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RESUMO

Introdução: A esquistossomose mansônica é uma doença infectoparasitária,
de caráter agudo e crônico, causada pelo trematódeo digenético Schistosoma
mansoni3.  O  homem  é  o  principal  hospedeiro  definitivo  e  nele  o  parasita
apresenta  sua  forma  adulta,  reproduzindo-se  sexuadamente,  por  meio  da
eliminação dos ovos no ambiente, pelas fezes, ocasionando a contaminação
das coleções hídricas3.  Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar
a  endemicidade  da  esquistossomose  entre  os  estados  da  região  nordeste,
assim como as variáveis de casos dessa região. Metodologia: Realizou-se um
estudo exploratório,  epidemiológico e descritivo com abordagem transversal,
quantitativo  e  retrospectivo.  Os  dados  coletados  foram  referentes  a  região
Nordeste,  através  de  buscas  no  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de
Notificação (SINAN) de 2013 a 2017. Para aprimorar a analise, realizou-se um
levantamento  bibliográfico  utilizando  descritores  como:  epidemiologia;
parasitoses; esquistossomose no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde),
de modo isolado e associados,  no período de 2010 a 2020.  Resultados e
Discussão: Dentre os estados da região Nordeste o que teve o maior número
de  notificações  de  acordo  com os  anos  analisados  foi  a  Bahia  com 3.087
casos.  A faixa de 20 a 39 anos mostrou ser a de maior incidência entre as
pessoas com 10.554 (38,40%). Em relação ao sexo os homens foram mais
acometidos  que  as  mulheres,  isso  se  explica  pelo  fato  de  serem  mais
suscetíveis a doença por conta dos trabalhos diários Conclusões: Diante das
análises  observou-se  que a  esquistossomose  é  uma  doença  muitas  vezes
ignorada. Contudo um dos fatores que contribui para a evolução é a falta de
saneamento básico e higiene e também a presença de molusco transmissores,
em alguns estados principalmente em regiões ribeirinhas. 

Palavras-chave – contaminação; epidemiologia; parasitoses.
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ABSTRACT

Introduction: Schistosomiasis  mansoni  is  an  acute  and  chronic  infectious-
parasitic  disease caused by the digenetic  trematode Schistosoma mansoni3.
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Man is the main definitive host and in it the parasite presents its adult form,
reproducing  sexually,  through  the  elimination  of  eggs  in  the  environment,
through feces, causing contamination of water collections3.The present study
aims to  analyze the  endemicity  of  schistosomiasis  among the  states  of  the
northeast region, as well as the case variables of that region. Methodology: An
exploratory,  epidemiological  and  descriptive  study  was  carried  out  with  a
transversal, quantitative and retrospective approach. The data collected were
related to the Northeast  region, through searches in the Notifiable Diseases
Information System (SINAN) from 2013 to 2017. To improve the analysis,  a
bibliographic survey was carried out using descriptors such as: epidemiology;
parasites; schistosomiasis in DeCS (Health Sciences Descriptors), in isolation
and associated, in the period from 2010 to 2020. Results and Discussion:
Among the states in the Northeast region, the one with the highest number of
notifications according to the years analyzed was Bahia with 3,087 cases. The
20 to 39 age group proved to be the one with the highest incidence among
people with 10,554 (38.40%). Regarding gender, men were more affected than
women,  this  is  explained by  the  fact  that  they are  more  susceptible  to  the
disease  due  to  daily  work. Conclusions:  In  view  of  the  analyzes  it  was
observed that schistosomiasis is a disease that is often ignored. However, one
of the factors that contributes to the evolution is the lack of basic sanitation and
hygiene  and  also  the  presence  of  molluscum  transmitters,  in  some  states
mainly in riverside regions.

Keywords – contamination; epidemiology; parasites.  

