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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE Biomphalaria sp E SUA 

INFLUÊNCIA NA INFECÇÃO HUMANA POR Schistosoma 

mansoni NO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, SERGIPE 

 
Resumo: Distribuição espacial de Biomphalaria sp e sua influência na infecção humana por 

Schistosoma mansoni no município de Ilha das Flores, Sergipe. Barboza DM, Aracaju – 

Sergipe, 2011. A expansão da esquistossomose está diretamente ligada à distribuição espacial 

dos hospedeiros intermediários do S. mansoni, que no nordeste do Brasil são caramujos do 

gênero Biomphalaria, B. glabrata e B. straminea. O objetivo do presente estudo foi investigar 

a distribuição espacial de Biomphalaria sp em uma área endêmica para esquistossomose e 

avaliar às relações entre irrigação, fontes hídricas naturais, contato com água e a intensidade 

da infecção humana por S. mansoni. Este foi um estudo epidemiológico de corte transversal, 

realizado no município de Ilha das Flores, um dos maiores produtores de arroz do estado de 

Sergipe, localizado na região do Baixo São Francisco, às margens do Rio São Francisco. Foi 

realizado estudo malacológico da área e exame parasitológico seguido de questionário sobre 

contato com fontes hídricas em moradores deste município. O Sistema de Informações 

Geográficas foi utilizado para mapear a distribuição de Biomphalaria sp e as fontes hídricas. 

O Banco de Dados Georeferenciados foi criado nos Software SPRING 5.0 e ArcGIS 9.3. A 

fotointerpretação da área foi realizada utilizando-se fotografias aéreas e por imagens do 

satélite sino-brasileiro CBERS 2B. O georeferenciamento das imagens e das fotos foi 

realizado através da aquisição de pontos de controle adquiridos em campo com Sistema de 

Posicionamento Global (GPS). Foram identificadas duas espécies de Biomphalaria na área 

endêmica, sendo B. glabrata encontrada em maior número e mais infectada que B. stramínea. 

Os resultados do estudo malacológico demonstram uma seleção competitiva entre as espécies 

de Biomphalaria com uma predominância de B. glabrata nas fontes hídricas relacionadas ao 

sistema de irrigação e B. straminea em fontes hídricas naturais. Observamos uma correlação 

direta entre a intensidade da infecção humana e o contato humano com as fontes hídricas 

relacionados à irrigação. Concluímos que a rizicultura e o sistema de irrigação têm impacto 

sobre a infecção humana pelo S. mansoni. 

Descritores: B. glabrata; B. straminea; Fontes hídricas; Irrigação; Sistema de Informações 

Geográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPATIAL DISTRIBUTION OF Biomphalaria sp AND ITS 

INFLUENCE ON HUMAN INFECTION WITH Schistosoma 

mansoni IN THE MUNICIPALITY OF ILHA DAS FLORES, 

SERGIPE 

Abstract: Spatial distribution of Biomphalaria sp and its influence on human infection by S. 

mansoni in the municipality of Ilha das Flores, Sergipe. Barboza DM, Aracaju - Sergipe, 

2011. The expansion of schistosomiasis is directly linked to the spatial distribution of 

intermediate hosts of S. mansoni, in the northeast of Brazil are snails of the genus 

Biomphalaria, B. glabrata and B. straminea. The aim of this study was to investigate the 

spatial distribution of Biomphalaria sp in an endemic area for schistosomiasis and to evaluate 

the relationship between irrigation, natural water sources, water contact and the of human 

infection intensity with S. mansoni. This was a cross-sectional epidemiological study, 

conducted in the municipality of Ilha das Flores, one of the largest producers of the rice in the 

state of Sergipe, located in the Lower San Francisco, on the banks of the Rio San Francisco. 

Malacological survey, parasitological examination and a questionnaire with data water 

sources exposure was conducted in the inhabitants of this municipality. The Geographic 

Information System was used to map the distribution of Biomphalaria sp and water sources. 

The georeferenced database was created in the software SPRING 5.0 and ArcGIS 9.3. The 

photo-interpretation of the area was carried out using aerial photographs and images of the 

Sino-Brazilian satellite CBERS 2B. The images and photos georeferencing of was made 

through the acquisition of control points acquired in the field with Global Positioning System 

(GPS). We identified two species of Biomphalaria in the endemic area, and the B. glabrata 

found more and more infected than B. straminea. The malacological study results show a 

competitive selection among species of Biomphalaria with a predominance of B. glabrata in 

water sources related to the irrigation system and B. straminea in natural water sources. We 

observed a direct correlation between the intensity of human infection and human contact 

with water sources related to irrigation. We conclude that the rice cultivation and irrigation 

systems have an impact on human infection with S. mansoni. 

Keywords: B. glabrata, B. straminea, water sources, irrigation, Geographic Information 

System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária de veiculação hídrica, causada 

pelo trematódeo digenético Schistosoma mansoni, apresenta o homem como hospedeiro 

definitivo e caramujos gastrópodes aquáticos do gênero Biomphalaria como hospedeiros 

intermediários. O homem adquire a esquistossomose através da penetração ativa de cercária 

na pele, quando em contato com fontes de água doce de pouca correnteza ou parada, 

utilizadas para atividades profissionais ou de lazer, com presença de caramujos infectados 

pelo S. mansoni. O diagnóstico laboratorial básico consiste na realização de exames 

coprológicos, preferencialmente utilizando a técnica quantitativa de Kato-Katz, que além da 

visualização dos ovos, permite que seja feita sua contagem por grama de fezes, fornecendo 

um indicador quantitativo que permite avaliar a intensidade da infecção e a eficácia do 

tratamento (ALVES et al., 1998; BRASIL, 2009; KATZ et al., 1972).  

Esta parasitose é de ocorrência tropical, endêmica em 54 países, sendo encontrada na 

África, Oriente Médio, Caribe, Brasil, Venezuela e Suriname, principalmente em 

comunidades pobres sem acesso a água potável e saneamento adequado.  No Brasil estima-se 

em 42,9 milhões o número de pessoas vivendo em áreas sob o risco de contrair o S. mansoni e 

em 6,8 milhões o número de infectados (OMS, 2010). A esquistossomose é endêmica em 19 

Unidades da Federação, sendo mais prevalente nos estados da região Nordeste e Sudeste do 

país e em Sergipe ocorre em 51 municípios, sendo um dos estados com as maiores 

prevalências da doença no país. (BRASIL, 2009).  

 A expansão da esquistossomose está diretamente ligada à distribuição geográfica do 

hospedeiro intermediário do S. mansoni e a sua compatibilidade com as diferentes espécies do 

parasito.  No Brasil os hospedeiros intermediários são caramujos do gênero Biomphalaria: B. 

glabrata (SAY, 1818), B. straminea (DUNKER, 1848) e B. tenagophila (ORBIGNY, 1835), 

sendo B. glabrata e B. straminea as espécies responsáveis pela transmissão da doença na 

região Nordeste. Estas espécies são encontradas na água doce e de pequena correnteza, 

preferem locais onde há plantas ou lama com substâncias orgânicas, entretanto, havendo 

quantidade suficiente de nutrientes, os caramujos se adaptam aos reservatórios de pedra ou 

cimento (BRASIL, 2009; PARAENSE, 1975; TELES, 1996).  

B. glabrata é a espécie de caramujo mais suscetível à infecção pelo S. mansoni e o mais 

importante hospedeiro intermediário nas Américas devido a sua extensa distribuição 



 
 

geográfica, altos índices de infecção e eficiência na transmissão da doença. Este molusco é o 

maior da família planorbidea, apresenta concha com até 40 mm de diâmetro e 11 mm de 

largura, possui seis a sete giros arredondados, crescendo lentamente em diâmetro, sendo o 

central mais a esquerda (CARVALHO et al., 2005; COUTO, 2005; PARAENSE, 1961; REY, 

1993;). B. glabrata ocupa grandes extensões do território brasileiro e sua distribuição espacial 

está quase sempre associada à distribuição da esquistossomose. Já foi notificada em 806 

municípios de 16 estados brasileiros além do Distrito Federal. No estado de Sergipe foi 

encontrada em 49 municípios. A partir deste estado, pode ser encontrada de forma quase 

contínua para o norte, numa faixa costeira através dos estados de Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, conforme demonstra a figura 1A (BRASIL, 2007).  

