 17,65 16,39 29,80 25,03 18,11 5,09 S.R 

SANTA LUZIA DO  S.R S.R S.R S.R 10,75 39,18 58,27 7,36 3,14 S.R 

SÃO CRISTOVÃO S.R S.R 0,80 4,17 3,14 3,86 0,26 0,40 1,16 S.R 

SÃO DOMINGOS S.R 13,71 22,67 5,61 1,29 3,23 1,97 7,98 10,22 S.R 

TOBIAS BARRETO S.R S.R S.R S.R 0,20 1,94 0,46 S.R 0,41 0,12 
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 A degradação ambiental é um fator determinante para a ocorrência e disseminação, 

da esquistossomose. A forma da ocupação humana, aliados a alta vulnerabilidade social, 

associado a condições inadequadas de moradia vem causando grande impacto na dinâmica 

da doença (LIMA, 1999 & AMARAL, 2004). 

Na figura 29 e 30 é possível verificar através de sobreposição dos períodos de 2001 

a 2010 as áreas onde ocorreram mudanças no aspecto ambiental. É possível visualizar no 

mapa o município de Aracaju, onde na região oeste ocorre várias áreas degradadas. No 

municípios de São Cristóvão as áreas degradadas aumentam de proporção e distanciam para 

região agreste do Estado.  

No município de Itaporanga D’Ajuda e Lagarto a área degradada aumenta e também 

áreas com bastante brejos, justifica-se pela presença de vários rios na região e a exploração 

desordenada de areia para construção civil, nessa região foram observados vários pontos 

com presença de caramujos. É possível observar que as áreas degradadas e embrejadas 

acompanham uma linha imaginária paralela aos rios, riachos ou pequenos córregos nos 

municípios.  

 

  
    Figura 29: Municípios com maior registro de casos e áreas embrejadas e degradadas nos  
    municípios de Aracaju e Lagarto no período de 2001 a 2010..  
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       Figura 30: Município de Lagarto nos anos de maior ocorrência de casos de esquistossomose. 
 

5.1.6- Indicações de suscetibilidade ambiental ao desenvolvimento de caramujos. 

Os meses de chuvas na região normalmente ocorrem nos períodos de março à julho, 

embora que, o surgimento ou a manutenção dos criadouros tem uma incidência após os 

períodos de precipitação quando há formação de poças e lagos e onde a incidência de 

luminosidade é mais intensa. Foi possível associar os registros pluviométricos, obtidos na 

Estação de Meteorologia de Sergipe com os números de casos de esquistossomose e a 

captura de caramujos em cada município. Na figura 31, observa-se um distanciamento da 

linha, demostrando uma ausência da relação. 

Quando avaliamos a pluviosidade em Aracaju anos (2006, 2007,2008,2009 e 2010), 

nota-se que há um padrão, pois segue uma média de 1.800 mm ao ano. A desigualdade 

observa-se no município de Lagarto, onde no ano de 2006 observa-se uma precipitação de 

1.300mm e em 2007 e 2008 não há registro, nota-se um aumento nos anos de 2009 e 2010 

com registros de 400 mm e 1.500 mm.  
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Figura 31: Distribuição pluviométrica e  registro dos caramujos capturados. 

 

A espécie Biomphalaria sempre ocorre após períodos de chuvas, onde forma-se os 

criadouros. No município de Lagarto, ocorre um aumento da precipitação mas, ocorre uma 

fase estacionária de dois anos.  

Nos anos de 2006 e 2007 nos municípios de Itabaiana, Itabaianinha e Indiaroba, não 

houve registros ou captura de caramujos. Esses dados podem ser questionados ao PCE, pois 

trata-se de uma região com um histórico de endemicidade para a esquistossomose.  

 Nas visitas realizadas foram observados em alguns municípios a práticas de lazer, 

atividade de banhos em animais e lavagens de utensílio, sendo uma rotina na maioria das 

localidades. Na (Figura 32 e 33), observa-se o rio Xinduba ( Lat:S 11 00 420; W 037 19 

339), localizado em povoado no município de Itaporanga D’Ajuda), este rio é um afluente 

da bacia hidrográfica do rio Real. 
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Figura 32: Margens do rio Xinduba, com assoreamento e Presença de Biomphalaria. 
        

 
Figura 33: Prática de lazer pelos moradores da localidade. 
     

A importância do conhecimento da região, teve como resultado a catalogação de 

áreas desconhecidas pela SEMARH, um exemplo pode-se verificar no povoado sucupira 

pertencente ao município de Arauá, uma localidade denominada pelos moradores de “lagoa 

do brejo”, distanciada à 600 metros das suas residências, onde foram encontrados exemplares 
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de Biomphalaria, (Figura 34), esta população desconhece o caramujo como vetor da 

esquistossomose (Figura 35).  

  
              Figura 34: Proximidade do povoado sucupira, nova área catalogada. 
 

 
              Figura 35; Caramujos nas margens da lagoa do brejo  
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5.1.7- Indutores da doença 

Na tabela 10, é apresentado um quadro geral dos indutores da esquistossomose 

mansoni, que pode ser aplicado a qualquer região caracterizada como endêmica ao agravo. 

Foram identificados na literatura 61 indutores que expressam condições relacionadas à 

presença e manutenção de criadouros ou focos dessa doença. Para tanto, foram considerados 

os indutores que facilitam ou dificultam a ocorrência do agravo. Os indutores da tabela foram 

divididos em 16 grupos com características comuns relacionadas a evolução da transmissão 

do agravo.  

Como exemplo pode-se citar os dois grupos de indutores relacionados as práticas 

agrícolas (Indutores de 1 a 18) separados apenas pela sazonalidade do cultivo. Ambos 

apresentam relação com a esquistossomose devido ao fato dos diferentes cultivos poderem 

agir como fontes de assoreamento e de formação de poças. Além disso, os diferentes tipos 

de culturas precisam coletar e armazenar água para a irrigação e estes pontos podem servir 

de abrigo, sitio de fixação, fonte de alimento e local de reprodução do caramujo hospedeiro.  