INTRODUÇÃO 

A  esquistossomose  é  uma  doença  parasitária  causada  pelo Schistosoma
mansoni.  Inicialmente a doença é assintomática, mas pode evoluir e causar
graves problemas de saúde crônicos,  podendo levar  à  morte. No Brasil,  a
esquistossomose é conhecida popularmente como “xistose”, “barriga d’água”
ou “doença dos caramujos” 2. Pode ser classificada em fase aguda e crônica. A
fase inicial  é  caracterizada  por  manifestações  alérgicas  (forma aguda),  e  a
crônica inicia-se seis meses após infecção e apresenta várias manifestações
clínicas5.  Na forma crônica da doença,  a  diarreia  se torna mais constante,
alternando-se com prisão de ventre, e pode aparecer sangue nas fezes.2. No
ciclo  da  doença,  estão  envolvidos  dois  hospedeiros,  um  definitivo  e  o
intermediário. Para que ocorra a transmissão da esquistossomose é preciso
que haja ambiente propício e indivíduos suscetíveis. Assim, alguns fatores são
contribuintes para a incidência e prevalência da esquistossomose, dentre eles
a falta de saneamento básico, coleções hídricas contaminadas, moluscos do
gênero  Biomphalaria5.  Se  não  tratada  adequadamente,  a  esquistossomose
pode evoluir e provocar algumas complicações, como, por exemplo: aumento
do fígado;  aumento  do baço; hemorragia digestiva; hipertensão pulmonar e
morte  2.  A  região  nordeste  apresenta  prevalência  de  esquistossomose  de
0.80%. Essa região é mais afetada porque que a ocorrência está diretamente
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ligada à presença dos moluscos transmissores 3. Portanto, o presente trabalho
tem  como  objetivo  analisar  a  endemicidade  da  esquistossomose  entre  os
estados da região nordeste, assim como as variáveis de casos dessa região.

METODOLOGIA  

Realizou-se  um  estudo  exploratório,  epidemiológico  e  descritivo  com
abordagem  transversal,  quantitativo  e  retrospectivo.  Os  dados  coletados
contemplam os estados da região nordeste, os mesmos foram obtidos através
de buscas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no
qual foram retirados os casos de esquistossomose notificados, registrados e
disponíveis,  no  intervalo  de  5  anos,  entre  2013  e  2017.  Analisou-se  as
seguintes  variáveis:   população  acometida,  UF  de  notificação  e  zona  de
residência. Para aprimorar a análise, realizou-se um levantamento bibliográfico
por meio de bases de dados como: LILACS(Literatura Latino-Americana e do
Caribe  em Ciências  da Saúde)  e MEDLINE(Medical  Literature  Analysis  and
Retrieval System on-line) , assim como pesquisas em bibliotecas eletrônicas
virtuais como:  BVS( Biblioteca Virtual de Saúde), SciELO(Scientific Electronic
Library Online), utilizando os seguintes descritores: epidemiologia; parasitoses;
esquistossomose; contaminação, indexados no DECs(Descritores em Ciências
da Saúde), de modo isolado e associado, com o operador booleano: AND, em
inglês e/ou português. Utilizou-se como critérios de inclusão artigos publicados
no período de 2010 a 2020, disponibilizados na íntegra (texto completo). Os
demais  artigos  foram  excluídos  por  abordarem  assuntos  que  não  estão
relacionados  com  o  tema,  estavam  indisponíveis  na  integra  ou  foram
publicados abaixo de 2010.  

RESULTADOS 

No  levantamento  bibliográfico,  foram  encontradas  23  publicações  nas
plataformas, sendo 3 excluídos por repetição, 3 por estarem indisponível e 3
por  fuga  ao  tema  proposto,  restando  apenas  14  artigos  para  a  utilização.
Durante  o  período  de  2013  a  2017  foram  notificados  6.099  casos  de
Esquistossomose  na  região  nordeste.   O  ano  com  maior  número  de
notificações foi o de 2014 (1.437 casos). Estatisticamente, o estado com maior
número  de  notificações  entre  os  anos  de  2013  a  2017  foi  Bahia,  com os
seguintes  casos  respectivamente:  2013  (58,24%),  2014  (58,24%),  2015
(49,12%), 2016 (40,69%), 2017 (42,97%.). A zona urbana apresentou valores
superiores a outras,  17.962 notificações (65.36%),  logo em seguida a zona
rural com 8.206 (29.86%). Analisando os dados da periodicidade de casos por
ano segundo a  faixa  etária  distribuída em 5 classes,  durante  o  período de
análise  observou-se que a  faixa  de 20 a  39 anos mostrou ser  a  de  maior
incidência entre as pessoas acometidas com 10.554 (38,40%). A faixa etária de
menor ocorrência foi de 15-19 anos com 1.966 casos (7,26%).  Em relação ao
sexo, ao compararmos o total dos 5 anos, temos 16.968 homens, enquanto
10.513  mulheres  foram  acometidas,  percebe-se  que  houve  uma  grande
diferença entre os dois sexos.   
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Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos pacientes com esquistossomose na
região Nordeste - (2013-2017).   