B. straminea apresenta concha com até 16,5 mm de diâmetro e 6 mm de largura, possui 

cinco giros arredondados, crescendo mais rapidamente em diâmetro, às vezes apresentando 

leve angulação e giro central à esquerda, o lado direito tende a aplanar-se (PARAENSE, 

1975). Esta espécie é menos suscetível a infecção por S. mansoni, é mais resistente a 

dessecação e tem melhor desempenho reprodutivo (BARBOSA et al., 1992). Sua presença 

não foi notificada apenas nos estados do Amapá e Rondônia, sendo registrada em 1.327 

municípios, distribuídos por 24 estados brasileiros, além de no Distrito Federal, conforme 

figura 1B. Em Sergipe foram encontrados exemplares de B. straminea em 30 municípios 

(BRASIL, 2007). 

 

 
Figura 1. Distribuição geográfica de B. glabrata (A) e B. straminea (B) no Brasil. Figura 

extraída de Carvalho e Caldeira (2004). 
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Os registros de ocorrência dos caramujos hospedeiros intermediários de S.mansoni no 

mundo, além de melhorarem os conhecimentos a respeito das áreas colonizadas, são 

essenciais no planejamento das atividades de controle e vigilância epidemiológica da 

esquistossomose.  

Visando facilitar a transferência de conhecimentos científicos entre pesquisadores desta 

área, foi criado ao longo dos anos, algumas redes, como: a Regional Network on Asian 

Schistosomiasis (RNAS), criada em 1998, em Wuxi, República da China, com o intuito de 

facilitar a transferência de conhecimentos científicos a respeito da esquistossomose asiática e 

possui web site http://www.rnas.org.cn  e em 2000, foi criada por um grupo envolvendo  a 

Organização Mundial da Saúde (WHO), Organização de Agricultura e Alimentos (FAO), 

Universidade do Estado da Louisiana (LSU) e o Laboratório Dinamarquês de Bilharziasis 

(DBL), uma rede global que utiliza Sistema de Informações Geográficas (SIG) para o controle 

de doenças veiculadas por moluscos e tem web site http://www.gnosisgis.org. 

O Sistema de Informações Geográficas é uma tecnologia computacional que envolve 

softwares específicos que permitem a captura, armazenamento, recuperação, transmissão, 

manipulação e análise de informações geográficas que podem ser relacionadas entre si e com 

outros dados não espaciais gerando informações sobre um mundo real, que podem ser 

visualizadas. O SIG é uma das mais completas ferramentas geotecnologicas, pois consegue 

englobar outras tecnologias, como a Cartografia Digital e o Sistema de Posicionamento 

Global (GPS - Global Position System), dentre outras. 

A Cartografia Digital pode ser interpretada como uma técnica para a produção de mapas 

através de sistemas computacionais onde os elementos que compõem determinada carta são 

convertidos em pontos, linhas ou polígonos em um plano cartesiano com posições 

geograficamente referenciadas. 

O Sistema de Posicionamento Global oferece a posição instantânea, bem como a 

velocidade e o horário de um ponto qualquer sobre a superfície terrestre ou bem próxima a ela 

num referencial tridimensional. Este sistema é composto por 24 satélites não geostáticos, a 

uma altitude de 20.200 km, e garantem, no mínimo, que quatro satélites estejam sobre o céu 

do receptor de um usuário em qualquer local da superfície terrestre a qualquer hora do dia, 

emitindo sinais codificados. O GPS é muito utilizado em saúde na etapa de coleta de dados 

para georreferenciar os endereços dos eventos mórbidos gerando mapas que possibilitam o 

mapeamento e delimitação de áreas de risco (MONICO 2000; SILVA, 2003; TOLENTINO, 

2003).  

Estas características fazem do SIG uma ferramenta geotecnologica essencial a ser 

http://www.rnas.org.cn/
http://www.gnosisgis.org/


 
 

utilizada na descrição e análise de situações de saúde, pois pode fornecer informações 

importantes para as ações de gestão, vigilância e controle (BAVIA, 2004; PAULA e DEPPE, 

2005).  

No mundo um grande número de estudos tem utilizado as Geotecnologias para melhor 

conhecer a distribuição espacial da esquistossomose e dos caramujos hospedeiros 

intermediários do S. mansoni, suas prevalências e dinâmica de transmissão, visto que a 

esquistossomose é uma doença determinada no tempo e no espaço (GUIMARÃES et al, 2009; 

LEONARDO et al., 2007; MALONE, et al., 2001; RASO et al., 2007; ZHOU et al., 2002).  

No Brasil, o uso de SIGs para mapear a prevalência da esquistossomose e a distribuição 

espacial e expansão dos caramujos hospedeiros intermediários do S. mansoni tem sido muito 

utilizado nos últimos anos por diversos pesquisadores, o que tem contribuído para melhor 

compreender a dinâmica de transmissão da doença, ajudando assim o PCE (revisado por 

GAZZINELLI; KLOOS, 2007).  

Bavia (1996), utilizou SIG para estudar a dinâmica espacial e temporal da infecção e 

identificar os fatores ambientais que influenciavam na distribuição da doença em trinta 

municípios da Bahia, verificando ser a longevidade dos períodos de seca e tipos de solo, 

potencialmente mais influentes na distribuição e nas taxas de prevalência que as variações de 

temperatura e precipitação pluviométrica; Araújo (2004) desenvolveu um SIG para identificar 

os focos de esquistossomose, grupos expostos ao risco de infecção e contribuiu para a 

vigilância e o monitoramento da saúde da população da Ilha de Itamaracá, Pernambuco; 

Moura et al. (2005) determinaram as relações entre as variáveis ambientais e a distribuição da 

doença e dos moluscos, no Estado de Minas Gerais com o objetivo de desenvolver modelos 

que pudessem ser utilizados para prever o risco da esquistossomose em áreas nas quais não 

existissem dados disponíveis; Rollemberg et al. (2011), utilizou um SIG para confecção de 

mapas temáticos de distribuição espacial e temporal, mostrando elevada prevalência da 

esquistossomose em Sergipe, em particular nos municípios Ilha das Flores, Santa Rosa de 

Lima, Santa Luzia do Itanhi e São Cristóvão.  

No entanto, a maioria destes estudos utilizam dados secundários coletados pelo PCE, e 

não associam o estudo malacologico com dados clínicos e epidemiológicos. Nosso estudo, usa 

uma área de alta prevalência da esquistossomose, Ilha das Flores, Sergipe, Brasil (Figura 2), 

como um modelo para entender melhor os fatores envolvidos na manutenção de altas taxas de 

prevalência desta parasitose e teve como objetivos avaliar as espécies de Biomphalaria, sua 

distribuição espacial, e às relações entre irrigação, fontes hídricas naturais (Figura 3), contato 

com água e intensidade da infecção humana por S. mansoni. 



 
 

 
Figura 2. Localização geográfica do município de Ilha das Flores. 

 

 

    Figura 3. Malha hídrica do município de Ilha das Flores.  
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Abstract 

The role of irrigated areas for the spread of schistosomiasis is of worldwide concern. 