A lavagem do café em terreiro é um bom exemplo da relação das práticas agrícolas 

com o ciclo da esquistossomose uma vez que utiliza a água bombeada diretamente dos 

tanques de armazenamento, açudes e córregos, que entra em contato direto com alguns 

lavradores durante um longo período de tempo.  

Também neste sentido, o cultivo de arroz irrigado depende da formação de uma 

lâmina d’água extensa e do contato diário dos rizicultores com o cultivo e portanto com a 

água parada. A irrigação em geral induz a formação de empoçamentos e abrigos, além de 

transportar e espalhar caramujos, larvas e ovos sugados dos reservatórios para as áreas 

irrigadas. 

 

5.1.8- Área de risco para esquistossomose mansoni 

Os 24 indutores da paisagem, ou fatores de risco, que propiciam a formação e 

manutenção de criadouros ou focos de esquistossomose mansoni foram valorados um a um 

a partir das ponderações calculadas pela equação de risco e classificados conforme a tabela 

9. 
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Tabela 9: Classe de Risco de ocorrência da esquistossomose mansoni e seus respectivos 
intervalos 
 

Classes de risco Intervalo 

Muito baixo 1,0>    ≤ 1,2 

Baixo 1,2>   ≤ 1,4 

Moderado 1,4>   ≤ 1,6 

Elevado 1,6>   ≤ 1,8 

Muito elevado 1,8>   ≤ 2,0 

 

 
 
Tabela 10: Classe de Risco dos indutores que propiciam a formação e manutenção de 
criadouros ou focos de esquistossomose 
 

Número do Indutor Indutor Classes de Risco 

01 Arroz irrigado Muito elevado 

02 Arroz seco Baixo 

03 Cana de Açúcar Muito baixo 

04 Cebola Elevado 

05 Feijão Muito baixo 

06 Mandioca Muito baixo 

07 Macaxeira Baixo 

08 Milho Muito baixo 

09 Amendoim Elevado 

10 Tomate Moderado 

11 Hortaliças Elevado 

12 Chuchu Baixo 

13 Banana Moderado 

14 Abacate Muito baixo 

15 Goiaba Muito baixo 

16 Laranja/Limão/tangerina Baixo 

17 Manga Muito baixo 

18 Maracujá Muito baixo 

19 Meandros Naturais (>30cm/s) Baixo 

20 Meandros Naturais (<30cm/s) Muito elevado 

21 Afastamento de esgoto Muito baixo 

22 Não afastamento de (fossa) Moderado 

23 Esgoto direto para o rio Muito elevado 
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24 Piscicultura com vegetação Moderado 

25 Piscicultura sem vegetação Baixo 

26 Lagos lazer com alta frequência Muito elevado 

27 Lagoa lazer com media frequência Elevado 

28 Lagoa lazer com baixa frequência Baixo 

29 Várzea Baixo 

30 Depósito arenoso água >30cm/s Baixo 

31 Depósito arenoso água <30cm/s Moderado 

32 Entulho com acesso Elevado 

33 Entulho sem acesso Baixo 

34 Local de lavagem de utensílio Moderado 

35 Esporte Moderado 

36 Banho Muito elevado 

37 Pesca Muito elevado 

38 Bomba para irrigação/uso 

domestico 

Elevado 

39 Área de preparo agricola Muito baixo 

40 Vegetação ciliar e fragmentos 

florestais 

Baixo 

41 Reflorestamento Muito baixo 

 

 

5.1.9- Análise Espacial 

 Observa-se, através da figura 36 e 37, que nos anos entre 2005 e 2010 houve 

predominância de risco intenso para a transmissão da doença e registro de coleta de 

caramujos por quase toda localidade da região centro-sul e norte do Estado, abrigando 

principalmente os municípios de Lagarto, Itabaiana, Campo do Brito e São Domingos; e na 

região centro-sul os municípios de Arauá,  Itabaianinha, Santa Luzia do Itanhy, Umbaúba, 

Pedrinhas e  Boquim , estes resultados refere-se a uma análise dos casos por uma população 

de 1000 habitantes. 

As regiões onde as tonalidades são do laranja para o amarelo, indicam uma existência 

de um risco leve para transmissão de esquistossomose. 
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                         Figura 36: Montagem através do QGIS: (Números de Casos      de 

  esquistossomose: 2005-2010) 
  

 
      Figura 37: Mapa de Kernel mostrando a intensidade dos casos de esquistossomose:  

                2005-2010 
 

Na figura 38, observa-se os acessos viários de todos os municípios contemplados na 

pesquisa, esses acessos foram interpolados aos números de casos de esquistossomose 

realizados no período de 2001 a 2010. Os resultados da interpolação é verificável na (Figura 

39), onde, através da espacialização dos dados, as regiões de alta intensidade praticamente 

seguem uma sequência das áreas de risco para transmissão da doença, isto significa que os 
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acessos aos munícipios contemplados e as ramificações dos acessos facilitam a transmissão 

da esquistossomose.  

 

                            Figura 38: Montagem através do QGIS: (Acesso viário 
                              dos municípios). 
 

 
      Figura 39: Mapa de Kernel mostrando a intensidade dos acessos viários interpolado com números    
       de casos e registro  
      de caramujos) 
 

É possível verificar na figura 40 e 41, dentro da perspectiva descritiva, a captura dos 

caramujos realizados nos municípios no mesmo período e foi interpolado com o acesso 

viário é possível observar que a intensidade de risco aumenta, mas localização praticamente 
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é a mesma, demostrando assim que a malha viária é um facilitador também para o aumento 

de casos. 

 

                          Figura 40: Montagem através do QGIS:  (Localidades) 

 
            Figura 41: Mapa de Kernel mostrando a intensidade das localidades com o número de casos.  
 

