


I 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

Fundada em 18 de fevereiro de 1808 
 

 
 

 

 

TESE 

 

 

 

A evolução da esquistossomose 
mansônica, nos últimos 40 anos, na 
população de Catolândia – Bahia 

(Brasil) 

 

 

JOSÉ TAVARES-NETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador (Bahia) 
2016 



II 
 

Nenhum direito reservado. Qualquer parte desta Tese pode ser reproduzida ou 
transcrita, sob qualquer forma ou meio – eletrônico, mecânico, fotocópia ou gravação – 
sem necessidade de prévia autorização, para fins não comerciais, desde que o autor e a 

fonte sejam citados. 
 
 
 
 
 
 

CAPA(1) 
Autoria de IZABEL CRISTINA TAVARES GOMES, Graduada no Curso de 

Decoração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); especialista em Metodologia 
do Ensino Superior pela Faculdade Olga Mettig; e Mestranda do Programa de Pós-

graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos 
(PPgNEIM)/Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM), Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
Elaborada pela Bibliotecário-Documentalista ADRIANA SANTOS RIBEIRO, da 

Bibliotheca Gonçalo Moniz : Memória da Saúde Brasileira/SIBI-UFBA/FMB-UFBA 
 

T231 

 Tavares-Neto, José 

 
A evolução da esquistossomose mansônica, nos últimos 40 anos, na 
população de Catolândia – Bahia (Brasil)/ José Tavares-Neto. - 
Salvador, 2016. 

       

XI, 370 f.: il. 

       

Tese apresentada à Comissão Examinadora, como pré-requisito 
obrigatório ao processo de Progressão Funcional de Professor Associado 
IV para Professor Titular de Doenças Infecciosas e Parasitárias da 
Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia. 

       

       

 
1. Esquistossomose. 2. Schistosoma mansoni. 3. Epidemiologia. 4. 
Morbidade. 5. Catolândia. 6. Bahia. 7. Brasil. I. Universidade Federal da 
Bahia. Faculdade de Medicina da Bahia. II. Título. 

       

    CDU: 616.9 

                                                           

 
1 A figura da capa é uma adaptação daquela citada na Figura I desta Tese, onde consta o registro da fonte. 



III 
 

 

TESE 

 

A evolução da esquistossomose 
mansônica, nos últimos 40 anos, na 
população de Catolândia – Bahia 

(Brasil) 

 

 

 

JOSÉ TAVARES-NETO 

 
 
 

Tese apresentada à Comissão 
Examinadora, como pré-requisito 
obrigatório ao processo de Progressão 
Funcional de Professor Associado IV 
para Professor Titular de Doenças 
Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de 
Medicina da Bahia da Universidade 
Federal da Bahia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador (Bahia) 
2016 



IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico ao Professor ALUÍZIO 
PRATA, in memoriam, para quem a 
Bahia e o Brasil devem o renascimento 
da Escola Tropicalista Baiana. 



V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“... a esquistossome hepatoesplênica é 

apanágio das áreas hiperendêmicas” 
(Aluízio Prata, 1975; 1982) 



VI 
 

COMISSÃO EXAMINADORA(2) 
 

 

MEMBROS TITULARES 
• Prof. Dr. REINALDO PESSÔA MARTINELLI, Presidente, Professor 

Titular de Clínica Médica do Departamento de Medicina e Apoio 
Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal 
da Bahia. 
 

• Prof. Dr. ZILTON DE ARAUJO ANDRADE, Pesquisador Titular e 
Emérito do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz da Fundação Oswaldo 
Cruz; e Professor Titular e Emérito da Faculdade de Medicina da Bahia da 
Universidade Federal da Bahia. 

 
• Prof. Dr. ARMÊNIO COSTA GUIMARÃES, Professor Titular da Escola 

Bahiana de Medicina e Saúde Pública; Professor Titular e Emérito da 
Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia. 
 

• Prof. Dr. WALTER TAVARES, Professor Titular (aposentado) da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense; e Professor da 
Faculdade de Medicina de Volta Redonda. 

 
• Prof. Dr. ANTÔNIO CARVALHO DA PAIXÃO, Professor Titular do 

Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 
Universidade Federal de Sergipe. 

 
 
MEMBROS SUPLENTES(3) 

 
• Prof. Dr. LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES, Professor Titular do 

Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da 
Universidade Federal da Bahia. 
 

• Profa. Dra. JOSICELIA DUMÊT FERNANDES, Professora Titular da 
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. 

                                                           
 
2 Aprovada na reunião ordinária do Departamento de Medicina Interna e Apoio Diagnóstico (DEPMD) da 

Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de 17 de 
fevereiro de 2016, e nomeada pela Portaria DEPMD-FMB-UFBA nº 6 de 18 de fevereiro de 2016. 
Posteriormente, a Portaria DEPMD-FMB-UFBA nº 6/2016 foi retificada pela Portaria DEPMD-
FMB-UFBA nº 17 de 8 de junho de 2016, e publicada no Boletim de Pessoal da UFBA 
(http://www.cgp.ufba.br/boletimPessoal.asp?dtPub=08/07/2016), no campo Portarias, em 8 de 
julho de 2016. Originalmente, o Prof. Dr. JOSÉ RODRIGUES COURA (UFRJ; e IOC-
FIOCRUZ) era Membro Titular da Comissão Examinadora, mas foi substituído de última hora em 
razão de situação pessoal desse Eminente Pesquisador e Professor brasileiro. 

 
3 Na Sessão Pública de Defesa desta Tese, em 2 de setembro de 2016, os dois Membros Suplentes 

participaram da mesma e apresentaram pareceres escritos, como os outros cinco (5) Membros 
Titulares. 



VII 
 

AGRADECIMENTOS 

 
 

� À população do município de Catolândia (Estado da Bahia), a quem devo 
a minha vida acadêmica e profissional, e onde aprendi a relevância da 
atenção primária à saúde também para o ensino da Medicina. 
 

� Ao Sr. RODOLFO GOMES OLIVEIRA, Técnico do Departamento 
Nacional de Endemias Rurais (DENERu), depois da Superintendência de 
Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) e, adiante, da Fundação Nacional 
de Saúde (FUNASA), responsável pelos inquéritos coproparasitológicos 
da população de Catolândia e a formação dos primeiros técnicos nessa 
área, naturais de Catolândia, com os quais o município ganhou a 
autonomia para o diagnóstico da esquistossomose mansônica. 

 
� Ao Professor ALBERTO SERRAVALLE, in memoriam, meu Professor 

de Parasitologia Médica e com quem conheci, em novembro de 1975, a 
cidade de Catolândia (Bahia). 

 
� Ao Casal Sr. JOÃO DE DEUS MACÊDO & Sra. JOVINA MACÊDO 

(in memoriam), pelo amável acolhimento do autor desta Tese, na sua 
residência em fevereiro de 1984, o qual muito contribuiu na consolidação 
do Projeto Catolândia. 

 
� Aos Professores ANGELA MARIA DA SILVA (UFSE), JOSÉ 

CARLOS BINA (UFBA) e JOÃO BARBERINO SANTOS (UnB), pela 
criteriosa revisão do texto final desta Tese, especialmente pelas sugestões, 
correções, adendos e críticas. 

 
� Ao Estudante de Medicina ROBSON LOGRADO CEDRO FILHO, da 

Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da 
Bahia, pelo auxílio durante a submissão deste Projeto ao Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP)/FMB e, mais especialmente, pela extrema, laboriosa e 
muito cuidadosa revisão do texto final desta Tese. 

 
� Aos Membros da Comissão Examinadora pela cuidadosa análise desta 

Tese(4), os Profs. Drs. REINALDO PESSÔA MARTINELLI; ZILTON 
DE ARAUJO ANDRADE; ARMÊNIO COSTA GUIMARÃES; 
WALTER TAVARES; ANTÔNIO CARVALHO DA PAIXÃO; LUIZ 
ROBERTO SANTOS MORAES; e JOSICELIA DUMÊT 
FERNANDES. 

 

                                                           

 
4 Neste arquivo, foram incorporadas grande parte das sugestões ou correções indicadas pelos sete Membros 

da Comissão Examinadora; e, portanto, este arquivo tem adendos, correções ou pequenas 
modificações daquele apresentado na cópia impressa/encadernada encaminhada à Comissão e 
objeto das análises na sessão pública de 2 de setembro de 2016. 



VIII 
 

� À Senhora JOANITA PORTO, moradora da cidade de Catolândia, pelos 
auxílios diversos e essenciais ao Projeto Catolândia, desde 1979, além das 
constantes fraternais, e humanitárias, notícias da população do município 
de Catolândia. 

 
� Aos Professores VANIZE DE OLIVEIRA MACÊDO e PHILIP 

DAVIS MARSDEN, in memoriam, pelo apoio durante a fase de 
consolidação do Projeto Catolândia, quando ainda vinculado à 
Universidade Brasília (UnB). 

 
� Ao Professor GERALDO LEITE, responsável pelos meus primeiros 

conhecimentos na área da Parasitologia Médica, no Laboratório do Posto 
de Saúde Doutor Vírgilio de Carvalho (na antiga sede na Avenida 
Dendezeiros, Salvador – Bahia), onde aprendi pela primeira vez a 
reconhecer o ovo de Schistosoma mansoni e a história gerada na Cidade 
da Bahia. 

 
� Aos meus 239 Alunos do componente curricular Infectologia do Módulo 

Clínico IV (MED-B29) do currículo médico da Faculdade de Medicina da 
Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), do período de 
2011.2 a 2015.1, em razão do estimulante processo de ensino-
aprendizagem, o qual muito serviu de mecanismo propulsor para 
conclusão desta Tese. 

 
� Aos meus 493 Alunos de Medicina, dos semestres 2012.1 a 2015.1, do 

componente curricular MED-B60 – Monografia IV, do Eixo Científico do 
currículo médico da FMB-UFBA, porque muito me ensinaram para a 
conclusão desta Tese – enquanto coordenei aquele componente e também 
o Eixo Científico, no período de 2012.1 a 2015.2 -, os quais têm suas 
Monografias publicadas no portal da FMB-UFBA(5), no Repositório da 
UFBA(6) e as versões impressas, das 493 Monografias, como parte do 
acervo da Bibliotheca Gonçalo Muniz : Memória da Saúde Brasileira 
(Faculdade de Medicina da Bahia, Largo do Terreiro de Jesus, Cidade da 
Bahia [Salvador], Bahia, Brasil). 

 
� À Agente de Endemias GISLENE OLIVEIRA DOS SANTOS 

DANTAS, de Catolândia (Bahia), pelo auxílio fotográfico; 
 

� À Pedagoga CLEIDE MARIA SANTOS DA CRUZ, Diretora de 
Finanças da Secretaria Municipal de Saúde de Catolândia, pelos diversos 
auxílios e facilitação das informações no período final desta Tese. 