The aim of the present study was to investigate the spatial distribution of the intermediate 

snail host Biomphalaria in an area highly endemic for schistosomiasis due to Schistosoma 

mansoni, evaluating the relationship between irrigation and types of natural water sources on 

one hand, and the influence of place and time of water exposure in the intensity of human 

infection to on the other. Geographic Information Systems (GIS) was used to map the 

distribution of the intermediate snail hosts in Ilha das Flores, Sergipe, Brazil, combined with a 

mailto:jesus-amelia@uol.com.br


 
 

data of water contact levels and parasitological exam determined by epidemiological survey. 

We observed a direct correlation between the intensity of human infection with S. mansoni 

and contact with irrigation projects. Malacological studies to identify snail species and 

infection rates showed that B. glabrata is the main species responsible for human 

schistosomiasis in the municipality but that B. straminea is also compromised. In addition, the 

results provide evidence for a competitive selection between them with a predominance of B. 

glabrata in the irrigation system and rice fields, and B. straminea in natural water sources and 

rice fields. 

Key words: B. glabrata; B. straminea; Geographical Information Systems; Irrigation; Water 

sources; Brazil. 

 

Introduction 

 

Schistosoma mansoni, a trematode worm causing tropical, endemic disease in 54 

countries, is widely spread in Africa and the sole species in Latin America. In Brazil, 42,9 

million people are estimated to live in areas at risk of contracting the disease and 6,8 million 

the number of infected (WHO, 2010). Occurs in 18 states and the Federal District and is most 

prevalent in the Northeast, the Southeast and the Midwest (Brasil, 2009). The lifecycle of the 

parasite requires intermediate hosts, which are snails of the genus Biomphalaria. In the 

Northeast, B. straminea and B. glabrata are the species responsible for transmission. The 

municipality of Ilha das Flores has the highest prevalence of schistosomiasis in the state of 

Sergipe, 46.45% (IBGE, 2007). This municipality has a furrow, irrigable perimeter of 2,600 

hectares used for rice production, which not only gives the local population a multitude of 

water sources but also provides multiple opportunities for infection with S. mansoni. Many 

studies have described the impact of the introduction of irrigation and the onset of increased 

prevalence rates of schistosomiasis (Amin, 1976; Mobarak, 1982; Barbosa and Costa, 1985; 

Huang and Manderson, 1992; Carmo and Barreto, 1994). A large number of studies using 

Geographic Information Systems (GIS) have mapped the spatial distribution and expansion of 

the snail intermediate hosts contributing to a better understanding of transmission dynamics, 

helping the Schistosomiasis Control Program (SCP) to mount necessary countermeasures 

(reviewed by Gazzinelli and Kloos, 2007). However, the majority of these studies used 

secondary data collected by the SCP, and did not associate the malacological study with 

clinical and epidemiological data. 



 
 

With the aim to better understand the factors involved in the maintenance of high 

prevalence of schistosomiasis, we chose an endemic area characterized by strong 

transmission. GIS was used to map the spatial relationship between water sources and 

breeding capability of the two main snail species, B. straminea and B. glabrata, involved in 

transmission of the disease. We also investigated the influence of place and time of water 

exposure in the intensity of human infection. 

 

Materials and Methods 

 

Study design and endemic area 

A cross-sectional, epidemiological study was carried out by combining the GIS 

methodology with parasitological and epidemiological surveys and malacological study in 

Ilha das Flores municipality, located 135 km from the capital Aracaju in the state of Sergipe, 

Brazil. This municipality is one of the major producers of rice in the Northeast and saddles the 

banks of the São Francisco River. It has an altitude of 28 meters and the geographic 

coordinates are 10° 26' 05" South and 36° 32' 21" West. In the Brazilian Geodetic System, 

which uses the Universal Transverse of Mercator (UTM) projection, the area is located in 

Meridian Zone 24. 

It has 8,568 inhabitants, 85.4% of whom have tap water (however only with intermittent 

access). Only 3.3% of the urban population has sanitation coverage (IBGE, 2007). The 

irrigation project takes its water from the local river with a system based on two pumping and 

distribution stations, one located in the city and the other in the village of Serrão. The 

irrigation canals are largely used by the local people for various activities (car washing, 

bicycle cleaning, playing with animals, leisure, household tasks and fishing). After being used 

in the rice fields, the water is drained through a stream back into the São Francisco River. 

Many of these drains also receive waste from open sewers coming from houses in their 

vicinity. In the rainy season, the irrigation system overflows flooding rice fields, streams, fish 

ponds and also the streets spreading Biomphalaria snails around the whole municipality. 

 

Creation of a georeferenced database 

Aerial photography 1:25,000-scale taken 2003 were obtained from the State Planning  

Department (SEPLAN) and a panchromatic satellite image from the Sino-Brazilian satellite 



 
 

CBERS 2B, 2.7 x 2.7 meters resolution  was taken from the National Institute for Space 

Research (www.inpe.br ). The georeferencing based on images and photos was carried out 

through the acquisition of control points acquired in environment with a Global Positioning 

System (GPS) instrument (Trimble) with an accuracy of 2.5 m after correction. The 

georeference database was created, using SPRING 5.0 (National Institute for Space Research 

- www.inpe.br ), and ArcGIS 9.3 (ESRI, Redlands, CA, USA), and this cartographic base 

contained maps of urban and rural areas, water sources and land use of the main thematic 

classes. 

Water contact levels and parasitological exam determined by epidemiological survey 

A parasitological and epidemiological survey was carried out from 2008 to 2010. A 

sample of the population including 500 inhabitants was randomly selected among 100 houses 

in this endemic area. The sample size was calculated based on the prevalence of 40%, and 

confidence interval (CI) of 95% [35.7 - 44.4], determined by the Schistosomiasis Control 

Program from the State Health Department. This project was approved by Sergipe’s 

University Hospital Ethics Committee, Brazil (UFS number-CAAE 0103.0.107.107-09). All 

participants, including those responsible for minors signed a consent form. Place and time of 

water contact was annotated. Parasitological exams were carried out by the Kato-Katz 

technique (Katz et al, 1972) and TF methods (Immunoassay Ind. Com. Ltda., São Paulo, 

Brazil). 

Malacological study 

The malacological study was conducted from September 2009 to October 2010 and 

performed monthly for twelve months. The presence of water sources in the city and in the 

villages belonging to the municipality was identified by analysis of aerial photographs. Nine 

collection points for Biomphalaria were selected with the aim of reaching the largest possible 

coverage area where cases of schistosomiasis had been confirmed through the parasitological 

survey. The water sources were marked as collection points after their identification in the 

environment using GPS and digital pictures. 

The snail collections were carried out by two trained persons using a metal shell and 

wood tweezers to scan for snails in the radius of approximately 10 meters for 45 minutes. The 

captured snails were placed in plastic boxes containing food and water, identified by date, 

location, type of water source and collection point. They were subsequently transported to the 

http://www.inpe.br/
http://www.inpe.br/


 
 

laboratory and the number of captured snails calculated, their species classified and tested for 

S. mansoni infection. For species identification we used the technique of dissecting the snail 

genital tract (Deslandes, 1951) and morphological evaluation of the shell (Paraense, 1961; 

Paraense, 1975; Barbosa, 1995). In order to verify S. mansoni infection we used the 

traditional technique of exposure to light that stimulates the elimination of cercariae (Souza 

and Lima, 1990). 

 

Statistical analysis  

Differences between the groups studied were calculated using Mann-Whitney test. 

Correlation tests were done using Spearman. An  value of 5% were considered for statistical 

significance. 

 

Results 

The aerial photograph used to delineate the urban and rural areas of Ilha das Flores, 

including the irrigation system and the collection points (water sources), is shown in Figure 1. 

  

Figure 1. Georeferenced aerial photograph of Ilha das Flores showing the urban and rural 

areas, mapping the geographic location of collection points of Biomphalaria and the irrigation 

system. 