 Quando se agrega os atributos “Indutores, números de caramujos capturados, 

número de registros, malha viária, população residente”, observa-se na figura 42 e 43, que, 

praticamente as áreas de maior risco para contaminação ou desenvolvimento de criadouro 

está associada ao curso dos corpos d’água. 
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                                Figura 42: Montagem através do QGIS da visão (Indutores  
                          de esquistossomose) 

 

          Figura 43: Mapa de Kernel mostrando a intensidade dos indutores para a esquistossomose.  
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As equipes estaduais são responsáveis pela capacitação dos municípios nas 

atividades do PCE, inclusive aquelas relacionadas à inclusão dos dados no sistema. A partir 

de então, são consolidados pelos estados e posteriormente encaminhados para a Gerência 

Técnica da Esquistossomose da SVS/SE. Contudo, os municípios convivem com alta 

rotatividade do seu quadro de pessoal responsável pelo registro no SISPCE, que é geralmente 

deslocado de função, sendo substituído rotineiramente por pessoal não capacitado para 

aquela atividade.  

Verificando o Sistema de Informação do Programa de Controle da Esquistossomose 

para os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe, no período de pós 

descentralização, Farias e colaboradores em 2007, assinalaram que houve decréscimo 

acentuado dos registros da Bahia e de Sergipe, havendo, posteriormente, um aumento do 

número de casos. Os autores relataram também a ocorrência de sub-registro em Pernambuco, 

sendo que apenas em Alagoas, os registros não foram afetados e mantiveram bons níveis. 

Quando se analisa os dados disponibilizados no PCE, verifica-se uma 

inconformidade dos resultados em alguns municípios de Sergipe, o que chama a atenção 

destes, é que são regiões que historicamente detêm de uma alta endemicidade. 

Eduardo e colaboradores em 2005, afirma que essas dificuldades observadas no 

sistema de notificação já foram discutidas por outros autores, que indicam a interferência 

prejudicial da manutenção de bancos de dados paralelos, como possíveis responsáveis por 

duplicidades e/ou ausências de notificação, dificultando a criação de ações para detecção e 

controle da doença. 

Os municípios estudados, sofrem forte influência dos pequenos rios e riachos que 

convergem para as três importantes bacias hidrográficas da região sul do estado de Sergipe. 

Estas águas são utilizadas nas atividades agrícolas, lazeres, banhos, alimentação, lavagem 

de roupas e utensílios e banhos dos animais. Muitas vezes as residências são desprovidas de 

fossa e saneamento, as necessidades são realizadas diretamente nas águas ou nas 

proximidades das residências. 

A frequência de idas ao reservatório de água principal é relatada por muitos 

moradores, local onde também pode ser observada a presença de moluscos transmissores 

infectados (SOUZA et al., 2008). 
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Santana et al. (2007) afirmam que os eventos pluviométricos extremos ocorridos em 

janeiro de 2004, alteraram o comportamento hidrológico de várias bacias hidrográficas da 

região do semiárido sergipano, gerando vazões significativas na sub-bacia hidrográfica do 

rio Jacaré, trazendo como consequências inundações. 

Moreira e Aguiar Netto, (2006) e Aguiar Netto et al., (2006), estudando aspectos do 

rio Poxim em Sergipe, evidenciaram diversos problemas ambientais, entre os quais a 

extração de areia e argila, erosão no solo (ravinas ou voçorocas), a presença de barramentos 

nos cursos d’água, más condições das estradas vicinais, focos de resíduos sólidos no solo ou 

na água e ausência de vegetação, seja ciliar, nas nascentes e cursos d’água.  

Na área urbana dessa unidade de planejamento, de acordo com Aguiar Netto et al. 

(2007), os problemas se acumulam, interagem e se complicam porque ocorrem 

intrinsecamente relacionados ao homem. A produção de efluentes urbanos e industriais, 

associada à problemática do lixo e crescimento desordenado das aglomerações humanas 

resulta em significativo comprometimento ambiental. 

Dos 23 municípios estudados em Sergipe, cinco são evidenciados pelo número de 

registro de caramujos capturados e associação com a precipitação nessas regiões. Nos 

municípios de Itabaiana, Itabaianinha e Indiaroba, apresenta registro de captura até o ano de 

2008, onde praticamente o número de captura é zero e a precipitação gira em torno de 

1000mm. Fazendo uma avaliação de correlação entre número de caramujos capturados e 

precipitação pluviométrica temos: (-0,99), (0,00) e (-0,25) respectivamente para os 

municípios citados acima.  

No município de Aracaju no mesmo período observa-se uma média de captura de 

caramujos igual a 1.500, e a precipitação pluviométrica em torno de 1.800mm, com exceção 

no ano de 2010 que não houve registro de captura de caramujos; a correlação entre os 

registros é de (0,0398). No município de Lagarto a média de captura de caramujos no mesmo 

período foi de 700, enquanto a precipitação foi de 1.300mm, com a correlação de (0,2069).  

Visualmente os números não se distanciam muito, mais se observar, existe uma 

diferença entre períodos, onde nos anos de 2007 e 2008 no município de Lagarto a 

precipitação pluviométrica foi zero e no ano de 2009 subiu para 500mm. Salientamos que 

no ano de 2006 foi registrado uma quantidade de chuvas na região de 1.500mm. Poderíamos 

associar então a resistência do caramujo, ou seja a sobrevivência durante o período de 

estiagem, mas os municípios de Itabaiana não houve registro, a precipitação pluviométrica 

na localidade foi de 1000mm nos anos de 2006, 2007 e 2008. 
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Ao analisar os índices de domicílios em situação de adequação de saneamento pela 

visão territorial, nota-se que apenas o território da Grande Aracaju (71,77%) figura com 

percentual acima do índice estadual de adequabilidade. 

Essa situação pode ser explicada pela presença de municípios de grande concentração 

populacional, tendo fortes indícios de que esse fator seja determinante na relação de bons 

índices de saneamento básico. Isso se deve ao provável nível de desenvolvimento urbano de 

cidades maiores, denotando assim maior atenção no desenvolvimento social desses centros 

urbanos.  