 
� À Bibliotecária Doutora MARTHA MARTÍNEZ-SILVEIRA, do 

Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz/FIOCRUZ, Salvador (Bahia), com 

                                                           

 
5 http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_docman&Itemid=283 
 
6 https://repositorio.ufba.br/ri 



IX 
 

quem aprendi de 2000 a 2006 as bases da Ciência da Informação, o uso 
racional da pesquisa bibliográfica e as avaliações bibliométricas. 

 
� Aos Professores MARIA THERESA DE MEDEIROS PACHECO(7) 

(in memoriam, de quem herdei a Cadeira nº 37 da Academia de Medicina 
da Bahia, a qual tem como Patrono o Professor Oscar Freire), ANTONIO 
CARLOS NOGUEIRA BRITTO, FERNANDO DE SOUZA 
PEDROSA, LAMARTINE DE ANDRADE LIMA, JORGE R. DE 
CERQUEIRA E SILVA, MODESTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
JACOBINO, LUIS FERNANDO FERNANDES ADAN e ELIANE 
ELISA DE SOUZA E AZEVÊDO (a quem devo a minha formação no 
Programa de Iniciação Científica, de 1973 a 1976), e aos MEMBROS DA 
CONGREGAÇÃO de 2003 a 2010, os quais, num momento histórico da 
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), de 2003 a 2011, foram os grandes baluartes na defesa da 
manutenção e da preservação da sede mater da Primeira Escola Médica do 
Brasil, no Largo do Terreiro de Jesus da Cidade da Bahia, e com esse 
movimento acadêmico também aprendi a estimar a História da Medicina 
e a da FMB-UFBA; e esta Tese pretende também fazer parte desse 
contexto, muito facilitado pelos Funcionários e Estudantes da FMB-
UFBA, respectivamente, representados pelas Sras. JUNDIÁRA DA PAZ 
PAIM (in memoriam), SONIA CELINO, SONIA MARIA MARTINS 
FELZEMBURG e VILMA LIMA NONATO DE OLIVEIRA; e os 
Coordenadores do Diretório Acadêmico (DAMED), de 2003 a 2011, bem 
como os então Acadêmicos de Medicina SILVIO ROBERTO MEDINA 
LOPES, RICARDO HEINZELMANN e LUA DULTRA: (i) 2003 - 
Gestão Compartilhada entre os Gestores de 2002 e os eleitos para o ano de 
2004 (Acads. de Medicina MOISES DE MELO SAMPAIO, ROSSE 
CARNEIRO OSÓRIO e LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES); (ii) 
2004 – Acad. de Medicina MARCOS ANTÔNIO TRAJANO 
FERREIRA; (iii) 2005 - Acad. de Medicina JOSÉ SANTOS SOUZA 
SANTANA; (iv) 2006 - Acad. de Medicina DIEGO ESPINHEIRA DA 
COSTA BONFIM; (v) 2007 - Acad. de Medicina LUAMORENA 
LEONI SILVA; (vi) 2008 - Acad. de Medicina GABRIEL 
SCHNITMAN; (vii) 2009 - Acad. de Medicina FERNANDA 
FERNANDES FONSECA; (viii) 2010 - Acad. de Medicina MARTA 
TEIXEIRA ROCHA; e (ix) 2011 – Comissão Gestora (Acads. de 
Medicina MARIANA PRATES DE ANDRADE RODRIGUES, 
THAMIRYS MARINHO, MAURO TUPINIQUIM BINA, ELAINE 
NUNES e DEIVISSON FREITAS DA SILVA). Todos bons herdeiros 
do Dr. GION ALÉSSIO ROCHA BRUNN (formado pela FMB-UFBA 
em 2006.2), o qual enquanto Coordenador do DAMED em 2001, junto 

                                                           
 
7 Foi a Profa. MARIA THERESA DE MEDEIROS PACHECO a responsável, na reunião da 

Congregação da FMB-UFBA, de 11 de novembro de 2004, pela sugestão da Faculdade voltar a 
ter o nome original de 1832 a 1946: Faculdade de Medicina da Bahia, bem como a sigla FMB. 
Essa deliberação da Congregação de 2004, aprovada por unanimidade, só foi homologada pelo 
Conselho Universitário da UFBA por meio da Resolução nº 4 de 19 de março de 2008 - ou seja, 
30 dias após os festejos do Bicentenário da FMB-UFBA, ocorridos em 18 de fevereiro de 2008, e 
outra evidência daqueles tristes tempos de factoides contra a FMB. 



X 
 

com a maioria dos Acadêmicos de Medicina, criaram e fomentaram nos 
anos seguintes o Movimento Acadêmico em prol da Universidade pública, 

gratuita, de qualidade, socialmente referenciada e contra uma “fundação” 
privada usurpadora dos bons princípios fundadores do Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos. 



XI 
 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL DO 
AUTOR 

 
José Tavares Carneiro Neto (nascido em Feira de Santana, Bahia, no dia 20 de janeiro 

de 1952) 
 

• 1971-1976 Curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Bahia da 
Universidade Federal da Bahia 

  
• 1977-1978 Programa de Residência Médica (Instituto de Hematologia 

Arthur Siqueira Cavalcanti (IHASC, RJ); e no Hospital dos 
Servidores Públicos do Estado de São Paulo (SP) – PRM de 
Hematologia/Clínica Médica 

  
• 1979-1982 Médico clínico do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia – Minas Gerais 
  

• 1983 Curso de Especialização em Medicina Tropical/Núcleo de 
Medicina Tropical e Nutrição/Faculdade de Medicina da 
Universidade de Brasília 

  
• 1984-1987 Curso de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Medicina 

Tropical do Núcleo de Medicina Tropical e Nutrição/Faculdade 
de Medicina da Universidade de Brasília. Professor orientador: 
Aluízio Prata (Tavares-Neto, 1987b) 

  
• 1988-1992 Professor Assistente de Doenças Infecciosas e Parasitárias da 

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), Uberaba 
– Minas Gerais (D.O.U., Secção 1, p. 122, de 5 janeiro de 1988) 
– da atual Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

  
• 1989-1992 Curso de Doutorado em Clínica Médica do Programa de Pós-

graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. Professor orientador: Luiz Tadeu 
Figueiredo (Tavares-Neto, 1992) 

  
• 1992- atual Professor da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade 

Federal da Bahia (vínculo transferido da FMTM, Uberaba –MG) 
  

• 1992-2014 Médico (aposentado em outubro de 2014) do Complexo Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos (vínculo transferido da 
UFU, Uberlândia, MG) 

  
• 1998 Livre Docência em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela 

Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da 
Bahia (Tavares-Neto, 1997) 

 

 



- 1 - 
 

SUMÁRIO 

 
Lista de Figuras  3 
Lista de Gráficos  4 
Lista de Quadros  5 
Lista de Tabelas  7 
   
Nota introdutória  10 
   
I. Resumo  15 
   
II. Objetivos  16 
   
III. Racional  17 
   
IV. Estado da arte  22 

 
IV.1.  Ciência da Informação e o tema esquistossomose   

mansônica 
22 

 
IV.2. 
  

Características da área de estudo: município de 
Catolândia 

34 

 IV.3.    Esquistossomose mansônica 44 
 IV.3.1.    Elementos do ciclo biológico de S. mansoni 50 

 
IV.3.2.      Distribuição de casos da esquistossomose 

mansônica no Brasil, no Estado da Bahia, e 
aspectos associados 

54 

 
IV.3.3.  Evolução do conhecimento sobre o 

diagnóstico da esquistossomose mansônica 
67 

 
IV.3.3.1.  Regressão da forma hepatoesplênica 

da esquistossomose mansônica 
128 

   
 IV.4. Considerações finais 132 

   
V. Metodologia  135 
   
VI. Resultados  162 

 
VI.1.  População, e registros gerais sobre a nosologia, a 

morbidade, a mortalidade e de situações peculiares no 
município de Catolândia, de 1975 a 2015 

162 

 

VI.2.  Série histórica da esquistossomose mansônica em 
Catolândia (Bahia): censos, exames coproparasitológicos 
(método de Kato-Katz), exames clínicos, tratamentos 
específicos e medidas de prevenção e de controle, de 
1975 a 2015 

178 

 
VI.3.  População estudada de Catolândia (Bahia), incluída no 

Projeto Catolândia entre 1975 a 1993, e reexaminada 
desde o ano da matrícula até o de 2015 

192 

 VI.3.1.    Caracterização da população estudada em 2015 192 

 
VI.3.2.   Evolução da esquistossomose mansônica na 

população estudada, do ano de matrícula (1975 a 
1993) ao de 2015 

197 



- 2 - 
 

 

VI.3.2.1.   Formas clínicas da esquistossomose 
mansônica na população estudada, do 
ano de matrícula (1975 a 1993) ao de 
2015 

207 

 VI.4. Resultados finais e perspectivas 233 
   
VII. Discussão  236 
   
VIII. Conclusões  264 
   
IX. Summary  265 
   
X. Referências bibliográficas  266 
   
XI. Anexos  310 

 

I.    Ofício de 12 de junho de 2013 à Chefia do Departamento de 
Medicina Interna e Apoio Diagnóstico (DEPMD) da 
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) 

311 

 II.   Ficha de registro de dados 312 
 III. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 313 
 IV.  Do capítulo de Resultados 316 

 
TABELA 1.  Distribuição dos casos de óbitos do período de 

1976 a 2015, na população da cidade de 
Catolândia (Bahia).  

317 

 
QUADRO 2.  Cronologia histórica das atividades 

desenvolvidas no município de Catolândia 
(Bahia), nos últimos 40 anos, de 1975 a 2015. 

319 

 

QUADRO 3.  Avaliação das condições sociais, sanitárias e 
econômicas da população de Catolândia, em 
julho de 2004, respondida pelos(as) chefes de 
família. 

348 

   
XII. Apêndices  354 

 
1.  Diário Oficial da União (D. O. U.): resultados finais do 

Concurso para Professor Titular de Clínica Médica do 
Departamento de Medicina Interna da FMB-UFBA. 

355 

 

2.  Breve resumo dos pioneiros trabalhos brasileiros em áreas 
endêmicas da esquistossomose mansônica: Caatinga do 
Moura e arredores da região do Piemonte da Chapada 
Diamantina (Bahia, Brasil), de José Carlos Bina. 

356 

 
3.  Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Faculdade de Medicina da Bahia (FMB)/Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). 

367 

 

  



- 3 - 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
FIGURA I.  Localização do município de Catolândia no Estado da Bahia. 35 
FIGURA II.  Localização do município de Catolândia e da Cidade polo da região, 

município de Barreiras. 
35 

FIGURA III.  Sistema hidrológico da região Oeste do Estado da Bahia e do município 
de Catolândia. 