 
 

Table 1 presents the areas surveyed, the types of water source and the Biomphalaria 

species found, including the number of times they were found and whether or not they were 

infected. Out of the nine water sources surveyed, four were rice fields, two seasonal ponds, 

one a stream, one an irrigation drain and one an irrigation canal. Mollusks of the genus 

Biomphalaria, 16,851 exemplars in all, were collected from the nine collection points within 

the 12 months period of collection. A predominance of B. glabrata was found in this area. 

From the total Biomphalaria captured, 30.3% were of the species B. straminea and 69.7% B. 

glabrata. Of this total, 230 were naturally infected by S. mansoni, being 24.3% of the species 

B. straminea and 75.7% of the species B. glabrata. Additionally, infected B. glabrata was 

identified during all 12 months of collection in contrast to B. straminea. 

Table 1. Characterization of places where Biomphalaria were collected in the endemic area 

of Ilha das Flores, Sergipe, Brazil, from September 2009 to October 2010. 

Collection 

points  

Water 

sources 

Biomphalaria 

species 

N
o 

collection 

finding snails 
 

N
o
 collection 

finding infected 

snails
 

P1 Stream B. straminea 4 2 

P2 Seasonal 

ponds 

B. straminea 11 3 

P3 Rice field B. straminea 12 8 

P4 Seasonal 

ponds 

B. straminea 10 5 

P5 Rice field B. glabrata 12 6 

P6 Irrigation 

canal 

B. glabrata 12 9 

P7 Rice field B. glabrata 10 4 

P8 Irrigation 

drain 

B. glabrata 9 8 

P9 Rice field B. glabrata 10 4 

 

  

B. glabrata was found in three rice fields, in one canal and in one irrigation drain, 

whereas B. straminea was found in two seasonal ponds, in one rice field and in one stream. 

Higher number of Biomphalaria was collected in rice fields and irrigation drain. Analyzing 

the distribution of B. straminea and B. glabrata collected in nine water sources, we note that 

in each water source was found only one of these species, demonstrating a biological 

competitiveness between them. There was a predominance of B. glabrata in water sources 

related to the irrigation system, while B. straminea was more common in natural water 

sources (Figure 2). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Distribution of B. straminea e B. glabrata collected in nine analyzed water sources. 

 

We observed a direct correlation between the number of captured and infected B. 

glabrata (Spearman, r = 0.50; 95% CI = [0.27 - 0.67]; p < 0.0001), which allows us to infer 

that the greater the number of mollusks found the greater the number of infected ones. This 

was not true for B. straminea (Spearman, r = 0.24; CI 95% = [0.06 - 0.50]; p = 0.099) (Figure 

3). 

 

 

Figure 3. Correlation between the number of total captured and infected Biomphalaria. B. 

straminea (A) e B. glabrata (B). (A) Spearman r = 0.24, p = 0.099; (B) Spearman r = 0.50, p 

< 0.0001. 

In this environmental context, we evaluated the associations between the B. straminea 

and B. glabrata species, their numbers and their rates of infection by S. mansoni with periods 

of rice cultivation (harvest season and off-season). Considering all the water sources together, 

there was a higher number of B. straminea captured in the harvest season than in off-season (p 

= 0.004, Mann-Whitney test). There was also a more significant number of infected B. 



 
 

glabrata than infected B. straminea during the harvest season (p = 0.007, Mann-Whitney test) 

(Figure 4). 

 

Figure 4. Number of Biomphalaria collected (A) and infected (B) according to the period of 

rice culture, harvest season (periods of September 2009 to February 2010 and August to 

October 2010) and off-season (March to July 2010). 
a 

p = 0.004; 
b
 p = 0.007; Mann-Whitney 

test.  

In general, not only water sources related to the irrigation system (rice fields, irrigation 

canals, drains) contained more captured Biomphalaria but also infected ones (Figure 5). 

 

 

Figure 5. Number of total Biomphalaria captured (A) and naturally infected by S. mansoni 

(B) according to water sources surveyed from irrigation system or natural sources. Mann-

Whitney test 
a
 p = 0.047 and 

b
 p = 0.023.  

In an attempt to evaluate the influence of the irrigation system on human infection, we 

performed a correlation analysis between time of water contact and human infection intensity 



 
 

(number of eggs/g of stool in the Kato-Katz exams). Although there was not correlation 

between the number of eggs/g of stool and the number of hours of water contact in all water 

sources (Spearman r = 0.0, p = 0.64) (Figure 6A), when considered only the exposure to water 

sources related to the irrigation system a direct correlation between the number of eggs/g of 

stool and the number of hours of water contact was observed (Spearman r = 0.21, p = 0.02) 

(Figure 6B). 

 

 

Figure 6. Correlation between the number of hours of water contact in any water sources (A), 

Spearman r = -0.04, p = 0.64; and in the irrigation water sources (rice field, canal and drain) 

(B), Spearman r = 0.21, p = 0.02. 

 

Discussion 

B. straminea and B. glabrata were found in different water sources in the municipality 

of Ilha das Flores, but B. glabrata is more involved in S. mansoni transmission than B. 

straminea in this town. The evidences for that are the following: 

1. B. glabrata was more frequently found and was also more often infected than 

B. straminea.  

2. The greater the number of B. glabrata found the greater the number of infected 

ones. 

3. B. glabrata was predominately found in rice fields and the irrigation system, 

while B. straminea was predominately found in natural water sources. 

4. The water sources related to the irrigation presented higher numbers of snails 

than the natural water sources.  

The two species seem to be in the process of competitive displacement because in each 



 
 

of the collection points only one species is found. There is now a predominance of B. glabrata 

over B. straminea in the study area. However, Melo and Barbosa, in 1968, and Figueiredo, in 

1988, collected snail samples in this region of the backwoods of the São Francisco River 

valley and showed that B. straminea was the exclusive species found (Melo and Barbosa, 

1969; Figueiredo, 1989). In 1967 the irrigation system was created in this municipality. Our 

data showing the predominance of B. straminea in natural water sources is also indicative that 

this species is the natural snail found in the area, and that B. glabrata has taken over from B. 

straminea. As B. glabrata is less resistant to dry whether conditions than B. straminea, the 

irrigation system, that enriches the soil with food and water, promotes survival of this species.  

The data from the Schistosomiasis control program from 2007 show a prevalence of 

45.5%. This study shows that the irrigation and rice cultivation have an impact on the 

intensity of human infection by S. mansoni. We showed a correlation between the levels of S. 

mansoni infection and the time of activities in water sources related to the irrigation system, 

confirming the influence of these activities in infection levels. 

This knowledge is important for understanding the process of natural selection 

responsible for the establishment of schistosomiasis in new areas that could potentially lead to 

future control designs based on natural, biological control. Snails are severely affected by S. 

mansoni infection resulting in a reduced lifespan. The particularly high susceptibility of B. 

glabrata to infection might be a selective disadvantage for this species that might lead to its 

replacement by B. straminea. Indeed, it has been shown that B. straminea replaces B. glabrata 

both in the natural environment and under laboratory conditions (Coelho, 1954; Barbosa, 

1973; Michelson & Dubois, 1979; Figueiredo, 1989; Barbosa et al, 1993). However, in this 

area we demonstrate that under specific environmental conditions due to irrigation system, B. 

glabrata is successfully surviving and is the major species responsible for human S. mansoni 

infection.  

A possible biological control of the disease could be implemented by reducing the 

replacement of the native snail populations in newly irrigated areas, or even repopulating 

areas with a predominance of B. glabrata with B. straminea or other snail species less or not 

susceptible to S. mansoni infection. Indeed, this process occurred in Martinique where the 

substitution of B. glabrata for B. straminea interrupted transmission of schistosomiasis 

(Guyard and Pointier, 1979; Pointier and Guyard, 1982; Pointier, 1982; Pointier, 1983). 

Indeed, it is known that B. straminea withstands desiccation better, has a greater ability of 

dispersal and fecundity, with consequently greater aggressiveness to invade territories 

occupied by B. glabrata. 