As condições de saneamento inadequadas são evidenciadas, sobretudo no território 

sul (22,05%), composto pelos municípios: Itabaianinha, Estância, Arauá, Santa Luzia do 

Itanhy, Pedrinhas, Tomar do Geru, Cristinápolis, Salgado, Indiaroba, Boquim e Umbaúba, 

mostrando situações de não abastecimento de domicílios não assistidos por serviços de rede 

geral de água e esgoto ou fossa séptica e não assistido por coleta regular de lixo. Associados 

a esse território alertamos para condições semelhantes os territórios do centro sul (19,54%) 

e do alto sertão (14,73%), com indicadores de inadequação do saneamento em níveis maiores 

do que o nível nordestino. 

Em seu trabalho, Lima-Costa et al., (2002) mostram que 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. 

A indicação de domicílios em condições semiadequadas remete um potencial de 

melhoria nos índices de adequação, isto devido à situação de semiadequação está 

contemplada pelo menos uma das condições adequadas de saneamento. Essa discussão pode 

ser potencializada se levarmos em consideração o porte dos municípios que se encontram 

com elevados índices de semiadequação e inadequação. 

Não existe uma periodicidade na realização dos exames coproscópicos e registro dos 

dados. Cada município executa essa atividade de acordo com critérios próprios, dependendo 

de disponibilidade de equipamentos e de pessoal, que frequentemente são deslocados para o 

controle de outras endemias, variando também a metodologia adotada, podendo ser inquérito 

censitário, levantamento em escolares, ou resultado dos exames decorrentes das demandas 

locais dos serviços. 
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Em algumas localidades da praia de Porto de Galinhas, Araújo et al., (2007) 

encontraram, além de casos crônicos, casos agudos e altas cargas parasitárias entre 

indivíduos mais expostos as águas infectadas. 

Para que se complete o ciclo da esquistossomose, três fatores são imprescindíveis: a 

presença do agente etiológico em coleções hídricas, presença de hospedeiros intermediários 

e o contato do homem com estas coleções. Sem dúvida este último é o fator mais complexo 

e de maior variabilidade. É neste aspecto, provavelmente, que podemos encontrar a 

explicação para as diferenças de padrão epidemiológico entre diferentes localidades 

(Michelson, 1987). 

É notório que para melhorias no saneamento se faz necessária à aplicação de 

investimentos voltados para melhoria e desenvolvimento de políticas públicas visando 

consolidação de infraestrutura social e urbana. No entanto esses investimentos podem ser 

direcionados para melhoria imediata das populações mais deficitárias e assim melhorarem 

as condições de vida e reduzir os índices de inadequação e semiadequação, visto a 

sensibilidade dos indicadores dos municípios de menor porte, denotando que pequenas ações 

de melhoria refletem mudanças drásticas nas condições de vida dessas populações. 

No que tange aos setores usuários das águas sergipanas, cabe mencionar a irrigação 

de cultivos, com maior concentração na área do Agreste, como atividade sob a competência 

da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário (SEAGRI), à qual são 

vinculadas a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO) e a 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO).  

A malha viária observada na (figura 41 e 42), demostra que, o estimador de 

intensidade registra uma maior probabilidade de contaminação nas áreas de tonalidade em 

vermelho, onde há concentração dos municípios com o maior número de casos da doença.   

As três bacias hidrográficas localizadas na região da pesquisa com seus rios, riachos 

e lagos, constituem uma opção de lazer para a população residente, como também, para os 

turistas, a acessibilidade torna um fator preponderante para a transmissão da 

esquistossomose.  

A partir do ano de 2005 apesar do incremento do número de caramujos coletados e 

positivos, o potencial de risco variou nas áreas de estudo. Nos anos 2006 a 2009, houve um 

aumento substancial da positividade para S. mansoni ao sul e ao norte, respectivamente, 

caracterizando o potencial de risco intenso para transmissão da esquistossomose mansônica. 
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Comparando-se cada ano de estudo, observa-se uma distribuição desigual da 

endemia caracterizada pela presença de focos descontínuos, intercalados por áreas onde 

ocorrem apenas casos isolados no oeste e leste do Estado. No entanto, ao sobrepor as 

informações dos atributos envolvidos na pesquisa, verifica-se que o potencial de risco 

moderado predomina na maior parte na região sul e norte. 

Anaruma e Santos, (2007) realizou pesquisa com indicadores da relação entre 

estrutura e paisagem e a esquistossomose, demostrando que a malha viária funcionou  como 

um indutor a esquistossomose.  

Murcia, (1995); Ribeiro & Marques, (2005), afirmam que as estradas aumentam a 

fragmentação de áreas de preservação permanente e consequentemente a sua área de 

exposição a pressões externas, como o efeito de borda. 

Os 13 parâmetros considerados indutores que propiciam a formação e manutenção 

de criadouros de Biomphalaria ou focos de esquistossomose. São eles: agricultura anual e 

de subsistência; agricultura semianual ou perene; áreas alagadas; meandros e canais naturais; 

meandros e canais naturais; meandros retificados; ambientes propícios à poluição por dejetos 

humanos; lagoas de piscicultura; lagoas com presença de vegetação aquática flutuante ou 

macrófitas fixas no fundo (taboa); lagoas ou curso d’água utilizados para esporte, pesca, 

lavagens de utensílio e banho; presença de nascentes ou bicas; grandes depósitos de entulho 

e lixo; vegetação ciliar e fragmentos florestais; atividades bordas de curso de água.  

Para Magalhães Júnior (2007), indicadores são modelos simplificados da realidade 

com a capacidade de facilitar a compreensão dos fenômenos, de aumentar a capacidade de 

comunicação de dados brutos e de adaptar as informações à linguagem e aos interesses locais 

dos tomadores de decisão. 