36 

FIGURA IV.  Professor Manoel Augusto Pirajá da Silva. 45 
FIGURA V.  Distribuição do grau de risco para transmissão da esquistossomose 

mansônica em 417 municípios do Estado da Bahia (2014). 
57 

FIGURA VI.  Localização dos municípios brasileiros com tarifa de esgotamento 
sanitário. 

65 

FIGURA VII.  Mapa com os setores ou as microáreas da área territorial do município de 
Catolândia (Bahia), com os registros das principais fontes hídricas e das 
estações de coleta de caramujos (B. straminea). 

136 

FIGURA VIII.  Prédio da antiga Escola Estadual Juarez de Souza (Catolândia, Bahia). 154 
FIGURA IX.  Sede da Prefeitura Municipal de Catolândia (Bahia). 155 
FIGURA X.  Sede da Secretaria Municipal de Saúde (Catolândia, Bahia). 155 
FIGURA XI.  Praça Municipal (Catolândia, Bahia). 156 
FIGURA XII.  Posto Municipal de Saúde Ieda Barradas Carneiro (Praça Getúlio Vargas, 

Catolândia, Bahia). 
156 

FIGURA XIII.  Unidade de Saúde da Família (na sede do município de Catolândia, 
Bahia). 

157 

FIGURA XIV.  Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), antiga sede da Casa 
do Médico do Projeto Catolândia (Rua Juraci de Lima Pinto, Catolândia, 
Bahia). 

157 

FIGURA XV.  Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Catolândia, Bahia). 158 
FIGURA XVI.  Prédio do Centro Digital de Cidadania e da Central de Abastecimento 

Farmacêutico (Catolândia, Bahia). 
158 

FIGURA XVII.  Mercado Municipal de Catolândia (Bahia). 159 
FIGURA XVIII.  Praça Getúlio Vargas, ao fundo o Posto Municipal de Saúde. 159 
FIGURA XIX.  Trecho do Córrego Boa Sorte, na área correspondente à estação 12 (setor 

8, na sede municipal, mostrado na Figura VII). Catolândia (Bahia). 
160 

FIGURA XX.  B. straminea aderidas à folha de bananeira de área sombreada do Córrego 
Boa Sorte (Catolândia, Bahia). 

160 

FIGURA XXI.  Momento do foguetório dos Soldados e do Comandante do 4º Batalhão 
de Engenharia de Construção (4º BEC) do Exército do Brasil (Barreiras, 
Bahia), em comemoração ao término da terraplanagem da Rodovia BR-
020 (Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek) - no ponto que ligava a 
estrada a partir de Barreiras com aquele a partir de Brasília. 

161 

   
APÊNDICE 2 (Capítulo XII. APÊNDICES)   
FIGURA XII.1.  Professor Aluízio Rosa Prata. 356 
FIGURA XII.2.  Região do Piemonte da Chapada Diamantina do Estado da Bahia. 357 

 



- 4 - 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

 
GRÁFICO I.  Poder dos estudos científicos, mais aplicados ao ensino da Medicina 

e à prática clínica. 
26 

GRÁFICO II.  Série histórica: percentual (%) de portadores de ovos de S. mansoni, 
segundo o Ministério da Saúde, no período de 1977 a 2002. 

55 

GRÁFICO III.  Percentual de casos necropsiados com diagnóstico da forma 
hepatoesplênica da esquistossomose mansônica no período de 1956 
a 1980. Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário 
Professor Edgard Santos (Salvador, Bahia). 

62 

GRÁFICO IV. Representação esquemática da evolução natural da 
esquistossomose mansônica. 

107 

   
   
GRÁFICO 1.  Nascidos vivos em Catolândia (Bahia), de 1976 a 2015. 164 
GRÁFICO 2.  Representação da comparação da carga parasitária versus os graus 

de exposição às fontes hídricas. 
185 

GRÁFICO 3.  Carga parasitária de ovos de S. mansoni e tratamento em massa das 
4.582 pessoas matriculadas de Catolândia (Bahia), entre os anos 
1975 e 2015. 

191 

GRÁFICO 4.  Distribuição gráfica da idade e do sexo das 646 pessoas incluídas 
neste estudo, da população de Catolândia (Bahia). 

194 

GRÁFICO 5.  Representação gráfica dos resultados mostrados na Tabela 16. 199 
 



- 5 - 
 

LISTA DE QUADROS 
 

 
QUADRO I.  A esquistossomose na bibliografia internacional (1852-1962). 31 
QUADRO II.  Artigos catalogados na base SciELO relacionados à 

esquistossomose mansônica, conforme número total e aqueles 
publicados no ano de 2014, distribuídos segundo os descritores 
utilizados nas línguas portuguesa e inglesa pelos autores dos 
artigos. 

32 

QUADRO III.  Espécies do gênero Schistosoma de maior interesse médico em 
todo o mundo. 

51 

QUADRO IV.  Espécies e da subespécie de Biomphalaria descritas para o 
Brasil, assinalando as hospedeiras naturais, as potenciais e as 
não hospedeiras de S. mansoni. 

53 

QUADRO V.  Inquéritos coproparasitológicos, de 2012-2015, realizados no 
Estado da Bahia. 

59 

QUADRO VI.  As formas clínicas da esquistossomose mansônica, segundo as 
classificações utilizadas pelos pesquisadores brasileiros em 
áreas endêmicas. 

74 

QUADRO VII.  Roteiro da investigação clínica de paciente com suspeição 
diagnóstica de esquistossomose mansônica. 

83 

QUADRO VIII.  Formas clínicas da fase crônica, observadas em portadores da 
esquistossomose mansônica no Brasil. 

85 

QUADRO IX.  Morbidade: frequência das principais queixas clínicas, referidas 
pelos moradores de área hiperendêmica da esquistossomose 
mansônica do Estado da Bahia (Povoados de Cafundó dos 
Crioulos e de Água Quente, Santa Maria da Vitória, 1982), com 
ovos de S. mansoni nas fezes. 

90 

QUADRO X.  Quadro clínico observado em portadores da forma 
hepatoesplênica da esquistossomose mansônica, em casuísticas 
hospitalares. 

100 

QUADRO XI.  Diagnóstico diferencial aplicado ao caso suspeito da forma 
aguda (febre de Katayama) da esquistossomose mansônica. 

104 

QUADRO XII.  Tratamento da esquistossomose aguda. 106 
QUADRO XIII.  Indicadores do exame ultrassonográfico em pacientes 

portadores da esquistossomose mansônica, baseados nos dois 
protocolos independentes: do Cairo (Egito) e de Niemey 
(Niger). 

123 

QUADRO XIV.  Setores ou microáreas de cada região do município de 
Catolândia (Bahia). 

137 

   
   
QUADRO 1.  Pessoas matriculadas no Projeto Catalândia da populacão do 

município de Catolândia (Bahia), no período de 1975 a 2015. 
163 

QUADRO 2.  Cronologia histórica das atividades desenvolvidas no município 
de Catolândia (Bahia), nos últimos 40 anos, de 1975 a 2015. 

319(8) 

                                                           

 
8 No ANEXO IV. 
 



- 6 - 
 

QUADRO 3.  Avaliação das condições sociais, sanitárias e econômicas da 
população de Catolândia, em julho de 2004, respondida 
pelos(as) chefes de família. 

348(9) 

QUADRO 4.  Variáveis estudadas e associadas à carga parasitária por S. 

mansoni (de 1975 a 2015) nas análises anteriores, dos 646 
moradores de Catolândia (Bahia) matriculados no projeto até o 
ano de 1993. 

205 

QUADRO 5.  Análise da regressão logística múltipla com as variáveis 
associadas à infecção de S. mansoni, pelos resultados dos testes 
não paramétricos. 

207 

QUADRO 6.  Formas clínicas das pessoas em 2015, incluídas no estudo, e no 
ano 1993 com idade >5 anos. 

211 

QUADRO 7.  Progressão da avaliação da hepatomegalia entre o 1º exame 
clínico e o de 2015, nos diversos grupos de formas clínicas da 
esquistossomose mansônica. 

231 

 

                                                           
9 No ANEXO IV. 



- 7 - 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 
TABELA I.  Distribuição etária da população de Catolândia, segundo o sexo, 

no ano base de 2010. 
39 

TABELA II.  Rendimento agrupado por classe do número de salários mínimos 
na população de Catolândia (Bahia), com 10 anos ou mais de 
idade. 

43 

TABELA III.  Taxa (%) de urbanização da população brasileira de 1940 a 2010. 55 
TABELA IV.  Percentual das condições de indicadores relacionados ao 

saneamento nas regiões brasileiras, nos censos populacionais de 
2000 e 2010. 

63 

TABELA V.  Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro 
ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário, segundo as regiões 
geográficas, nos censos populacionais de 2000 e 2010. 

64 

TABELA VI.  Frequência de casos de neurocisticercose/100.000 habitantes, 
distribuída por grupos de regiões do Brasil. 

71 

TABELA VII.  Estudos com diagnóstico coproparasitológico de S. mansoni pelas 
técnicas de Lutz e Kato-Katz. 

109 

TABELA VIII.  Resultados de diferentes técnicas coproparasitológicas em duas 
áreas com taxas de endemicidade diversas para esquistossomose 
mansônica. 

114 

TABELA IX.  Distribuição do grau e do padrão de fibrose periportal, segundo a 
ultrassonografia, em pacientes idosos com a forma 
hepatoesplênica da esquistossomose mansônica, com ou sem 
esplenectomia. 

123 

   
   
TABELA 1.  Distribuição dos casos de óbitos do período de 1976 a 2015, na 

população da cidade de Catolândia (Bahia). 
317(10) 

TABELA 2.  Resultados dos exames coproparasitológicos em amostra da 
população de Catolândia (Bahia), nos anos de 1981 e 1990. 

173 

TABELA 3.  Moradores com um ou mais protozoários patogênicos e/ou 
helmintos intestinais, pelos exames coproparasitológicos, em 
1981 e 1990, segundo a microárea da sede do município de 
Catolândia (Bahia). 

174 

TABELA 4.  Cobertura vacinal, nos anos de 1983 e 1985, das três principais 
vacinas em crianças menores de 5 anos de idade do município de 
Catolândia (Bahia). 

175 

TABELA 5.  Queixas descritas pelas pessoas de Catolândia (Bahia) com ovos 
de S. mansoni nas fezes (positivo), pareadas por sexo e idade com 
o grupo negativo (sem ovos). 

180 

TABELA 6.  Somatório da pontuação das seis queixas mais associadas à 
suspeição diagnóstica da infecção esquistossomótica, 
comparando-o com os resultados do exame Kato-Katz n° 21. 

180 

TABELA 7.  Associação da avaliação das condições de vida e o local de 
residência em Catolândia (Bahia). 

183 

                                                           

 
10 No ANEXO IV. 



- 8 - 
 

TABELA 8.  Pontuação dos escores, pelo teste de Kruskall-Wallis, versus o 
grau de exposição às fontes hídricas, estimado pelas famílias de 
Catolândia (Bahia). 