 
 

It should also be pointed out that the irrigation is an important tool to maintain a more 

stable and productive agriculture, and that other factors participate in the determination of the 

presence or absence of the schistosomisis, e.g.: 

1. The type of the proposed irrigation system (intensive, mechanized and requiring little 

manual labor or extensive, little mechanized, requiring more workers); 

2. The relationship between humans and the environment (the cultural and behavioral 

practices of the population with respect to water resources); 

3. Socio-economic factors, which can increase environmental contamination of water 

sources (Barreto, 1982; Smith, 1988; Lima, 1995). 

 

 A study in Bahia, Brazil (Martins Jr and Barreto, 2003) showed that the municipalities 

with the largest irrigated areas are not those with the highest rates of prevalence of 

schistosomiasis, and that irrigation has had little impact on the spatial profile of the disease, 

unlike what is commonly observed in Africa. According to this study, the extensive type of 

irrigation system, when compared to the intensive one, greatly influences in the spread of the 

disease. In the studied endemic area, the extensive-non-mechanized type of irrigation favors 

the survival of B. glabrata over B. straminea species, and consequently the transmission and 

high prevalence of schistosomiasis.  

Acknowledgments: We thank the health agents, Jorge Feitosa and Edmilson Nicolau 

dos Santos and the Coordinator of the Endemic Disease Control Program, Mário César Silva, 

the students Débora Dias Barreto, Karina Maria Silva Cisne Pessoa, Nayanna Mendes Neves 

Lessa, Cybele Maria Bonfim Santos and Cynthia Cristine Gomes Andrade. Financial support 

was from MS /CNPq/FAPITEC/ SE (PPSUS) and CAPES. 

 

 

References 

Amin AM, 1976. Problems and effects of Schistosomiasis in Irrigation Schemes in the Sudan 

Arida Land Irrigation in Developing Countries, Environmental Problems and Effects. 

London: Pergamon Press. 

Barbosa CS, Barbosa FS, Arruda F, 1993. Long-term controlled Field experimento in the 

competition between of Biomphalaria (Mollusca Basommatophora), the snail vectors of 

Schistosoma mansoni in Northeastern Brazil. Cad. Saúde Pública 9, 170-176. 



 
 

Barbosa FS, 1973. Possible competitive displacement and evidence of hybridization between 

two Brazilian species of planorbid snails. Malacologia 14, 401-408. 

Barbosa F, Costa DP, 1985. A esquistossomose e o nordeste semi-árido. I – O estudo 

preliminar. Cadernos de Saúde Pública, 1, 153-159. 

Barbosa FS, 1995. Tópicos em malacologia médica. Fundação Oswaldo Cruz, 314pp. 

Barreto ML, 1982. Esquistossomose Mansônica: Distribuição da Doença e Organização 

Social do Espaço. Dissertação de Mestrado, Salvador: Departamento de Medicina 

Preventiva, Universidade Federal da Bahia. 

Brasil, 2009. Guia de vigilância epidemiológica. Brasília: Normas e Manuais Técnicos. 

Ministério da Saúde. 816 p. 

Carmo EH, Barreto ML, 1994. Esquistossomose mansônica no Estado da Bahia: Tendências 

históricas e medidas de controle. Cadernos de Saúde Pública, 10, 425-439. 

Coelho MV, 1954. Ação das Formas larvárias de Schistosoma mansoni sobre a reprodução de 

Australorbis glabratus. Publicações Avulsas do Instituto Aggeu Magalhães 3, 39-54. 

Deslandes N, 1951. Técnica de dissecação e exame de planorbídeos. Rev. S. E. S. P., 371-

382. 

Figueiredo CCSB, 1989. Dispersão de Biomphalaria straminea no estado de Sergipe: um 

estudo comparativo com dezenove anos de intervalo. Memórias do Instituto Oswaldo 

Cruz 84, 383-387. 

Gazzinelli A, Kloos H, 2007. The use of spatial tools in the study of Schistosoma mansoni 

and its intermediate host snails in Brazil: a brief review. Geospatial Health 2(1), 51-58. 

Guyard A, Pointier JP, 1979. Faune malacologique dulçaquicole et vecteurs de la schistosome 

intestinale en Martinique. Annales de Parasitologie Humaine et Camparée 54, 193-205. 

Guyard A, Pointier JP, 1982. Le role de La competition avec Biomphalaria straminea et B. 

glabrata dans le declin de la schistosomose intestinale en Martinique (Antilles 

Françaises). Budapest: Proceedins of the 8th International Malacological Congress. 

Huang Y & Manderson L, 1992. Schistosomiasis and the social patterning of infection. Acta 

Tropica 51, 175-194. 

IBGE, 2007. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Internet]. Cidades - [acesso em 12 

de janeiro 2009 em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1/ 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1/


 
 

Katz N, Chaves A, Pellegrino J, 1972. A simple device for quantitative stool thick-smear 

technique in Schistosomiasis mansoni. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São 

Paulo 14, 397-400. 

Lima VLC, 1995. A esquistossomose urbana e a heterogeneidade social e epidemiológica da 

população do município de Campinas, São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública 

11, 45-56. 

Martins Jr DF, Barreto ML, 2003. Aspectos macroepidemiológicos da esquistossomose 

mansônica: análise da relação da irrigação no perfil espacial da endemia no Estado da 

Bahia, Brasil. Cad Saúde Pública 19 (2), 383-393. 

Mello DA, Barbosa FS, 1969. Estudos sobre os planorbídeos transmissores da 

esquistossomose mansônica no estado de Sergipe. Gaz Med Trop 21, 246-253. 

Michelson EH, Dubois L, 1979. Competitive interactions between two snails hosts of S. 

mansoni. Laboratory studies on B. glabrata and B. straminea. Revista do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo 21, 246-253. 

Mobarak AB, 1982. The schistosomiasis problem in Egypt. African Journal of Tropical 

Medicine and Hygiene, 31:87-91. 

Paraense WL, 1961. Shell versus anatomy in planorbid systematic. I: Australorbis glabratus. 

Revista Brasileira de Biologia 21, 163-170. 

Paraense WL, 1975. Estado atual da sistemática dos planorbídeos brasileiros. Arquivo do 

Museu Nacional 55, 105-111. 

Pointier JP, 1982. Estude de la croissance de Biomphalaria glabrata mollusque hôte 

intermediaire de la Schistosomose intestinale dans le forete marecagneses a Pterocarpus 

de Guadeloupe (Antilles Françaises). Malacologia 22, 395-398. 

Pointier JP, 1983. La lutte biologique contre les mollusques hôtes intermediaires des 

bilharzioses a Láide de molusques competiteurs. Symbioses 15, 85-91. 

Smith N, 1988. Desenvolvimento Desigual: Natureza,Capital e a Produção do Espaço. Rio de 

Janeiro: Bertrand. 

Souza CP, Lima LC, 1990. Moluscos de interesse parasitológico do Brasil. Belo Horizonte: 

FIOCRUZ/CPqRR. 

WHO, 2011. World Health Organization. Schistosomiasis. [accessed November 29, 2011 in 



 
 

http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/sch/db/index.html? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/sch/db/index.html


 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo malacologico, possibilitou conhecer as espécies, a densidade, abundância e 

taxa de infecção por S. mansoni de Biomphalaria sp em fontes hídricas superficiais no 

município de Ilha das Flores ao longo de doze meses de estudo. Esta pesquisa de campo, 

sistematizada, é muito importante porque permite avaliar os caramujos hospedeiros 

intermediários do S. mansoni, não apenas em um dado momento, mas durante todo um 

período do ano, o que diminui a possibilidade de super ou subestimar as espécies, bem como 

o número de moluscos encontrados e infectados. Por meio da observação direta, o estudo 

malacologico permitiu também conhecer as características das fontes hídricas criadouros de 

Biomphalaria e as diversas atividades que os indivíduos exerciam nestes locais. 