Jordam e Webbe, afirmam em trabalho realizado no ano de 1982 que, as coleções 

hídricas são propícias para o encontro do molusco hospedeiro que, necessariamente 

apresentam características para que seu ciclo de vida se complete. Neste sentido, o autor 

descreve os meandros, meandros retificados e canais naturais com velocidade do fluxo 

d’água menor que 30 cm/s são mais propícios a formação de criadouros que locais com 

velocidade do fluxo d’água superior a esta marca.  

De acordo com a árvore de Batelle (1973), fatores como migração, rede de 

abastecimento de agua e coletora de esgotos, e densidade populacional são especialmente 

privilegiados como indutores de formação de criadouros. 
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Cada indicador e cada elemento da rede foi hierarquizado, com notas entre 1 e 10, 

em função da importância relativa do critério para a aquisição do agravo. As notas foram 

corrigidas conforme o grau de confiança da informação obtida, entre valores exponenciais 

de 0 a 1, muito em virtude dos possíveis erros da generalização da informação. Esta lógica 

é comumente utilizada na composição de matrizes em métodos multicritérios (ZUFFO et al. 

2004).  

Assim, por exemplo, áreas alagadas recebeu o grau 8 e 4. Os valores obtidos deverão 

ser atribuídos aos polígonos do mapa de uso e ocupação da terra, resultando no mapa 

hierarquizado de áreas de potencial à formação e manutenção de focos da endemia.  

Quando os fatores foram cruzados entre si, como um processo comum de 

sobreposição de mapas, pode-se obter unidades homogêneas que se referem diretamente ao 

objeto de estudo, ou seja, saúde, conforme defendido por URBAN (1987). Dessa maneira, a 

associação de conceitos, métodos e técnicas propostos neste trabalho permitiu definir as 

unidades de maneira eficiente e rápida, literalmente dirigida a um plano setorial. 

O Geoprocessamento é uma área fundamental nos processos de gerenciamento e 

intervenções ambientais. Mais do que uma ferramenta ou apoio tecnológico, ele traz um 

novo paradigma na forma de capturar, representar e interpretar variáveis espacialmente 

localizadas. A informação organizada, correta e disponível de forma ágil é um recurso 

estratégico e indispensável para tomar decisões adequadas e em tempo hábil. Nesse contexto, 

o Geoprocessamento é importante ferramenta de gestão, pois é um conjunto de tecnologias 

para processamento da informação cuja localização geográfica é uma característica inerente, 

indispensável para análise. 

O software QGIS demonstrou ser eficiente para a elaborar e visualizar arquivos no 

formato shape e no formato raster. Na execução desta pesquisa aqui descritos permitiu 

explorar as potencialidades e limitações do programa. Os trabalhos foram realizados de 

forma sistemática e sem intercorrências. 
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• Foi possível realizar o mapeamento das condições ambientais, associando como fator 

de risco para a esquistossomose;  

• Os vinte e três municípios que fazem parte das bacias hidrográficas dos rios Vaza 

barris, Piauí e Real foram caracterizados e espacializados com os casos de 

esquistossomose e registro de captura de caramujos; 

• Com a elaboração dos mapas temáticos, foi observado a evolução temporal das áreas 

de risco para esquistossomose; 

• A análise do mapa de indutores evidencia que ocorrem localizações de casos de 

esquistossomose mansoni ligadas às atividades humanas que interferem na qualidade 

da estrutura da paisagem; 

• Uma estratégia metodológica foi a comprovação que a malha viária segue um fator 

de risco a esquistossomose pela facilidade do acesso ao agravo; 

• Uma ferramenta que se mostrou com eficácia para este estudo foi o QGIS, pela 

facilidade do manuseio e acessibilidade. 
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QUESTIONÁRIO 

Indutores que propiciam a formação e manutenção de criadouros 
ou focos de esquistossomose 

Município:_____________________________________________ 
Data:______/_______/___________ 
Doutorando: Clênio Bezerra de Melo                                      Mat.nº101040047 
Pesquisa: MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS FAVORÁVEIS AO 
DESENVOLVIMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE NA REGIÃO SUL DO ESTADO 
DE SERGIPE. 

Obs1: Exemplo para preenchimento do questionário 

GRUPO DE 
INDUTORES 

FATORES 
DETERMINANTES 

IMPORTANCIA 
RELATIVA DO INDUTOR 

GRAU DE 
CONFIABILIDADE 

 
Agricultura anual e 

de subsistencia 

 
Arroz irrigado 

 
7 

 
0,3 

 

 
GRUPO DE 

INDUTORES 
FATORES 

DETERMINANTES 
IMPORTANCIA 
RELATIVA DO 

INDUTOR 

GRAU DE 
CONFIABILIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultura anual e 
de subsistencia 

Arroz irrigado   

Arroz seco   
Cana de açúcar   
Cebola   
Feijão   
Mandioca   
Milho   
Sorgo   
Tomate   
Quiabo   
Maxixe   
Pimentão   
Chuchu   
Amendoim   
Macaxeira   

Outros (relacionar)   
   

   
   
   
   

 
 

   

 
 
 

Café   
Banana   
Abacate   
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Agricultura semi-
anual e perene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caqui   
Uva   
Goiaba   
Sapoti   
Laranja/limão/tangerina   
Manga   
Maracujá   
Outros (relacionar)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
 
 
 

Áreas 
permanentes ou 
eventualmente 

alagadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área frequência de 
Pessoas 

  

Ponto de Pesca   
Média    
Baixa   
Outros (relacionar)   
   
   
   
   
   
   

    
 
 
 
 
 
 

Meandros e 
canais naturais 

� 30 cm/s   
 
 
 
 
 

Velocidade do fluxo 
da água menor que 
30 cm/s = formação 

de criadouros 

<  30 cm/s  
  

Outros (relacionar)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Canais artificiais 
para transportes 
de água e valas 

Alta frequência de 
pessoas 
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para irrigação de 
cultivos 

    
 
 