183 

TABELA 9.  Distribuição da carga parasitária, estimada na base 10 
logarítmica, nas áreas de residência em Catolândia (Bahia), 
conforme a classe das condições de vida e a autoavaliação das 
famílias sobre o grau de exposição às fontes hídricas. 

185 

TABELA 10.  Médias das cargas parasitárias, na base 10 logarítmica, em cada 
intragrupo segundo grau de exposição, área de residência em 
Catolândia e classe das condições de vida das respectivas 
famílias. 

186 

TABELA 11.  Carga parasitária (na escala logarítmica, base 10), distribuída 
conforme as ocupações principais dos(as) chefes de família 
relacionadas às atividades da agricultura e o trabalho agrícola fora 
do município de Catolândia (Bahia). 

188 

TABELA 12.  Distribuição etária da população de Catolândia, segundo o sexo, em 
2015 daquelas pessoas incluídas no Projeto Catolândia até 1993. 

192 

TABELA 13.  Faixas etárias (anos) e correspondentes proporções das 646 
pessoas incluídas neste estudo, quando da matrícula no projeto 
(até o ano de 1993) e a distribuição etária das mesmas em 2015. 

194 

TABELA 14.  Ocupação principal da população estudada (n=646), quando da 
matrícula no projeto e em 2015. 

195 

TABELA 15.  Mobilidade interna da população estudada de Catolândia (n=646), 
segundo a microárea de residência, passada (quando da matrícula 
no Projeto Catolândia) e atual (2015), e as condições de vida nas 
famílias de cada microárea ou setor em 1986 e 2015. 

196 

TABELA 16.  Distribuição do grau da autoavaliação de exposição às fontes 
hídricas, segundo o local de residência e o ano do levantamento. 

198 

TABELA 17.  Carga parasitária na série histórica (1975-2015), conforme o grau 
de exposição às fontes hídricas e a procedência no município de 
Catolândia, Bahia. 

200 

TABELA 18.  Distribuição da carga parasitária de S. mansoni de 1975 a 2015, 
segundo o sexo e o local de residência no município de Catolândia 
(Bahia). 

202 

TABELA 19.  Distribuição da carga parasitária de S. mansoni de 1975 a 2015, 
relacionada ao escore da condição de vida (igual ou inferior ao 
valor da mediana vs. maior ao valor da mediana) e o local de 
residência no município de Catolândia (Bahia). 

203 

TABELA 20.  Distribuição da carga parasitária de S. mansoni de 1975 a 2015, 
conforme a faixa etária em 2015 e o local de residência no 
município de Catolândia (Bahia). 

204 

TABELA 21.  Carga parasitária de S. mansoni, distribuída pela ocupação 
principal e o trabalho temporário. 

204 

TABELA 22.  Estudo das variáveis, dicotômicas, associadas ao quantitativo da 
média da carga parasitária de S. mansoni, da época da matrícula 
até 2015, entre aquelas pessoas matriculadas até 1993, 
distribuídas pelo valor da mediana da carga parasitária. 

206 

TABELA 23.  Características demográficas (sexo e local de residência) e de 
morbidade (infecção por S. mansoni e forma clínica da 
esquistossomose mansônica), nas pessoas com ≤5 anos de idade 

209 



- 9 - 
 

em 1993, comparadas com aquelas da mesma faixa etária em 
1976. 

TABELA 24.  Número de infecções por S. mansoni no período de 10 anos, na 
população com ≤5 anos de idade de antes (1976 a 1986) e após 
(1993 a 2003), as medidas terapêuticas e preventivas. 

210 

TABELA 25.  Reinfecções no grupo de portadores de hepatosplenomegalia 
esquistossomótica versus naqueles esplenectomizados. 

217 

TABELA 26.  Evolução das formas clínicas da esquistossomose mansônica nos 
maiores de 5 anos de idade, no ano de matrícula no projeto (entre 
1976 a 1993) e no ano de 2015, com destaque dos casos com 
mudança da situação clínica. 

219 

TABELA 27.  Características demográficas (idade, sexo e grupo racial), com 
evolução clínica 1º exame clínico (entre 1976 a 1993) até o ano 
de 2015 dos grupos (i) com a forma clínica hepatointestinal 
avançada (HI-A) com regressão para hepatointestinal (HI); e (ii) 
sem regressão da forma HI-A. 

221 

TABELA 28.  Características demográficas (idade, sexo e grupo racial), com 
evolução clínica 1º exame clínico (entre 1976 a 1993) até o ano 
de 2015 dos grupos com regressão da forma hepatoesplênica (HE) 
para hepatointestinal (HI) comparados com aqueles da 
hepatointestinal avançada (HI-A) com regressão para 
hepatointestinal (HI). 

223 

TABELA 29.  Características demográficas (idade, sexo e grupo racial), com 
evolução clínica 1º exame clínico (entre 1976 a 1993) até o ano 
de 2015 dos grupos com regressão da forma hepatoesplênica (HE) 
para hepatointestinal avançada (HI-A) comparados com aqueles 
da hepatoesplênica (HE) com regressão para hepatointestinal 
(HI). 

226 

TABELA 30.  Características demográficas (idade, sexo e grupo racial), com 
evolução clínica 1º exame clínico (entre 1976 a 1993) até o ano 
de 2015 dos grupos sem regressão da forma hepatoesplênica (HE) 
versus aqueles do grupo sem regressão da forma hepatointestinal 
avançada (HI-A). 

227 

TABELA 31.  Distribuição dos grupos raciais, conforme a evolução da forma 
clínica entre o primeiro exame clínico, quando da matrícula no 
projeto, ao exame de 2015. 

228 

TABELA 32.  Consolidação dos dados, descritos na Tabela 31: distribuição dos 
grupos raciais versus os casos com ou sem regressão, 
respectivamente, da forma clínica mais grave para crônica mais 
leve ou vice-versa. 

229 

TABELA 33.  Distribuição dos casos probandos, incluídos nesta análise, e a 
distribuição das formas clínicas na família nuclear. 

230 

 



- 10 - 
 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Nas duas últimas décadas, tem-se observado, no Brasil, a redução da procura de 

jovens pela carreira docente no ensino superior, ocasionada pelas condições de trabalho, 

baixos salários e desvalorização dos docentes quanto ao reconhecimento de seu papel 

central nos processos educativos. 

 

Ancorado nesse entendimento, o autor do presente estudo apresenta esta Nota 

Introdutória com o cenário das políticas específicas voltadas à carreira docente, e que lhe 

levou a enfrentar o desafio do concurso de Professor Titular. 

 

O Cargo de Professor Titular é uma distinção para poucos que chegam ao nível 

mais alto da carreira nas universidades brasileiras cujas trajetórias de vidas são 

marcadas pela dedicação à academia e prazer em ensinar, uma vez que o sistema 

educacional e a carreira docente ainda sobrevivem da improvisação e pela teimosia de 

muitos docentes. 

 

Após três séculos e oito anos do achamento da Terra de Vera Cruz (Holanda; 

1958; León-Portilla, 1984), o Príncipe Regente Dom João “inaugurou”, aos 18 de 

fevereiro de 1808, o primeiro curso superior do Brasil na Cidade da Bahia e, nove meses 

depois, o segundo, na Cidade do Rio de Janeiro. O primeiro curso médico cirúrgico da 

Bahia, com dois docentes, não remunerados, e sem sede própria ou outro tipo de espaço, 

e também sem campo de prática, instrumentos, livros, etc, ... e com avanços e retrocessos 

chegou-se à Faculdade de Medicina da Bahia (Tavares-Neto, 2008a). Dentro dessa receita 

joanina, também seguida pela velha República, de escolas ou institutos isolados, foi 

necessário pouco mais de um século para criação da primeira Universidade, em 1912, no 

Estado do Paraná, mas essa de vida efêmera, e a seguinte, de 1920, a Universidade do 

Brasil primeiro serviu para homenagear o Rei da Bélgica com o título de Doutor Honoris 

Causa, como esclareceu Souza (2011): “Se não houvesse universidade, não haveria 

título, daí a se juntarem emergencialmente vários cursos isolados da capital da 

República num feixe amarrado com as melhores intenções e, por um ato legal, para 

erigir-se a universidade, cuja única integração deveria fazer-se, na cúpula, por 
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intermédio de um reitor” (Souza, 2011). Em parte, aquele modelo joanino foi rompido, 

em 1932, com a criação da Universidade de São Paulo (USP). 

 

Como no exemplo da Universidade do Brasil (Rio de Janeiro), a Universidade da 

Bahia criada em 1946, hoje Universidade Federal da Bahia (UFBA), os caminhos não 

foram diferentes, e os descaminhos não provocaram maiores danos em razão da força 

política, com certo autoritarismo, e pelo grande espírito inovador do seu primeiro Reitor 

- o Professor Edgard do Rêgo Santos (Risério, 2013). Depois dessa fase áurea, no 

Reitorado do Professor Edgard Santos, a UFBA deixou de ser a mesma e na FMB, mais 

especificamente, a carreira docente ficou estagnada por quase um quartel de século sem 

concurso para o cargo de Professor Titular. 

 

Só no ano de 1998, foram abertos alguns concursos na FMB-UFBA para Professor 

Titular - na proporção de uma vaga por unidade departamental, salvo uma exceção(11), 

mas, nesse momento, parte da geração de Professores já estava aposentada ou desiludida. 

As justificativas ao “feito” variaram conforme o Reitorado, sendo a mais frequente a falta 

de autorização de vagas pelo Ministério do Planejamento do Governo Federal. Nos 

aludidos concursos, no transcorrer do ano seguinte, em 1999, aquele vinculado ao então 

Departamento de Medicina(12) da FMB-UFBA, com três (3) vagas, houve onze (11) 

docentes inscritos (todos do DEPMD) e nove (9) desses foram aprovados(13) - os 

resultados finais constam do Apêndice 1. Nesse concurso do DEPMD-FMB-UFBA, 

fizeram parte da Comissão Examinadora os Professores Titulares Heonir Rocha 

(Presidente, e então Reitor da UFBA), Aluízio Prata(14) (Faculdade de Medicina do 

Triângulo Mineiro, na atualidade unidade de ensino da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro), Antonio Carlos Lopes (Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de São Paulo), Nelson de Carvalho Assis Barros (Faculdade de Medicina da 

                                                           

 
11 No Departamento de Medicina Interna (DEPMD), então o maior da UFBA com 59 Docentes e outros 

tantos Professores Substitutos, contou com três (3) vagas para Professor Titular de Clínica Médica. 
 
12 atual Departamento de Medicina Interna e Apoio Diagnóstico, DEPMD. 
 