O uso das geotecnologias fora imprescindível para visualizar o território e suas 

peculiaridades, e a partir daí traçar estratégias de estudo. Esta ferramenta possibilitou associar 

dados de pesquisa de campo com informações geográficas e visualizar a distribuição espacial 

dos focos de Biomphalaria sp nas diferentes fontes hídricas na área endêmica de Ilha das 

Flores. A partir dos mapas temáticos gerados nos Softwares SPRING e ArcGIS pode-se 

verificar que este município possui fontes superficiais de água em abundância, devido 

também ao sistema de irrigação criado para viabilização do cultivo do arroz, que pelas suas 

características são excelentes criadouros de Biomphalaria. 

Os dados de contato com água e do exame parasitológico determinado pelo estudo 

epidemiológico foi muito útil para avaliar-se a correlação entre a intensidade da infecção 

humana nos indivíduos infectados por S. mansoni e os locais e tempo de exposição a estas 

águas na área endêmica de Ilha das Flores. 

O estudo malacologico associado a dados do SIG, de contato com água e exame 

parasitológico permitiu conhecer as espécies de Biomphalaria envolvidas na transmissão da 

esquistossomose em Ilha das Flores, o processo de competição entre estes caramujos, os 

locais onde cada espécie foi mais prevalente, e a influência do sistema de irrigação e seu 

impacto na dinâmica de transmissão da esquistossomose e na intensidade da infecção humana. 

Este modelo de estudo envolvendo pesquisa malocologica, geotecnologias e estudo 

clínico-epidemiológico é de suma importância para entender melhor os fatores envolvidos na 

manutenção de altas taxas de prevalência desta parasitose e identificar áreas prioritárias para 

as ações de vigilância e controle da esquistossomose. 



 
 

O uso sistemático de geotecnologias, combinado com estudo de campo é muito 

importante para entender as relações entre o homem, o ambiente e as doenças, buscando no 

futuro prever áreas de risco para a instalação de novas áreas de transmissão de doenças e 

buscar formas de impedir o aparecimento das mesmas.   
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APÊNDICE A – Questionário  

 

1. N
o
 Estudo: ___ ___ ___ - ___ ___ 2. N

o
 Casa (Estudo):________  3. N

o
 Casa (Cidade)________

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

  Avaliação do Impacto da Esquistossomose no Estado de Sergipe utilizando Geoprocessamento, focalizando os 

Aspectos Geo-ambientais, Socioeconômicos, Culturais, e suas Influências na morbidade da doença. 

LOCALIZAÇÃO 

Residência  

Coordenadas UTM (GPS) 

 

Fonte Hídrica 

Coordenadas UTM (GPS) 

 

 

X:___________________________m 

 

Y:___________________________m 

 

 

X:___________________________m 

 

Y:___________________________m 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

4. Data de Nascimento _____/_____/_____ (dd/mm/aaaa) 5. Idade: ______  anos  

    ou _________  meses 

6. Sexo: F (1)    

M (2) 
 

7. Raça:   branca(1)    negra(2)    parda(3)    indígena(4)    

8. Ocupação:  lavrador(1)    dona de casa(2)    estudante(3)   

 comerciante(4)     outra(9) 

Especificar__________ 

9. Estado Civil:  S(1)    C(2)    D(3)    V(4) 

 

10. Posição na relação de parentesco:  Mãe(1)    Pai(2)   Filho(3)   Primo (4)   Tio(5)   Avô/Avó(6)   Esposa(7)  

 NR(8) 

11. Família de Relação (Parentes em outras casas do estudo)___ ___ ___  Outras casas: No_____(locais): 

12. Naturalidade: UF: 

13. Tempo de Moradia em Ilha das Flores: ________anos 

Dados sócio-econômico da residência – Preencher apenas do chefe da Família 



 
 

 

14. Endereço:`  

15. Telefone: 

16. Água Encanada:  □Sim (1) □Não(2)  □Sim, mas falta com freqüência(3)    

17. Luz Elétrica:   □Sim (1) □Não(2)  

18. Renda Familiar:    □<1SM(1) □1 a 3SM(2)  □4 a 7SM(3)  □>7SM(4) 

19. Esgotamento sanitário:  □Esgoto (1) □Fossa(2) □Esgoto a céu-aberto(3) 

Dados sócio-culturais e contato com o rio 

20. Escolaridade:  Analfabeto(1) Fundamental comp.-8 série(2)  Fundam. incomp < 8 série(3)  

Médio completo (3 ano)(4) Médio incompleto(5) Superior completo(6) Superior incompleto(7)  

Outro(9): _______ 

21. Contato com a água/atividades: □Sim(1) □Não(2)  

 ATIVIDADES LOCAL DE CONTATO TEMPO 

DE CONTATO 

22. Lavoura □São Franc(1) □Canais(2) □Riacho(1) □Lagoa(2) □Arrozal(3) □Não(3)

 ____h____min.___d/Sem 

23. Lavar carro/animais □São Franc (1) □Canais(2) □Riacho(1) □Lagoa(2) □Arrozal(3) □Não(3)

 ____h____min.___d/Sem 

24. Lavar roupas □São Franc(1) □Canais(2) □Riacho(1) □Lagoa(2) □Arrozal(3) □Não(3)

 ____h____min.___d/Sem 

25. Lavar pratos/panelas □São Franc(1) □Canais(2) □Riacho(1) □Lagoa(2) □Arrozal(3) □Não(3)

 ____h____min.___d/Sem 

26. Lazer □São Franc(1) □Canais(2) □Riacho(1) □Lagoa(2) □Arrozal(3) □Não(3)

 ____h____min.___d/Sem 

27. Higiene Pessoal □São Franc(1) □Canais(2) □Riacho(1) □Lagoa(2) □Arrozal(3) □Não(3)

 ____h____min.___d/Sem 

28. Pescar □São Franc(1) □Canais(2) □Riacho(1) □Lagoa(2) □Arrozal(3) □Não(3)

 ____h____min.___d/Sem 

29. Grau de Contato com a água (basear-se na pergunta 21 - somar os tempos de 22 a 28)  □ Grau 0 (Nenhum)(1)   

□Grau I(Baixo Grau: < 1 h/ semana)(2)  □Grau II ( Intermediário: 1-6h/ semana)(3)   □Grau III (Alto Grau: > 6 horas/ 

semana)(4) 

Detecção de Doenças Associadas 

 



 
 

 

30. Artrite:  □Sim(1) □Não(2) □Não Informado(9) 

31. Rigidez matinal:  □Sim(1) □Não(2) □Não Informado(9) 

32. Doença na tireóide: □Sim(1) □Não(2) □Não Informado(9) 

33. Diabetes:  □Sim(1) □Não(2) □Não Informado(9) 

Hábitos de vida 

34. Etilismo:  
□Sim (1)  □Não (2)  □ Não Informado(9) Quantidade ______/dia. 

Tempo ______anos

35. Tabagismo:  
□Sim (1)  □Não (2)  □ Não Informado(9) Nº cigarros/dia _______Tempo 

______anos  

36. Uso de medicamentos cronicamente 
□Sim (1)  □Não (2)  □ Não Informado(9) Caso sim, 

quais?_______________________ 

37. Hábito de comer vegetais ou frutas 

sem lavar com vinagre ou hipoclorito 
□Sim (1)  □Não (2)  □ Não Informado(9)  

38. Hábito de andar descalço □Sim (1)  □Não (2)  □ Não Informado(9)  

39. Tipo de água que bebe □Tratada (1)  □Não tratada(2)     

ISAAC - Detecção de Doenças Alérgicas 

ASMA 

40. Alguma vez na vida, você teve sibilos (chiado no peito)?  

  

□ Sim(1)   □ Não(2)  

Se a resposta for não, passe para a 

questão.  