Ambientes 
próximos a 

cursos d’água 
propícios a 

poluição por 
dejetos humano 

Com afastamento de 
esgoto 

  

Sem afastamento com 
fossa 

  

Esgoto direto para o rio   
   
Outros (relacionar)   
   

    
Lagos e 

psicultura 
Com vegetação   
Sem Vegetação   

    
Lagoa assoreada 

ou pouco 
profunda 

Lagoas com presença 
de vegetação aquática 
flutuante ou macrófitas 

  

    
Lagoas ou curso 
d’agua utilizados 

para esporte, 
pesca, lavagem 
de utensílio e 

banho 

Alta frequência   

    
Presença de 
nascentes ou 

bicas 

Terras baixas e 
alagadiças 

  

    
Várzea    

    
 

Depósitos 
arenosos nas 

bordas dos rios, 
desprovidos de 

vegetação 

Velocidade da água > 
30cm/s 
 

  

Velocidade da água 
<30cm/s 

  

    

 
Grandes 

depósitos de 
entulho e lixo 

Com acesso de 
pedestre 
 

  

Sem acesso de 
pedestre 

  

    

 
 

Porto de areia 
Pesca 
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Atividades 
humanas nas 

bordas de curso 
de água 

Bomba para 
irrigação/uso 
domestico 
 
Local de lavagem de 
utensílio 
 

  

Esporte 
 

  

Banho 
 

  

Outros (relacionar)   
   
   
   
   
   

    
 
 

Área de preparo 
agrícola 

Área de preparo 
agricola 

  

   
   
   

    
 

Cobertura 
vegetal 

Vegetação Ciliar e 
fragmentos florestais 

  

 Reflorestamento   
 Área de inicio de 

estágio sucessional 
  

Outros (relacionar)   
   
   
   
   
   

 

Grupo de Indutores: aqueles que contribuem ou dificultam a ocorrência de criadores de 
Biomphalaria e focos de esquistossomose mansoni 

Fatores determinantes: aqueles que direta ou indiretamente contribuem ou não na formação ou 
manutenção de criadouros. 

Importância relativa do indutor: Os indutores recebem um valor inteiro entre 1 e 10, em função da 
sua importância em relação ao agravo, em vistude dos erros de generalização 

Grau de confiabilidade: refere-se ao grau de confiança da informação, a segurança. Estas notas 
foram corrigidas para os valores exponenciais 0,1, 0,2 e 0,3. 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2000” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2000 ARACAJU  594 378 03 
238 

Positivos 
Negativos 

Biomphalaria glabata 

2000 ARAUÁ 9.699 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 AREIA 
BRANCA 

16.882 197 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 BOQUIM 25.528 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 2 0 XXXXX XXXXX XXXXX 

2000 CAPELA  SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 CRISTINÁPOLIS 16.519 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 ESTÂNCIA 64.464 17 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 INDIAROBA 15.861 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 ITABAIANA 86.981 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 ITABAIANINHA 38.886 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 ITAPORANGA 30.428 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 LAGARTO 94.852 436 97 20 
78 

Positivos 
Negativos 

Biomphalaria glabata 

2000 PEDRINHAS 8.821 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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2000 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 SALGADO 19.362 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 152 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 SÃO 
DOMINGOS 

 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 SIMÃO DIAS 38.724 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 TOMAR DO 
GERU 

12.873 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2000 UMBAÚBA 22.660 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2001” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2001 ARACAJU  757 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 ARAUÁ 9.699 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 AREIA 
BRANCA 

16.882 344 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 BOQUIM 25.528 205 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 CAPELA  736 02 02 Positivos 
 

Biomphalaria glabata 

2001 CRISTINÁPOLIS 16.519 03 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 ESTÂNCIA 64.464 22 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 INDIAROBA 15.861 124 64 04 
60 

Positivos 
Negativos 

Biomphalaria glabata 

2001 ITABAIANA 86.981 390 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 ITABAIANINHA 38.886 129 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 ITAPORANGA 30.428 533 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 LAGARTO 94.852 410 97 16 Positivos Biomphalaria glabata 

2001 PEDRINHAS 8.821 362 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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2001 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 SALGADO 19.362 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXXX XXXXXX 

2001 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 SÃO 
DOMINGOS 

 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 SIMÃO DIAS 38.724 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 TOMAR DO 
GERU 

12.873 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2001 UMBAÚBA 22.660 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2002” 

 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2002 ARACAJU  1.113 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 ARAUÁ 9.699 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 AREIA 
BRANCA 

16.882 383 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 BOQUIM 25.528 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 CAPELA  1.074 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 CRISTINÁPOLIS 16.519 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 ESTÂNCIA 64.464 1.248 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 INDIAROBA 15.861 337 95 58 Positivos 
 

Biomphalaria glabata 

2002 ITABAIANA 86.981 463 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 ITABAIANINHA 38.886 396 10 5 Positivos Biomphalaria glabata 

2002 ITAPORANGA 30.428 294 40 28 Positivos Biomphalaria glabata 

2002 LAGARTO 94.852 1.058 186 36 Positivos Biomphalaria glabata 

2002 PEDRINHAS 8.821 127 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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2002 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 SALGADO 19.362 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 SÃO 
DOMINGOS 

 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 SIMÃO DIAS 38.724 191 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 TOMAR DO 
GERU 

12.873 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2002 UMBAÚBA 22.660 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2003” 

 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2003 ARACAJU  700 535 18 
515 

Positivos 
Negativos 

Biomphalaria glabata 
Biomphalaria glabata  

2003 ARAUÁ 9.699 393 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 AREIA 
BRANCA 

16.882 633 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 BOQUIM 25.528 210 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 CAPELA  755 17 0 
17 

Positivos 
Negativos 

 
Biomphalaria glabata 

2003 CRISTINÁPOLIS 16.519 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 ESTÂNCIA 64.464 131 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 INDIAROBA 15.861 175 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 ITABAIANA 86.981 536 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 ITABAIANINHA 38.886 544 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 ITAPORANGA 30.428 302 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 LAGARTO 94.852 500 75 0 Positivos Biomphalaria glabata 
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2003 PEDRINHAS 8.821 92 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 SALGADO 19.362 248 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 SÃO 
DOMINGOS 