13 Diário Oficial da União, Seção 3, nº 136, de 19 de julho de 1999, página 18. 
 
14 Professor Catedrático e depois Professor Titular (1958-1971) da FMB-UFBA; Professor Titular da 

Universidade de Brasília (1972-1988); e Professor Titular (1987-2000) da Faculdade de Medicina 
do Triângulo Mineiro, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 



- 12 - 
 

Bahia/UFBA) e Glaciomar Machado Olive (Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro). 

 

No sobredito concurso, o autor desta Tese foi aprovado no 4º lugar – pela análise 

do Memorial, dos títulos e da conferência sobre o tema Reversão clínica da forma 

hepatoesplênica da esquistossomose mansônica, e naquele mesmo ano publicada na 

Revista Baiana de Saúde Pública (Tavares-Neto, 1999). No ano 2001, os Ministérios da 

Educação e de Planejamento, Gestão e Orçamento autorizaram(15) à Reitoria da UFBA 

abertura de 86 vagas para Professor Titular, as quais contemplariam os aprovados 

naqueles concursos de 1999, da quase totalidade das unidades de ensino da UFBA. 

Mesmo assim, em reunião plenária do extinto Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CONSEPE) da UFBA aquelas vagas foram devolvidas ao Ministério do Planejamento, 

isso após o Reitor ter encaminhado a lista dos aprovados ao Ministério do Planejamento! 

Em razão disso, em 2001 foi impetrado Mandado de Segurança junto à Justiça Federal 

(Processo nº 0006284-19.2001.4.01.3300), acionado por 23 Professores da UFBA. 

Entretanto, a avaliação do mérito do referido Processo ainda se mantém em algum 

escaninho da Justiça Federal em Brasília, e até dizem alguns Colegas que essa ação 

chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2012. 

 

Antes disso, desde 29 de julho de 1999, estava o autor do presente estudo como 

Professor Adjunto IV (Portaria UFBA nº 1.099/1999; processo UFBA nº 

23066.026192/97-11 de 4 de maio de 1998), também em decorrência da aprovação no 

Concurso de Livre Docência para Doenças Infecciosas e Parasitárias nos dias 17 e 18 de 

março de 1998 (Tavares-Neto, 1997). 

 

Em razão do conflito de interesse, enquanto o Autor estava Diretor da Faculdade 

de Medicina da Bahia, no período de 2003 a 2011, não procedeu ao encaminhamento do 

concurso, de 1999, nas reuniões da Congregação da FMB ou perante o Conselho 

Universitário da UFBA. Nesse ínterim, em 2006 emergiu, do Governo Federal, a criação 

da Classe de Professor Associado (Medida Provisória nº 295/2006, convertida pelo 

Congresso Nacional na Lei nº 13.344 de 8 de setembro de 2006) e, sem efeito retroativo, 

para aqueles Docentes no nível IV da Classe de Professor Adjunto antes da promulgação 

                                                           

 
15 Portaria Interministerial nº 63 de 20 de março de 2001. 
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da sobredita Lei. Portanto, no caso deste Autor, foi perdido todo o período de 29 de julho 

de 1999 a 8 de setembro de 2006. Sobre essa atitude arbitrária do Governo Federal e do 

Congresso Nacional, foram reiterados os protestos deste Autor expressos nos processos à 

progressão para Professor Associado I (a partir de 16 de novembro de 2006) até ao da 

classe de Professor Associado IV (a partir de 1º de maio de 2012 - processo UFBA nº 

23066.014767/12-55 de 9 de abril de 2012) – vide nota de rodapé do Anexo I. 

 

Nesse recomeço, de Professor Adjunto IV a Professor Associado I houve a perda 

de pouco mais de 7 anos! Mas, de 2006 para cá, prevaleceu o Efeito Manada nas 

Universidades Federais e a censura a tais abusos não mereceu qualquer atenção, nem 

mesmo das ditas entidades de classe(16). 

 

Nesse contexto, tem sido perene o descaso, o qual parece ser bastante abrangente, 

pelo menos na UFBA, e onde não é poupado nenhum nível hierárquico. Isso em algumas 

situações também decorrente do muito frequente viés da improbidade de gestão ou da 

falta de posição de comando por fatores alheios ao bom senso e à gestão de instituição 

pública. Assim, desde doze (12) de junho de 2013 este Autor esperava alguma resposta 

formal ao Ofício entregue à Chefia do DEPMD-FMB-UFBA (ANEXO I), e só 

respondido pelo Conselho Universitário (CONSUNI) da UFBA após 400 dias corridos - 

em 17 de julho de 2014, por meio da Resolução CONSUNI-UFBA nº 4/2014(17), ao 

estabelecer as “... normas procedimentais para promoção à Classe E, denominação 

Professor Titular, da Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal da 

Bahia, em conformidade com o disposto nos artigos 12 e 14 da Lei no 12.772/2012 e da 

Portaria nº 982/2013 do Ministério da Educação”. Por essa e muitas outras, a UFBA 

entre as Universidades Federais da região Nordeste passou ocupar em 2013 o terceiro 

lugar e em 2014 regrediu para o quarto lugar - considerando o Índice Geral de Cursos 

(IGC) do INEP/Ministério da Educação(18). 

                                                           

 
16 Aqui na Bahia, ainda reinante no corrente ano, um braço do Governo, denominado: “Sindicato dos 

Professores das Instituições Federais do Ensino Superior da Bahia” (APUB, sigla furtada da 
Associação dos Professores Universitários da Bahia), a qual de sindicato nada tem, pois mais 
parece um lugar para convescotes diversos. 

 
17 Disponível em 20 de janeiro de 2016, no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2004.2014.pdf 
 
18 Disponível em 19 de dezembro de 2015, em: http://portal.inep.gov.br/educacao-

superior/indicadores/indice-geral-de-cursos-igc 
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Essas considerações fundamentam-se no entendimento deste Autor ao requerer a 

progressão para Professor Titular, adquirido desde 1º de maio de 2014, só agora é 

pleiteado e sem o formato mais usual na FMB-UFBA, de apresentação de Memorial, mas 

sob a forma de Tese – em acordo ao item IV do Artigo 1º da Resolução CONSUNI-UFBA 

nº 4/2014. Mesmo porque o Memorial não resultaria em nenhum novo desafio, pois esse 

foi apresentado no Concurso à Livre Docência (1998), como versão atualizada no 

concurso para Professor Titular (1999) e, mais recentemente, em 2006, como anexo do 

processo à progressão de Adjunto IV para Professor Associado I. 

 

Todavia, e mesmo no convívio do atual contexto, para este Autor sempre haverá 

as melhores expectativas, as maiores disposições ao bom trabalho e aos bons combates, 

além da sempre renovada esperança (do verbo esperançar), que a UFBA volte à 

valorização do Mérito, e com menos burocracia e populismo, até como forma de recuperar 

o prestígio de outrora (Risério, 2013) e só estimular o lado bom do período joanino 

(Souza, 2011), da abertura do 1º curso superior no Brasil, após 308 anos do achamento 

de Pedro Álvares Cabral e após 394 anos da 1ª Universidade das Américas (Ruegg, 1996) 

- a Universidade de São Domingos de 1538 (Santo Domingo, República Dominicana). 

 

Para concluir, reafirmo que a condição de Professor titular é um reconhecimento 

da academia à história e às realizações do professor. Essa distinção também traz 

responsabilidades para com o alto desempenho, liderança acadêmica e científica, e a 

capacidade de se doar pela instituição. 

 

Boa Sorte UFBA, no futuro. 

 

Salvador, Cidade da Bahia, em 20 de janeiro de 2016, no 208º ano da fundação 
da Faculdade de Medicina da Bahia e no 70º de fundação da Universidade Federal da 

Bahia 
 

 

 

José Tavares-Neto 
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I. RESUMO 
 
 
A evolução da esquistossomose mansônica, nos últimos 40 anos, na população de 
Catolândia – Bahia (Brasil). As taxas de prevalência e de incidência da infecção por 
Schistosoma mansoni, agente etiológico da esquistossomose mansônica (EM), tiveram 
grande redução com a introdução, na década 70 do Século XX, da terapêutica específica 
pela via oral; e, consequentemente, houve impactante redução daquelas taxas das formas 
mais graves da EM. O Projeto Catolândia teve início, em 1976, quando aquela terapêutica 
oral, com oxamniquine, havia sido recentemente introduzida no Brasil. Este trabalho 
avalia a evolução da esquistossomose mansônica nos moradores do município de 
Catolândia (Bahia), incluídos neste estudo entre os anos de 1975 a 1993, e acompanhados 
até o ano de 2015. Nesses 40 anos, os moradores foram acompanhados com exames 
clínicos e coproparasitológicos, periódicos, e introduzidas medidas de controle e 
preventivas. Entre 1976 a 1993, houve 10 tratamentos em massa com oxamniquine; e de 
1994 a 2015, baseado no programa de vigilância clínica e parasitológica, os portadores 
de ovos de S. mansoni foram tratados com praziquantel. Após o 3º tratamento em massa, 
em 1985, não mais foram observados novos casos da forma hepatoesplênica (HE) da EM, 
e, a qualquer tempo, em menores de cinco anos de idade. Antes do 1º tratamento em 
massa, em outubro de 1976, mais de dois terços (76,3%) da população de Catolândia eram 
portadores de ovos de S. mansoni, enquanto entre os anos de 2014 a 2015 essa mesma 
frequência foi inferior a 5%, além da acentuada diminuição da carga parasitária. Nos 646 
moradores matriculados entre 1975 a 1993, incluídos neste estudo, todos foram tratados 
três ou mais vezes com oxamniquine, e em 2015 tinham 22 ou mais anos de idade. 
Aqueles até 1993 com idade ≤5 anos de idade (n=137), todos em 2015 tinham a forma 
clínica hepatointestinal (HI) ou não foram infectados por S. mansoni. Enquanto entre 
aqueles maiores de 5 anos de idade (n=509), em 1993, até o ano 2015: quatro (0,8%) 
evoluíram da forma HI para a hepatointestinal avançada (HI-A); quatro (0,8%) com a 
forma HE foram esplenectomizados; 17 (3,3%) com a forma HE tiveram regressão para 
a forma HI; 18 (3,6%) evoluíram da forma HI-A para HI; 23 (4,5%) permaneceram ao 
longo do tempo com a forma HI-A; 27 (5,3%) evoluíram da forma HE para HI-A; 31 
(6,1%) mantiveram-se na forma HE; e a maioria (n=385; 75,6%) desde o exame inicial 
(entre 1976 a 1993) até 2015 permaneceu na forma HI ou não foi infectada por S. mansoni. 
Não obstante estes resultados promissores, as condições de vida da população de 
Catolândia, mesmo com as melhorias nas duas últimas décadas, ainda não foram 
suficientes para tornar a infecção por S. mansoni de menor risco, bem como daquelas 
doenças associadas à pobreza, especialmente em decorrência das dificuldades inerentes 
às medidas preventivas por conta dos baixos indicadores do sistema de educação formal. 
 