Zona Residência 2013 2014 2015 2016 2017
Ign/Branco 4,16 2,96 4,14 3,39 4,69
Urbana 67,82 64,75 62,94 64,15 67,52
Rural 26,53 31,18 32,25 31,93 26,97
Periurbana 1,49 1,11 0,67 0,53 0,82
Sexo
Ignorado 0,01     
Masculino 63,35 61,5 60,78 61,12 61,64
Feminino 36,64 38,5 39,22 38,88 38,36
Faixa Etária 
Em branco/IGN - - - 0,02 -
<1 Ano-14 anos 13,02 10,13 10,17 9,29 9,51
15-19 anos 8,49 8,15 6,51 6,81 5,42
20-39 anos 39,89 41,55 37,68 36,71 33,88
40-59 anos 28,38 28,75 32,24 32,86 34,35
60 e + 10,22 11,42 13,4 14,31 16,84

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - DATASUS

DISCUSSÃO  

De acordo com os estudos bibliográficos virtuais e dados obtidos por meio do
DATASUS, observou-se a causa da grande incidência no estado da Bahia está
relacionado a falta de estruturas básicas como rede coletora de esgoto. Essa
grave  situação  ainda  persiste  em  grande  parte  dos  estados  das  Regiões
Nordeste e Norte do país, se destacando Bahia, Maranhão, Piauí e Pará 1.  A
região nordeste apresenta prevalência de esquistossomose de 0.80%. Essa
região  é  mais  afetada  porque  que  a  ocorrência  está  diretamente  ligada  à
presença dos moluscos transmissores  3.  Ao avaliar  as notificações entre as
áreas urbanas e rurais, tendo maior prevalência na zona urbana (65.36%), isso
se justifica porque há um processo de ocupação desordenado, principalmente
nas  periferias  das  cidades,  caracterizado  pela  ausência  de  infraestrutura
sanitária, promovendo manutenção de focos de transmissão da doença 3. Em
relação a faixa etária,  verificou-se que a mais prevalente  e a com maiores
notificações é a faixa de 20-39 anos com 10.554 casos (38.40%). De acordo
com os achados da literatura, os quais apontam que a enfermidade em questão
acomete em grande parte os indivíduos mais jovens. Autores justificam que as
pessoas  mais  jovens  possuem  maiores  riscos  de  se  infectarem,  quando
comparadas a adultos e idosos, possivelmente por conta das características
comportamentais,  higiênicas e imunofisiológicos  3 .Dessa forma observou-se
que a faixa de 15-19 anos teve menor incidência pelo fato de serem menos
expostas  a  tais  situações  que  possam  contrair  a  esquistossomose  3.  Com
relação  ao  sexo,  o  masculino  obteve  maior  prevalência,  sendo  16.968
pacientes  diagnosticados  com esquistossomose,  corroborando  com estudos
realizados com pessoas que trabalha na agricultura assim como também em
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outros ambientes em condições precárias de falta de higiene necessária. Essa
influência está ligada aos homens por serem mais expostos atividades como
pesca,  agricultura  que favorecem o contato  direto  com água,  muitas  vezes
contaminada,  sem nenhum tipo  de proteção;  enquanto  a mulher  exerce  as
atividades geralmente domésticas, possuindo uma higienização mais eficaz 5.

CONCLUSÕES  

Diante dos dados expostos foi possível analisar a prevalência da endemicidade
em alguns estados da região nordeste,  tendo maior  incidência o estado da
Bahia. Embora a esquistossomose é uma doença muitas vezes ignorada, mais
a  mesma  não  tratada  de  forma  adequada  pode  evoluir  e  causar  algumas
complicações  mais  graves  ao  paciente.  Dessa  forma  um  dos  fatores  que
contribui para a evolução da doença é a falta de saneamento básico e higiene
e  também  a  presença  de  molusco  transmissores,  em  alguns  estados
principalmente em regiões ribeirinhas. 
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