 164 16 11 
05 

Positivos 
Negativos 

Biomphalaria glabata 

2003 SIMÃO DIAS 38.724 314 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2003 TOMAR DO 
GERU 

12.873 48 81 01 
01 
44 
27 

Positivo 
Negativo 
Positivo 
Negativo 

Biomphalaria glabata 
Biomphalaria glabata 

Biomphalaria straminea 
Biomphalaria straminea 

2003 UMBAÚBA 22.660 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2004” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2004 ARACAJU  1.733 2.353 560 
2.948 

35 
15 

113 

Positivos 
Negativos 
Positivos 
Negativos 
Negativo 

 
 

Biomphalaria glabata 
Biomphalaria glabata 

Biomphalaria 
tenagophila 

Biomphalaria 
tenagophila 

Biomphalaria stramínea 

2004 ARAUÁ 9.699 227 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 AREIA 
BRANCA 

16.882 173 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 BOQUIM 25.528 37 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 SEM REGISTRO  SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 CAPELA  355 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 CRISTINÁPOLIS 16.519 86 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 ESTÂNCIA 64.464 177 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 INDIAROBA 15.861 93 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 ITABAIANA 86.981 56 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 ITABAIANINHA 38.886 264 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 ITAPORANGA 30.428 132 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 
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2004 LAGARTO  259 130 24 
106 

Positivos 
Negativos 

 

Biomphalaria glabata 
Biomphalaria glabata 

2004 PEDRINHAS 8.821 193 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 SALGADO 19.362 377 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 SÃO 
DOMINGOS 

 499 23 (B. glabrata) 
72 (B. 

tenagophila) 25 
(B. stramínea) 

 

23 
71 
01 

Positivos 
Positivos 
Positivo 

Biomphalaria glabata 
Biomphalaria 
tenagophila 

Biomphalaria straminea 

2004 SIMÃO DIAS 38.724 60 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 TOMAR DO 
GERU 

12.873 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2004 UMBAÚBA 22.660 35 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2005” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2005 ARACAJU  907 2.351 62 
 

Positivo Biomphalaria glabata 
 

2005 ARAUÁ 9.699 211 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 AREIA 
BRANCA 

16.882 294 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 BOQUIM 25.528 461 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 159 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 CAPELA  42 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 CRISTINÁPOLIS 16.519 13 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 ESTÂNCIA 64.464 405 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 INDIAROBA 15.861 218 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 ITABAIANA 86.981 254 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 ITABAIANINHA 38.886 443 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 ITAPORANGA 30.428 396 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 LAGARTO  252 339(B. glabata) 58 
281 

Positivos 
Negativos 

Biomphalaria glabata 

2005 PEDRINHAS 8.821 124 1 (B. glabata) 0 positivos  

2005 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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2005 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 06 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 SALGADO 19.362 09 10(B. glabrata) 0  Positivos  

2005 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 79 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 SÃO 
DOMINGOS 

 205 149 (B. glabrata) 
37 (B. 

tenagophila) 182 
(B. stramínea) 

 

05 
00 
72 

Positivos 
 

Positivos 

Biomphalaria glabata 
 

Biomphalaria straminea 

2005 SIMÃO DIAS 38.724 29 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 08 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 21 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 TOMAR DO 
GERU 

12.873 74 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2005 UMBAÚBA 22.660 31 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 
 

 

 

 

 

 



 11-Apêndice B                                                Melo,C.B 

 

 

151 

 

 

TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2006” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2006 ARACAJU  1.169 1.771 
1.691(B. glabrata) 
79 (B. stramínea) 

 
417 

0 

 
Positivos 
Positivos 

 
Biomphalaria glabata 

 

2006 ARAUÁ 9.699 481 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 AREIA 
BRANCA 

16.882 571 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 BOQUIM 25.528 527 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 88 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 CAPELA  403 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 CRISTINÁPOLIS 16.519 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 ESTÂNCIA 64.464 668 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 INDIAROBA 15.861 120 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 ITABAIANA 86.981 448 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 ITABAIANINHA 38.886 304 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 ITAPORANGA 30.428 431 315 
313 (B. glabrata) 
02 (B. stramínea) 

286 
02 

Positivos 
Positivos 

Biomphalaria glabata 
Biomphalaria stramínea 
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2006 LAGARTO  345 1.590 
1.423 (B.glabrata) 
50 (B. stramínea) 

 
109 
36 

 
Positivos 
Positivos 

 
Biomphalaria glabrata 

Biomphalaria stramínea 
 

2006 PEDRINHAS 8.821 231 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 68 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 SALGADO 19.362 70 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 580 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 SÃO 
DOMINGOS 

 331 33 
10 (B. 

tenagophila) 
12 (B. stramínea) 

09(B. glabrata) 

 
10 

 
Positivos 

 
 

 
Biomphalaria 
tenagophila 

Biomphalaria stramínea 
 

2006 SIMÃO DIAS 38.724 108 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 1.122 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 29 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 TOMAR DO 
GERU 

12.873 15 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2006 UMBAÚBA 22.660 63 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 
 

 



 11-Apêndice B                                                Melo,C.B 

 

 

153 

 

 

TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2007” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2007 ARACAJU  781 2.521 
2.521 (B. Glabrata) 

 
476 

 
Positivos 

 
Biomphalaria glabata 

 

2007 ARAUÁ 9.699 339 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 AREIA 
BRANCA 

16.882 374 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 BOQUIM 25.528 316 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 23 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 CAPELA  338 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 CRISTINÁPOLIS 16.519 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 ESTÂNCIA 64.464 486 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 INDIAROBA 15.861 222 26 23 Positivos Biomphalaria glabata 
 