 
Palavras chaves: 1. Esquistossomose. 2. Schistosoma mansoni. 3. Epidemiologia. 4. 

Morbidade. 5. Catolândia. 6. Bahia. 7. Brasil. 
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II. OBJETIVOS 
 
 
  Principal 

Avaliar qual foi a evolução clínica da esquistossomose 
mansônica nos moradores do município de Catolândia (Bahia), 
incluídos no estudo entre os anos de 1975 e 1993, e 
acompanhados até o ano de 2015. 

 
 
 
  Secundários 
 

1) Verificar se houve impacto em cada pessoa, incluída 
no estudo até o ano de 1993, dos tratamentos em 
massa com oxamniquine e do conjunto das medidas 
preventivas, quanto à evolução clínica da 
esquistossomose mansônica; 
 

2) Comparar o desenvolvimento das formas clínicas da 
esquistossomose mansônica até o ano de 2015 nos 
moradores incluídos neste estudo até 1993; 

 
3) Organizar a base de dados de Catolândia, de 1975 a 

2015, para futuros estudos de Estudantes de Medicina 
e de Cursos lato sensu e stricto sensu; e 

 
4) Descrever, sucintamente, a série histórica do Projeto 

Catolândia, de 1975 a 2015, com todas as atividades 
desenvolvidas na área do estudo (município de 
Catolândia, Bahia). 
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III. RACIONAL 
 
 

No Brasil, os estudos sistematizados em áreas endêmicas de Schistosoma mansoni 

tiveram início em meados dos anos 30 do Século XX (Jansen, 1946); e no Estado da Bahia 

em 1963 junto à população do Distrito de Caatinga do Moura (Jacobina, Bahia), pelos 

Docentes da Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA, alguns desses depois Docentes na 

Universidade de Brasília (UnB) ou na Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM); e aqueles Docentes, da fase inicial (1963 a 1984), tinham como unidade 

referencial a Clínica das Doenças Infecto Contagiosas (conhecida como TA, ou seja, a 

Enfermaria A do andar térreo) do então Hospital das Clínicas (atual Complexo Hospitalar 

Universitário Professor Edgard Santos – Complexo HUPES), sob a coordenação geral do 

Prof. Aluízio Prata (Bina, 1977; Bina, 1995; Apêndice 2). Nos anos 60 e 70 do Século 

XX, os Docentes da Clínica das Doenças Infecto Contagiosas, e adiante na UnB, abriram 

outras áreas para estudar algumas endemias(19) entre outras nos Estados da Bahia, Goiás 

e da região Norte do País (Tavares-Neto, 2008b; Tavares-Neto(20) – dados não 

publicados). 

 

Até meados dos anos 70 do Século XX, a terapêutica específica contra S. mansoni 

era extremamente hepatotóxica ou de baixa eficácia (Bina, 1977), além de uso pela via 

parenteral (Clark et al., 1969; Gane, 1973; Korolkovas, 1988). Com a descoberta da 

oxamniquine, de uso oral, houve grande expectativa da sua aplicação na população em 

geral, especialmente nas crianças por serem as mais infectadas por S. mansoni (Bina & 

Prata, 1975; Barbosa et al., 2013). Todavia, os ensaios clínicos desenvolvidos no 

Continente Africano mostraram que a maior taxa de cura parasitológica só era obtida se 

a dose fosse maior de 50mg/kg de peso corporal, a qual estava muito mais associada a 

diversos efeitos colaterais. Em 1974, o Prof. Aluízio Prata, no Hospital das Clínicas da 

Bahia (atual Complexo HUPES), recebeu a oxamniquine da casa farmacêutica Pfizer® 

suficiente para tratamento de nove pessoas; mas, após discussão no Seminário Semanal 

                                                           

 
19 Esquistossomose mansônica: Caatinga do Moura e região (v. Apêndice 2); Catolândia, e Povoados de 

Santa Maria da Vitória (Água Quente, Brejo do Espírito Santo, Inhaúmas e Cafundó dos Crioulos 
[Bahia]; doença de Chagas (São Felipe [Bahia], Davinópolis e Mambaí [Goiás]; e Água Comprida 
[Minas Geriais]); leishmaniose tegumentar americana (Corte de Pedra e Três Braços [Bahia]); 
malária (Ariquemes e Costa Marques [Rondônia]); e febre de Lábrea (Lábrea [Amazonas]. 

 
20 Por este autor, em preparação o livro De Otto Wücherer a Aluízio Prata (título provisório). 
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(Prata A, 1985 – informação pessoal), foi mais consensual o uso desse novo medicamento 

em crianças internadas com a forma clínica grave da esquistossomose mansônica; 

entretanto, foi usada metade da dose (25mg/kg), da preconizada nos estudos de África; e 

a taxa de cura parasitológica foi 100%, além de raros e leves efeitos colaterais (Prata A, 

1985, informação pessoal). Passo seguinte, foi o estudo populacional desenvolvido em 

Caatinga do Moura (Jacobina, Bahia), quando ficou padronizada a dose de 12,5mg/kg de 

peso (se >12 anos de idade ou criança com >40kg de peso) a 20mg/kg (se ≤12 de idade 

ou ≤40kg – devido a maior superfície corpórea das crianças) (Bina, 1977). 

 

Não obstante, a população de Caatinga do Moura, entre 1963 a 1975, havia sido 

tratada com outros medicamentos esquistossomicidas, com taxas de cura parasitológica 

baixa (<50%) e até pelo temido metanosulfonato de hycanthone (Clark et al., 1969; Gane, 

1973), porque em Pernambuco e Rio Grande do Norte houve relatos de casos de hepatite 

fulminante e estimada essa ocorrência na proporção de um (1) caso para cada 1.000 

pessoas tratadas com hycanthone (Barbosa, 1973 apud Bina, 1995). Isso motivou a 

Equipe de Pesquisadores da UFBA/UnB a buscar uma área hiperendêmica (taxa de 

infecção S. mansoni em escolares >60%), e virgem de tratamento. Por essa época, a 

estimativa era do Brasil ter entre 15 a 25 milhões pessoas portadoras de S. mansoni (Bina, 

1977), e entre 3% a 8% desses com a forma grave hepatoesplênica da esquistossomose 

mansônica (Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto & Prata, 1989b). 

 

A partir de casos da forma clínica hepatoesplênica da esquistossomose mansônica 

residentes na região Oeste do Estado da Bahia, internados no Hospital de Sobradinho da 

UnB (Prata & Menezes, 1972), foram pesquisados ovos de S. mansoni nas fezes de 

escolares do município de Catolândia (Bahia), em novembro de 1975, pelos Profs. 

Alexandre Leal Costa e Alberto Serravalle (Professores de Parasitologia da UFBA), 

juntamente com 3 Estudantes de Medicina da FMB-UFBA – quando em 135 escolares 

(de 9 a 14 anos de idade) e 101 pessoas de 15 a 68 anos a taxa de infecção por S. mansoni, 

pelas técnicas de Kato-Katz (1 lâmina para cada espécime fecal) e de Lutz (sedimentação 

espontânea), foi 74,2%(21); no final desse mesmo ano, novembro de 1975, entre os 

                                                           

 
21 No entanto, mesmo antes da publicação de Prata & Menezes (1972), o Prof. Aluízio Prata conhecia a 

elevada frequência da infeção por S. mansoni na região Oeste do Estado da Bahia, porque em 1961 
outra equipe do Prof. Aluizio Prata, constituída pelos Profs. Alexandre Leal Costa e José Souza 
Lopes, examinou pela técnica de Lutz e constatou em aprox. 250 escolares das cidades de 
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moradores da sede e de fazendas próximas (n=571), de todas as faixas etárias, aquela 

prevalência foi 74,6% (Tavares-Neto, 1987b). 

 

Ademais, a escolha do município de Catolândia teve como justificativa a ausência 

nessa região do Estado da Bahia da transmissão de Leishmania chagasi e de Plasmodium 

spp., potenciais variáveis confundidoras em estudo longitudinal prospectivo com objetivo 

de avaliar a morbidade da esquistossomose mansônica, que cursa, nos casos mais graves 

com hepatoesplenomegalia, também presente naquelas outras duas endemias (Aluízio 

Prata, informação pessoal, 1986). Todavia, a Geografia Médica da região Oeste do Estado 

da Bahia era quase desconhecida até o final dos anos 20 do Século XX, mas isso mudou 

pelo forte impacto político do Relatório de Arthur Neiva e Belisário Pena (Neiva & Penna, 

1916), no início do século passado (Santos, 1998), e, principalmente a partir das 

campanhas de erradicação da varíola e da febre amarela no final dos anos 40 do Século 

XX. 

 

No caso do município de Catolândia, foram as anotações médicas dos Profs. 

Alberto Serravalle, Alexandre Leal Costa e José Souza Lopes, dos anos de 1961 e 1975, 

que registraram na região não terem observados casos de malária e de leishmaniose 

visceral (Aluízio Prata, informação pessoal, 1986), e essa situação nosológica confirmada 

nos anos subsequentes e, mais especialmente, após a inauguração da primeira unidade de 

saúde em 1983 do município de Catolândia já como parte deste projeto(22) (Tavares-Neto, 

1987b). 

 

Assim começou este projeto no município de Catolândia (Estado da Bahia), 

quando, sem ainda nenhuma outra medida de atenção à saúde, em maio de 1976(23) 

                                                           
Baianopólis, Cristópolis e Catolândia a frequência de 90% de portadores de ovos de S. mansoni 
(Tavares-Neto, 1987b - segundo informação pessoal do Prof. Aluízio Prata). 

 
22 Em 2009, este Autor numa entrevista com o Prof. Alberto Serravalle, responsável pelo primeiro censo e 

exame copro parasitológico da população de Catolândia (novembro de 1975), quando o mesmo 
destacou como as duas principais dificuldades daquela época do Projeto em Catolândia: o péssimo 
estado da rodovia Salvador-Barreiras-Catolândia; e a falta de uma unidade de saúde no município. 

 
23 Em junho de 1975, foram examinados 86 escolares de Catolândia, de 10 a 14 anos de idade, e entre esses 

9,3% (n=8) eram hepatoesplênicos. Esses mesmos escolares foram reexaminados em maio de 
1976, e os resultados foram semelhantes: 6 (7%) hepatoesplênicos; e 2 (2,3%) com a forma 
hepatointestinal avançada (Bina, 1995), mas na época classificados como “hepatoesplênicos com 
lobo hepático esquerdo proeminente e baço palpável abaixo do rebordo costal esquerdo, por meio 
de manobras inspiratórias”. 
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naqueles 571 moradores foram encontrados 11,2% (n=64) casos hepatoesplênicos, entre 

os quais 6 esplenectomizados (nas cidades de Goiânia; e São Paulo(24) (Tavares-Neto, 

1987b).  