41. Nos últimos 12 meses, você teve sibilos (chiado no peito) ?  

 

□ Sim(1)   □ Não(2) 

Se a resposta for não, passe para a 

questão 45.  

42. Nos últimos 12 meses, quantas crises de sibilos (chiado no  

peito) você teve?  

□Nenhuma crise(1)  □1 a 3 crises(2)  

□4 a 12 crises(3)  □mais de 12 crises 

(4)   □NA(9) 

43. Nos últimos 12 meses, com que freqüência você teve seu sono  

perturbado por chiado no peito?  

□Nunca acordou com chiado(1)  

□Menos de 1 noite por semana(2) 



 
 

□Uma ou mais noites por semana(3)   

□NA(9) 

44. Nos últimos 12 meses seu chiado foi tão forte a ponto de impedir que  

você conseguisse dizer mais de duas palavras entre cada respiração?  

□ Sim(1)   □ Não(2)   □NA(9) 

45. Alguma vez na vida você teve asma?  □ Sim(1)   □ Não(2) 

46. Nos últimos 12 meses você teve chiado no peito após exercícios  

físicos?  

□ Sim(1)   □ Não(2) 

47. Nos últimos 12 meses você teve tosse seca à noite, sem estar gripado  

ou com infecção respiratória?  

□ Sim(1)   □ Não(2) 

RINITE 

(13 A 14 anos) OBS: Todas as perguntas são sobre problemas que ocorreram quando você NÀO estava gripado ou 

resfriado. 

48. Alguma vez na vida você teve problema com espirros ou coriza  

(corrimento nasal), quando não estava resfriado ou gripado? 

□ Sim(1)   □ Não(2).  

 

49. Nos últimos 12 meses você teve algum problema com espirros,  

coriza (corrimento nasal) ou obstrução nasal quando não estava  

gripado ou resfriado?  

□ Sim(1)   □ Não(2) 

Se a resposta for não, passe para a 

questão 53.  

 

50. Nos últimos 12 meses esse problema nasal foi acompanhado de  

lacrimejamento ou coceira nos olhos?  

□ Sim(1)   □ Não(2)   □NA(9) 

 

51. Em qual dos últimos 12 meses esse problema nasal ocorreu? (por  

favor, marque em qual ou quais meses isso ocorreu).  

 

□Janeiro(1)      □Maio(5)      □ 

Setembro(9)    □Todos(13) 

□Fevereiro(2)  □ Junho(6)    □ 

Outubro(10)    □NA(99) 

□Março(3)       □ Julho(7)     □ 

Novembro(11)  

□Abril(4)         □ Agosto(8)  □ 

Dezembro(12)  

52. Nos últimos 12 meses, quantas vezes suas atividades diárias foram  

atrapalhadas por esse problema nasal?  

□Nada(1)  □ Um pouco(2)  □ 

Moderado(3)  □Muito(4) 

□NA(9) 

53. Alguma vez na vida você teve rinite alérgica?  □ Sim(1)   □ Não(2) 



 
 

 

 

 

DERMATITE ATÓPICA  

54. Alguma vez na vida você teve manchas com coceira na pele (eczema), 

que apareciam e desapareciam por pelo menos seis meses?  

□ Sim(1)   □ Não(2) 

55. Nos últimos 12 meses você teve essas manchas na pele (eczema)?  

□ Sim(1)   □ Não(2) 

Se a resposta for não, passe para a 

questão 59.  

56.  Alguma vez essas manchas com coceira (eczema) afetaram algum dos 

seguintes locais: dobras dos cotovelos, atrás dos joelhos, na frente dos 

tornozelos, abaixo das nádegas ou em volta do pescoço, orelhas ou olhos?  

□ Sim(1)   □ Não(2)   □NA(9) 

57. Alguma vez essas manchas com coceira (eczema) desapareceram  

completamente nos últimos 12 meses?  

□ Sim(1)   □ Não(2)   □NA(9) 

58. Nos últimos 12 meses, quantas vezes, aproximadamente, você ficou 

acordado à noite por causa de coceira na pele?  

□Nunca nos últimos 12 meses(1)  

□Menos de 1 noite por semana(2) 

□Uma ou mais noites por semana(3)   

□NA(9) 

59. Alguma vez você teve eczema?  □Sim(1)   □Não(2) 

Sintomas e sinais de parasitoses 

60. Diarréia  □Sim(1) □Não(2) 

61. Muco nas fezes □Sim(1) □Não(2) 

62. Sangue nas fezes □Sim(1) □Não(2) 

Exame Físico - Avaliação da Forma Clínica da Doença 

63. Fígado:  □Impalpável (1)      □Palpável no RCD (2)    □Abaixo do gradil costal (3) 

64. Tamanho do Fígado (cm abaixo do 

RCD):   
________ 

65. Tamanho do fígado (cm abaixo do 

AX) 
________ 

66. Baço:  □Impalpável (1)      □Palpável no RCE (2)       □Abaixo do RCE (3) 

67. Tamanho do baço (cm do RCE):   ________ 



 
 

 

Exames Complementares 

68. Hemograma:  

69. Parasitológico de fezes (S. mansoni): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

70. Carga parasitária (S. mansoni): 
No. Ovos/g de fezes (resultado contagem no Kato-Katz X 23): 

_________________ 

71. Parasitológico de fezes (Ascaris): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

72. Parasitológico de fezes (T. trichiuris): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

73. Parasitológico de fezes (Ancilostomo): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

74. Parasitológico de fezes (Enterobius): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

75. Parasitológico de fezes (Strongloides): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

76. Parasitológico de fezes (Endolimax nana): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

77. Parasitológico de fezes (Tênia): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

78. Parasitológico de fezes (E. histolytica): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

79. Parasitológico de fezes (E. coli): □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

80. Glicemia de jejum: ______ 

81. Fator Reumatóide: ______ 

82. Fator Antinuclear: ______ 

83. Proteína C Reativa:  ______ 

84. AgHBs □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

85. Anti-HCV □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

86. HIV-1 □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

87. HTLV-1 □ Positivo(1)   □ Negativo(2) 

DADOS DA ENTREVISTA 

 

DATA: 

 

_____ / _____/ _______ (dd/mm/aaa) 

ENTREVISTADOR:  



 
 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do Projeto: Avaliação do Impacto da Esquistossomose no Estado de Sergipe 

utilizando Geoprocessamento, focalizando os Aspectos Geo-ambientais, Socioeconômicos, 

Culturais, e suas Influências na morbidade da doença. 

NOME DO PACIENTE: _____________________________________________________ 

Investigador Principal: Amelia Ribeiro de Jesus, médica, Hospital Universitário Rua 

Cláudio Batista S.N, Bairro Sanatório, Aracaju,-Brasil., Tel: (79)2105-1811. 

N
o
 do Projeto:____________________________ 

 

Convite e Objetivo: 

Você (ou seu filho(a)) é convidado(a) a participar de um estudo que tem como objetivo ver o 

número de casos de esquistossomose no Estado de Sergipe, fazendo uma relação com a renda 

das pessoas, o grau de escolaridade e a gravidade da doença. Este estudo incluirá pessoas de 

uma determinada região com grande número de casos de esquistossomose. A sua região foi 

escolhida por ter muitos casos da doença. Além das informações deste documento você (ou 

seu filho(a)) pode perguntar tudo sobre o estudo ao seu médico. Caso decida participar do 

estudo você (ou seu filho(a)) será solicitado(a) a assinar este formulário de consentimento. 

Participação voluntária: A sua (ou seu filho(a)) participação é voluntária. Você (ou seu 

filho(a)) pode decidir não participar do estudo em qualquer momento, sem perder os 

benefícios dos cuidados médicos prestados e de seu tratamento. Caso, após ter aceitado 

participar, resolva desistir de participar, isto será feito sem qualquer prejuízo para você (ou 

seu filho(a)).  