2007 ITABAIANA 86.981 185 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 ITABAIANINHA 38.886 334 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 ITAPORANGA 30.428 429 26 (B.glabrata) 16 Positivo Biomphalaria glabata 
Biomphalaria stramínea 
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2007 LAGARTO  80 1.051 
898 (B.glabrata) 
05(B.stramínea) 

 
45 

 
Positivos 

 

 
Biomphalaria glabrata 

 

2007 PEDRINHAS 8.821 212 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 92 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 SALGADO 19.362 270 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 759 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 SÃO 
DOMINGOS 

 83 12 12 Positivos 
 
 

Biomphalaria glabata 
 
 

2007 SIMÃO DIAS 38.724 123 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 1.033 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 17 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 TOMAR DO 
GERU 

12.873 17 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2007 UMBAÚBA 22.660 125 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2008” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2008 ARACAJU  381 
 

2.143 
1.143(B.glabrata) 

 
464 

 
Positivos 

 
Biomphalaria glabata 

 

2008 ARAUÁ 9.699 26 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 AREIA 
BRANCA 

16.882 48 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 BOQUIM 25.528 398 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 96 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 CAPELA  142 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 CRISTINÁPOLIS 16.519 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 ESTÂNCIA 64.464 591 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 INDIAROBA 15.861 77 0 23 Positivos Biomphalaria glabata 
 

2008 ITABAIANA 86.981 222 129 
05(B.glabrata) 

100(b.stramínea) 

0 Positivos XXXXXX 

2008 ITABAIANINHA 38.886 96 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 
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2008 ITAPORANGA 30.428 405 13 
11(B.glabrata) 

 

 
04 

 
Positivo 

 
Biomphalaria glabata 

 

2008 LAGARTO  141 585 
555 (B.glabrata) 

 

 
01 

 
Positivos 

 

 
Biomphalaria glabrata 

 

2008 PEDRINHAS 8.821 152 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 184 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 SALGADO 19.362 48 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 94 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 SÃO 
DOMINGOS 

 55 0 XXXXX XXXXX 
 
 

XXXXXX 
 
 

2008 SIMÃO DIAS 38.724 76 16(B.glabrata) 16 Negativos XXXXXX 

2008 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 677 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 TOMAR DO 
GERU 

12.873 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2008 UMBAÚBA 22.660 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2009” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2009 ARACAJU  832 1.697 
1.682(B.glabrata) 

 
107 

 
Positivos 

 
Biomphalaria glabata 

 

2009 ARAUÁ 9.699 318 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 AREIA 
BRANCA 

16.882 331 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 BOQUIM 25.528 57 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 144 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 CAPELA  32 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 CRISTINÁPOLIS 16.519 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 ESTÂNCIA 64.464 698 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 INDIAROBA 15.861 SEM REGISTRO SEM REGISTRO 23 Positivos Biomphalaria glabata 
 

2009 ITABAIANA 86.981 225 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 ITABAIANINHA 38.886 513 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 ITAPORANGA 30.428 348 0 
 

XXXXX 
 

XXXXX 
 

XXXXXX 
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2009 LAGARTO  71 1.078 
968 (B.glabrata) 

 

 
0 

 
Positivos 

 

 
Biomphalaria glabrata 

 

2009 PEDRINHAS 8.821 27 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 97 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 SALGADO 19.362 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 22 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 SÃO 
DOMINGOS 

 120 0 XXXXX XXXXX 
 
 

XXXXXX 
 
 

2009 SIMÃO DIAS 38.724 118 16(B.glabrata) 16 Negativos XXXXXX 

2009 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 57 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 43 SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 TOMAR DO 
GERU 

12.873 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2009 UMBAÚBA 22.660 20 SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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TABELA REFERENTE AOS DADOS DE COLETAS DO (PCE) “2010” 

ANO MUNICÍPIO POPULAÇÃO Nº CASOS 
POSITIVOS DE 

ESQUISTOSSOMOSE 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 
2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS 
REGISTRADO PELO 

(PCE) 2000-2010 

QUANTIDADE DE 
CARAMUJOS 

CAPTURADOS POSITIVOS 
REGISTRADO PELO (PCE) 

2000-2010 

ESPÉCIE DE CARAMUJO 
CAPTURADO 

2010 ARACAJU  843 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 
 

2010 ARAUÁ 9.699 0 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 AREIA 
BRANCA 

16.882 50 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 BOQUIM 25.528 0 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 CAMPO DO 
BRITO 

16.766 11 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 CAPELA  0 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 CRISTINÁPOLIS 16.519 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 ESTÂNCIA 64.464 SEM REGISTRO SEM REGISTR0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 INDIAROBA 15.861 SEM REGISTRO SEM REGISTRO 23 Positivos Biomphalaria glabata 
 

2010 ITABAIANA 86.981 14 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 ITABAIANINHA 38.886 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 ITAPORANGA 30.428 SEM REGISTRO SEM REGISTRO 
 

XXXXX 
 

XXXXX 
 

XXXXXX 
 

2010 LAGARTO  53 2.549 
2.374(B.glabrata) 

 

 
5 

 
Positivos 

 

 
Biomphalaria glabrata 
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2010 PEDRINHAS 8.821 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 POÇO VERDE 21.968 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 RIACHÃO DO 
DANTAS 

19.394 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 SALGADO 19.362 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 SÃO 
CRISTÓVÃO 

78.876 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 SÃO 
DOMINGOS 

 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX 
 
 

XXXXXX 
 
 

2010 SIMÃO DIAS 38.724 SEM REGISTRO SEM REGISTRO 16 Negativos XXXXXX 

2010 STA.LUZIA DO 
ITANHIM 

13.914 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 TOBIAS 
BARRETO 

48.039 6 0 XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 TOMAR DO 
GERU 

12.873 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 

2010 UMBAÚBA 22.660 SEM REGISTRO SEM REGISTRO XXXXX XXXXX XXXXXX 
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             Figuras do Trabalho realizado em campo 
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