 

De lá para cá, com recursos do CAPES, CNPq, BNDES, BNH e Ministério da 

Saúde, foram introduzidas várias medidas, relacionadas ao diagnóstico, ao tratamento e 

às medidas de controle e de prevenção (Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto, 1990; 

Tavares-Neto, 1997; Tavares-Neto & Prata, 1998b; Relatórios Anuais da UBS-

Catolândia, 2000 a 2014). 

 
Entre nós, a maior compreensão da evolução clínica da esquistossomose 

mansônica, principiada em Caatinga do Moura (APÊNDICE 2) e consolidada numa área 

também sem prévios tratamentos específicos (Catolândia, Bahia), foi descrita em 

trabalhos acadêmicos (Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, UnB), numa Tese 

de Livre Docência, em artigos (10 em revistas estrangeiras; e 12 nacionais), além de 

vários resumos apresentados em Congressos, no Brasil e no Exterior. 

 

O banco de dados do Projeto de Catolândia de 1975 até 2015(25) evoluiu paralelo 

ao desenvolvimento da Ciência da Informação – nos primórdios armazenados em cartões 

perfurados, de cartolina, até a fita magnética e, mais recentemente, no computador pessoal 

de um dos pesquisadores (JTN), e também armazenados em três dispositivos de segurança 

(“pen drives”). De outro lado, para finalização desse Projeto, faz-se necessário a 

consolidação desses dados e pertinente publicação científica ou por outro tipo de trabalho 

acadêmico, com respostas sobre a evolução da esquistossomose nessa população incluída 

no estudo entre os anos de 1976 a julho de 1993 (todos em 2015, com 22 ou mais anos de 

idade), a contar de 1975 quando o Projeto Catolândia foi efetivamente iniciado. O ponto 

de corte escolhido, ano 1993, justifica-se porque até esse ano foi realizado tratamento em 

                                                           
 
24 Nessa região do Estado da Bahia a vinculação sócio-econômica é com os Estados de Goiás, de São Paulo 

e o Distrito Federal; e, na atualidade, ainda há raros moradores de Catolândia que conhecem a 
capital do Estado da Bahia (Salvador). 

 
25 Até 1995 pelo Centro de Processamento de Dados da UnB; e a partir de 1996, até ano corrente, pelo Prof. 

José Tavares-Neto por meio do software EXCEL - com 3 dispositivos de segurança, de igual 
conteúdo, e armazenados em diferentes locais. 
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massa anual e exclusivamente com oxamniquine(26); e a partir de 1994 até 2015 passou a 

ser usado praziquantel só naqueles casos com ovos de S. mansoni. 

 

Ademais, a escolha dessa população (matriculada no Projeto Catolândia entre os 

anos de 1975 a 1993) também se justifica, não só por ser mais homogênea quanto ao 

tratamento específico (oxamniquine) contra a esquistossomose mansônica, porque, 

principalmente, permitiria a análise pelo acompanhamento até o ano de 2015. 

 

As respostas às perguntas desta história de 40 anos, serão referenciadas parte neste 

trabalho acadêmico e em outras futuras publicações ou no livro, em preparação, De Otto 

Wücherer a Aluízio Prata (título provisório). 

                                                           

 
 
26 Exceto de 14 a 17 de janeiro de 1980, o grupo etário de 6 a 14 anos foi tratado com praziquantel (50mg/kg 

de peso, dividida em duas doses) (Tavares-Neto, 1987b). 
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IV. ESTADO DA ARTE 
 
IV.1. Ciência da Informação e o tema esquistossomose mansônica(27) 
 

Até meados do Século XVII, as descobertas científicas eram descritas nas 

correspondências particulares entre pesquisadores ou relatadas em circuitos fechados às 

pessoas interessadas no conhecimento humano sobre a Natureza, a Física, entre outros 

saberes – conforme modelo reinante desde a Idade Clássica até a Renascença. Em 1635, 

é criada em Paris a Academia Francesa, por Armand-Jean du Plessis (Cardeal e Duque de 

Richelieu), mas destinada ao estudo da língua francesa – a qual serviu de modelo à 

formação das Academias de Letras ou de Ciências em outros partes do mundo (du Plessis, 

2004; Pierezan, 2004), e essas também consideradas, por muitos, como os fóruns 

primaciais de discussão e de divulgação científica. 

 

No entanto, as primeiras revistas científicas do mundo só foram criadas em janeiro 

e junho de 1665, respectivamente o Journal dês Sçavans(28), na França, e o Philosophical 

Transactions Royal Society of London, na Inglaterra (Müller, 2000). Já no final do Século 

XX, era contado em milhares o número anual de revistas e livros técnicos ou científicos, 

trabalhos acadêmicos, entre outras publicações (Abel & Newlin, 2002). Porém, nos 

primeiros 15 anos deste Século, cresceu ano a ano, de modo quase exponencial, o número 

de revistas ou periódicos científicos em versão eletrônica, com ou sem publicação no 

formato em papel, até em razão do maior custo da forma impressa (Abel & Newlin, 2002; 

ISI, 2014); e estima-se que no ano de 2013 foram publicadas 1.216.084 comunicações 

científicas em todo o mundo ou aproximadamente 3.332 artigos por dia (ISI, 2014)(29). 

 

Em razão desse crescente número de publicações, especialmente na área da saúde, 

já em 1879 foi percebida a necessidade de indexação dos artigos pelo médico John Shaw 

Billings, então Diretor (1865-1895) da Biblioteca do Escritório do Cirurgião Geral do 

                                                           

 
27 Resumo do livro em preparação Esquistosssomose mansônica, como modelo da Medicina 

baseada em Evidências: relatos de casos e análise secundária de dados. 
 

28 As publicações de 1665 a 1984 estão disponíveis em http://gallica.bnf.fr (último acesso em 20 de abril de 
2014). 

 
29 Recomendável também consultar outras fontes da Web of Science (http://wokinfo.com), entre as quais o 

Journal Citation Reports e o Current Contents®/Clinical Medicine. 
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Exército dos Estados Unidos da América do Norte (National Library of Medicine - NLM, 

2014). Por essa iniciativa foi criado o Index Medicus, com circulação não contínua de 

1879 a 1926; e a partir de 1927, foi incorporado pela Associação Médica Americana, que 

o manteve como publicação trimestral até 1956, quando passou à responsabilidade da 

Biblioteca Nacional de Medicina (Washington, D. C., USA) até a suspensão definitiva 

dessa publicação em dezembro de 2004, mas esse acervo foi incorporado à base de dados 

PubMed® da National Library of Medicine (NLM®) (NLM, 2013). Semelhantes 

iniciativas, na França e na Inglaterra, não tiverem a continuidade ou a abrangência 

alcançada pelo Index Medicus, no formato impresso, no qual o pesquisador buscava 

manualmente os artigos pelo nome do autor, pelo periódico ou pela área temática; e na 

etapa seguinte desse processo de busca bibliográfica, o pesquisador solicitava o trabalho 

completo em bibliotecas de referência. Assim, todo esse processo podia levar meses a 

depender do poder de distribuição do periódico, onde estava publicado o artigo, entre 

outras variáveis locais ou regionais. 

 

A partir dos anos 60 do Século XX, mais especialmente, os pesquisadores da área 

da saúde e médica, passaram a utilizar, de forma crescente, a consulta das publicações 

por meio do semanário Current Contents®(30), no qual os artigos eram divididos por 

revista ou periódico indexado, cada um com a respectiva contracapa e nessa com o 

sumário ou o índice – onde constava o título do trabalho e dos principais autores; ao ser 

localizado o artigo de interesse, buscava-se o endereço físico do autor, descrito nas 

páginas finais do Current Contents®, e solicitava-se ao mesmo, por carta ou cartão postal, 

a separata da publicação. 

 

Mas a partir do ano 2000, com a consolidação da web (“World Wide Web”, Rede 

mundial de computadores), criada em 1989 pelo físico Tim Berners-Lee (Berners-Lee & 

Hendler, 2001), houve absoluta e notável revolução da Ciência da Informação, a qual 

tornou progressivamente irrelevantes os antigos métodos de busca bibliográfica, antes 

descritos. 

 

Essa breve história tem a pertinência de situar o Projeto Catolândia, na linha do 

tempo, pois foi contemporâneo com as mudanças sobreditas, com as consequentes 

                                                           

 
30 Site: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=C 
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radicais alterações na busca de dados, mais recentes, e com imensas facilidades nas 

revisões sistemáticas como fontes de evidências científicas em saúde, título, aliás, de 

muito recente Tese de Doutorado (Martínez-Silveira, 2015). Na área da esquistossome 

mansônica, na atualidade, há grande número de “sites” e métodos de busca, muitos desses 

referidos por Martínez-Silveira (2015). 

 

Já no início dos anos 80 do Século XX, foram crescentes as perspectivas da 

aplicação ao Ensino, à Pesquisa e ao cotidiano de outras atividades humanas dos meios 

disponíveis pela Ciência da Informação (Pretto, 2013). Com os avanços da Informática, 

aliado ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento das bases de dados, e também das 

facilidades de acesso às mesmas, na atualidade há contínuo processo com veloz evolução 

(Pretto, 2013; Martínez-Silveira, 2015), com a qual o Ensino e a Pesquisa são (e serão) 

os maiores beneficiários. 

 

No ensino da Medicina, a revolução da Ciência da Informação ainda é pouco 

explorada no Brasil, como mais adiante será sumarizada. Contudo, o estudo de relato de 

caso publicado expõe os alunos de iniciação científica e os pós-graduados, especialmente 

aqueles sem prévia inserção em programa de iniciação científica, às questões da redação 

técnico científica, de pesquisa bibliográfica e, principalmente, à análise das publicações 

científicas. Exemplos dessa metodologia de busca bibliográfica, bem aplicada, foram bem 

descritas por Amaral-Lopes (2011) e Martínez-Silveira (2015). 

 

Em todo o mundo, o relato de caso na área da saúde é ainda a metodologia mais 

utilizada, apesar de em anos mais recentes esse tipo de método sofrer a resistência à 

publicação pelos conselhos editoriais de muitos periódicos científicos. No Brasil, Luz et 

al. (2007), Gontijo et al. (2008) e Marques et al. (2008) foram os primeiros a reverem os 

indicadores bibliométricos de algumas revistas médicas, os quais mostraram ser ainda 

expressivo o quantitativo de publicações sob a forma de relato de caso (“case report”). 

Nas duas bases de dados, mais voltadas às publicações brasileiras, LILACS/BVS(31) e 

SciElo/Brasil(32), na data de 28 de março de 2015, para o ano de 2014 foram registradas, 

                                                           

 
31 http://lilacs.bvsalud.org/. Filtros usados: humanos; Brasil; e ano da publicação (2014). 
 