Finalidade do estudo: Este estudo vai ver a gravidade da esquistossomose, relacionando com 

a proximidade dos rios e lagos, assim como analisar como a esquistossomose influencia o 

quadro clínico de outras doenças (alergias, doenças causadas por vírus e doenças autoimunes). 

Para isto você (ou seu filho(a)) precisará responder a alguns questionários, ser examinado 

pelo médico e fazer alguns exames complementares. 

Procedimentos: Caso você (ou seu filho(a)) concorde em participar do estudo, além de 

responder a diversas perguntas, você (ou seu filho(a)) será examinado por um médico clínico 

e precisará fazer alguns exames, como exames de fezes, de sangue e ultrassonografia da 

barriga para que se possa ter uma idéia de como está o grau da sua doença (ou seu filho(a)), 

caso esta seja diagnosticada. Seu soro e material genético (DNA) extraído do seu sangue (ou 

seu filho(a)) será estocado para estudar posteriormente se existe um fator transmitido na sua 

família que predisponha à doença ou aumente a gravidade desta. Este material será estocado 

e utilizado apenas para fins de pesquisa e só será utilizado para pesquisas aprovadas 

pelo Comitê de Ética. 



 
 

Duração do estudo: Após a assinatura do termo de consentimento sua participação (ou seu 

filho(a)) no estudo é de 5 anos, a contar do primeiro dia de avaliação. Periodicamente, você 

(ou seu filho(a)) será examinado para determinar a progressão da doença. Caso você (ou seu 

filho(a)) desista de participar do estudo, todo o seu material (ou seu filho(a)) será descartado. 

Confidencialidade: Qualquer informação obtida durante este estudo só será do conhecimento 

da equipe médica e do órgão que protege o indivíduo em pesquisas (Comitê de ética do 

Hospital Universitário). Você (ou seu filho(a)) e qualquer participante desse estudo não serão 

identificados por nome nas publicações dos resultados do estudo. Apenas os representantes do 

Comitê de Ética em Pesquisa poderão ver sua ficha clínica (ou seu filho(a)). 

Análises de riscos e benefícios: Dor leve na retirada de sangue devido à punção com agulha 

pode ocorrer. Em casos raros a retirada de sangue provoca sangramento ou mancha roxa na 

pele. O tratamento que você (ou seu filho(a)) receberá é igual ao que todos os pacientes 

receberão participando ou não do estudo. A participação lhe trará (ou seu filho(a)) como 

benefício um acompanhamento clínico mais freqüente. Você (ou seu filho(a)) receberá o aviso 

para ir ao posto de saúde da sua cidade nos dias em que você (ou seu filho(a)) será examinado 

ou o visitaremos em sua casa, caso seja necessário. Alguns exames serão realizados aí mesmo, 

na sua cidade e alguns serão feitos no Hospital Universitário, em Aracaju, então um carro 

levará você (ou seu filho(a)) até o local de realização do exame (seu filho menor de 18 anos 

só irá após sua autorização e acompanhado por um responsável maior de 18 anos). 

Retorno de benefícios para o sujeito e para a sociedade: Este projeto vai dar informações 

dos lugares onde é mais fácil contrair a Esquistossomose no Estado de Sergipe. Estes dados 

poderão, então, ser utilizados para elaborar maneiras de prevenir a doença em regiões com 

maior risco, mesmo que ainda não apresentem casos da doença, bem como realização de 

campanhas educativas nas escolas. 

Custos: Você (ou seu filho(a)) não terá custos com o tratamento da esquistossomose. Você 

(ou seu filho(a)) não receberá pagamento por sua participação neste estudo. 

Esclarecimentos: Caso você (ou seu filho(a)) precise de esclarecimento sobre o estudo, você 

pode contatar um dos seguintes Médicos pelo telefone (79)8823-7245 Dra. Amélia Ribeiro de 

Jesus ou Dr. Roque Almeida (79)8823-7244 ou (79)2105-1811. Caso você (ou seu filho(a)) 

seja acometido de outras doenças que precisem de tratamento, a equipe médica irá prescrevê-

lo, porém não se responsabilizará com os custos do seu tratamento. Caso você queira saber 

alguma coisa sobre seus direitos e de seu filho, como paciente, você pode procurar o Comitê 

de Ética do Hospital Universitário, cujo endereço encontra-se no inicio deste consentimento 

ou pelo telefone (79) 3218-1805. 

Consentimento: Se você (ou seu filho(a)) leu o consentimento informado ou este lhe foi 

explicado e você (ou seu filho(a)) concorda em participar do estudo, favor assinar o nome 

abaixo. A você será entregue uma cópia deste formulário para guardar. 

Caso você (ou seu filho(a)) concorde que parte do material coletado de seu sangue (soro e 

DNA) (ou seu filho(a)) seja estocado para estudos posteriores aprovados por este Comitê de 

Ética, marque abaixo: 

(     ) SIM. Concordo que meu soro e DNA (ou meu filho(a)) sejam estocados  



 
 

(     ) NÃO concordo que meu soro e DNA (ou meu filho(a)) sejam estocados 

 

 

 

 _____________________________________ ____________ ___________ 

Assinatura ou impressão digital do participante Data Hora 

 

_____________________________________ ____________ ___________ 

Assinatura ou impressão digital do responsável Data Hora 

(Em caso de menores de 18 anos) 

 

______________________________________ ____________ ___________ 

Assinatura do pesquisador Data Hora 

 

______________________________________ _____________ ___________ 

Assinatura da testemunha Data Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo A – Aprovação no Comite de Ética em Pesquisa. 

Andamento do projeto - CAAE - 0103.0.107.107-09 
Título do Projeto de Pesquisa 
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Anexo B – Comprovante de Aprovação do Artigo na Revista 

Geospatial Health. 

De: Robert Bergquist <robert.bergquist@yahoo.se> 
Data: 18 de novembro de 2011 14:22:30 BRT 
Para: Amelia <jesus-amelia@uol.com.br> 
Assunto: Your paper 
Responder A: Robert Bergquist <robert.bergquist@yahoo.se> 
 

Dear Amelia, 
I have now finished editing your paper. I attach this version wich contans some 
highlighted queries. I might need some more details how you implemented the GIS 
as GH is particularly focused on that subject. 
I also noted that the clinical information mentioned in the Materials and Methods is 
not given in the Results section (except for some statistical correlations). If you have 
the data on Kato-Katz and TF they could be presented in a table. However, if you do 
this you need to follow this up in the discussion.The same goes for the socio-
economic factors (which are only mentioned in the Discussion). Either develop these 
areas or drop them alltogether. In fact I think the research reported with regard to the 
snail is good enough and it would be a more straightforward read without this 
extrenous material that could be published separately. 
Finally, I tried to change the order in the reporting of the results but I did not do a 
good job. Perhaps you could try to structure this section starting with the species and 
then moving on to infectivity. The two hang of course intrisically together but that 
could be developed in the Discussion. 
All in all, I think this papaer provides some interesting research results that merits 
publication and I am sure we can develop it for the special issue 6.2 which will focus 
on GIS-related research in Latin America scheduled for February. 
Regards, Robert 

 

De: Robert Bergquist (robert.bergquist@yahoo.se) 

Enviada: terça-feira, 13 de dezembro de 2011 18:45:24 

Para:  Delmany Moitinho (delmanymb@hotmail.com) 

Cc:  John Malone (malone@vetmed.lsu.edu); Amelia (jesus-amelia@uol.com.br) 
 

Dear Dr Barboza, 
Thank you for your revised manuscript. We will consider it for publication in the 
special issue of Geospatial Health scheduled for February next year. Dr J. Malone at 
the University of Lousiana, Baton Rouge, USA is the lead guest editor for this issue 
and I will send it to him for further review. 
Regards, Robert Bergquist 
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