32 http://www.scielo.br/?lng=pt. humanos; Brasil; e ano da publicação (2014). 
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respectivamente: 1.629 publicações catalogadas, sendo 24 (1,5%) relatos de caso; e, no 

SciElo/Brasil, foram 21.926 publicações, entre as quais 177 (0,8%) relatos de caso. Cabe 

ressaltar que na Base LILACS são registrados outros documentos (Dissertações, Teses, 

Monografias, Relatóris Técnicos etc.), nos quais não são usuais relatos de caso, enquanto 

a SciElo é restrita aos periódicos ou revistas, e isso talvez seja uma das explicações para 

grande diferença entre o número de publicações, com os devidos filtros, em uma e outra 

(1.629 vs. 21.926). 

 

No entanto, o relato de caso, mesmo com suas vantagens ou limitações 

metodológicas (Pereira, 2005; Yin, 2005; Albrecht et al., 2009; Fillway et al., 2011; 

Rehman, 2011; Nissen & Wynn, 2012; 2014), é bastante indicado para descrever 

situações ou problemas de saúde desconhecidos ou com apresentações peculiares ou 

infrequentes, e o mesmo faz parte da essência do ensino da Medicina e do exercício 

profissional do médico, como adiante mais enfatizado. 

 

Por sua vez, em todas as especialidades médicas há agravos à saúde extremamente 

raros, os quais, quase sempre, só são de conhecimento da literatura especializada por meio 

de relato de caso. Mesmo com as limitações metodológicas do relato de caso, foi por esse 

método que a comunidade médica e científica conheceram as primeiras evidências da 

doença de Chagas (Chagas, 1909a; 1909b), da aids (Gottlieb et al., 1981), entre outras 

situações de interesse das especialidades da Medicina, como foi o caso da 

esquistossomose mansônica no Brasil (Pirajá da Silva, 1909a, b, c). Porém, quando o 

evento relatado é raro ou há poucas publicações, é bastante limitado o conhecimento sobre 

essa ou aquela particularidade do agravo à saúde, inclusa sequelas decorrentes da 

variabilidade natural entre si, e isso dificulta a melhor compreensão daquela 

característica, agravo ou doença. 

 

Entre nós, Lambertucci tem publicado alguns artigos de relatos de casos (“case 

reports”) na área da esquistossomose mansônica, entre outros temas de interesse das 

doenças infecciosas (Lambertucci et al., 1997; 2005; 2009a, b; Lambertucci & Silva, 

2007), em acordo ao crescente movimento mundial de interesse nesse tipo de estudo à 

prática clínica, como fundamento ao ensino da Medicina e à pesquisa científica (Fillyaw, 

2011; Rehman, 2011; Nissen & Wynn, 2012; 2014). Os relatos de caso, juntamente com 

a opinião de especialistas (“expert opinion”), série de casos e os estudos caso-controle 
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são as bases da evidência científica – como mostra o GRÁFICO I -, com a revisão 

sistemática como modelo de maior qualidade científica (Sackett, 2000), e mais 

especialmente após o clássico estudo do Grupo PRISMA (Moher et al., 2009). E esse 

conjunto de conhecimentos fundamentaram a Medicina Baseada em Evidências, base do 

currículo médico e de programas de Residência Médica nas instituições mais avançadas 

do mundo (Hung et al., 2015; Fernandez et al., 2015; Thomas & Kreptul, 2015; Vidyarthi 

et al., 2015). 

 

GRÁFICO I. Poder dos estudos científicos, mais aplicados ao ensino da 
Medicina e à prática clínica. 

 

+

 
Fonte: adaptado de Sackett et al. (2000). 
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Na área da saúde, em razão deste atual movimento mundial, há também número 

crescente de novos periódicos ou revistas, com linha editorial dedicada exclusivamente 

aos “case reports” (Nissen & Wynn, 2012; 2014), como Journal of Medical Case 

Reports(33); Human Pathology Case Reports(34); American Journal of Case Reports(35); 

Clinical Medicine Insights: Case Reports(36), entre muitas outras dos Estados Unidos, 

Canadá, da União Europeia, Austrália e Japão.  

 

Na área do ensino, mais especificamente, o relato de caso é essencialmente não só 

instrumento do processo de ensino-aprendizagem (Vidyarthi et al., 2015), mas também 

como parte do exercício da redação científica (Fillyaw, 2011; Hung et al., 2015; Vidyarthi 

et al., 2015), e sem desconsiderar os aspectos éticos, bioéticos e deontológicos também 

aplicados, e obrigatórios, nesse tipo de estudo (Shevell, 2004), bem como seus méritos e 

limitações (Nissen & Wynn, 2014; Hung et al., 2015). 

 

No caso do estudo de Amaral-Lopes (2011), foi utilizada a análise secundária de 

dados, metodologia desenvolvida a partir dos estudos de Hearst et al. (2001; 2003), a qual 

permite que o pesquisador investigue inúmeros casos em artigos publicados, de modo 

sistematizado, e possa estimar as características mais frequentes entre os mesmos ou as 

suas variações mais usuais. Ou seja, a partir de casos isolados da literatura se busca 

melhor compreender o evento pesquisado, bem como descrever a literatura especializada 

sobre dado tema específico de forma sistematizada. No entanto, a análise secundária de 

dados, como outros métodos, tem suas limitações, tais como: sofre o efeito da qualidade 

dos relatos ou dos artigos publicados; da variabilidade da descrição pelo efeito do tempo; 

da procedência das coisas ou pessoas estudadas; do grau de acurácia dos pesquisadores 

ou dos avaliadores; da disponibilidade de tecnologias de gestão ou diagnósticas, das 

medidas terapêuticas e reabilitadoras etc., ao longo do tempo estimado para o estudo. 

 

                                                           
 
33 http://www.jmedicalcasereports.com/subjects/2031 
 
34 http://www.humanpathologycasereports.com/ 
 
35 http://www.amjcaserep.com/ 
 
36 http://www.la-press.com/clinical-medicine-insights-case-reports-journal-j91 
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Devido essas limitações, os resultados da análise secundária de dados devem ser 

interpretados com cautela e vistos como indicadores de novas pesquisas, com a aplicação 

de outro modelo de estudo com maior poder para o tipo de pergunta proposta. Todavia, a 

análise secundária de dados, se estabelecidos critérios de inclusão e de exclusão, bem 

como sistemático levantamento de dados, permite conclusões confiáveis e 

recomendações mais fundamentadas sobre quadro clínico, evidências sobre os processos 

etiopatológicos, diagnóstico, terapêutica e condutas gerais; ou mesmo, modelos de gestão, 

organização de serviços de saúde ou outros aspectos estudados sob a forma de relato de 

caso, além das relações desses com a revisão sistemática e a Medicina Baseada em 

Evidências (Shevell, 2004; Moher et al., 2009; Sackett et al., 2000; Fillyaw, 2011; 

Rehman, 2011; Nissen & Wynn, 2012; 2014; Fernandez et al., 2015; Hung et al., 2015; 

Thomas & Kreptul, 2015; Vidyarthi et al., 2015). 

 

No Brasil, logo após a publicação de Hearst et al. (2001), Figueiredo & Tavares-

Neto (2001) sistematizaram o modelo da análise secundária de dados, supracitado, e 

baseados em Counsell & Fraser (1995) e Jadad et al. (1998), propuseram que os relatos 

incluídos na análise secundária de dados também tivessem pontuada a qualidade dos 

mesmos, baseada na descrição dos dados, e independente do índice de impacto do 

periódico. Após essa publicação inicial de Figueiredo & Tavares-Neto (2001), antecedida 

pela dissertação de Mestrado de Figueiredo (2001), outras publicações usaram a análise 

secundária de dados para avaliar casos com diferentes situações clínicas (Figueiredo et 

al., 2002; Siqueira et al., 2003; Figueiredo et al., 2003; Santos & Tavares-Neto, 2004; 

Figueiredo et al., 2005; Figueiredo et al., 2006; 2007; Medeiros et al., 2007; Silva et al., 

2007; Figueiredo et al., 2007; Amaral, 2009; Amaral-Lopes, 2011; Cardoso, 2013; 

Dantas, 2013; Matos Segundo, 2013; Oliveira Júnior, 2013; Souza, 2013). 

 

No caso da esquistossomose mansônica, a análise secundária de dados pode ser 

muito útil para avaliar eventos ou associações infrequentes, como o linfoma folicular 

gigante, mais habituais em mulheres portadoras da esquistossomose mansônica da forma 

hepatoesplênica (Andrade & Abreu, 1969; 1971), ou outras ocorrências mais raras. A 

título de exemplo de revisão de casos de linfoma folicular gigante, na base de dados 

PubMed(37), com a estratégia de seleção ("Schistosomiasis mansoni"[Mesh] AND 

                                                           
37 Várias outras bases de dados estão disponíveis e a quase totalidade citada nas revisões de Amaral-Lopes 

(2011) e Martínez-Silveira (2015). 
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"Splenic Diseases"[Mesh]), foram recuperadas 149 referências em 25 de agosto de 

2014(38), mas se usado como “Filters” “Case Reports” seriam 19 (12,8%) referências pré-

selecionadas – essas e também as outras 130 devem ser consultadas (título, resumo e 

também as referências bibliográficas das 149 publicações pré-selecionadas, na busca de 

novos casos publicados em periódicos não indexados na base de dados consultada, no 

caso o PubMed). Como a esquistossomose mansônica na América Latina e Caribe tem 

no Brasil a mais ampla distribuição territorial (Noya et al., 2015), as bases de dados 

nacionais e latinoamericanas não podem ser esquecidas em pesquisas bibliográficas dessa 

área, inclusos os descritores em língua portuguesa (BVS, 2015b; BVS, 2015c), e também 

da base Scopus à disposição pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS, 2015a), entre outras 

nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa (Amaral-Lopes, 2011; e Martínez-Silveira, 

2015). Também em Oliveira Júnior (2013) foram descritos o passo a passo da análise 

secundária de dados para seleção dos 69 casos de neuroesquistossomose publicados, do 

período selecionado para o estudo (casos publicados de 1970 a 2011), após observar 

outros critérios de inclusão e exclusão. 

 

Não obstante esses avanços, na era pré internet, além dos instrumentos já 

descritos, duas publicações foram fundamentais ao ensino e à pesquisa em 

esquistossomose, ambas como fontes de estudos e conhecimento: o livro 

Esquistossomose mansoni, organizado pelo Prof. Aloisio Sales da Cunha (Cunha, 1970); 

e a primeira edição da Bibliografia Brasileira de Esquistossomose (1908-1970), dos 

Professores Eurydice Pires de Sant'Anna & Gilberto Rebouças (Sant’Anna & Rebouças, 

1971). Nessa mesma linha, foi a iniciativa em 1984 do Centro de Doenças Regionais 

(CEDRE, 1984) com a edição do livro Aspectos peculiares da infeccão por Schistosoma 

mansoni, e adiante pela nova edição da Bibliografia Brasileira de Esquistossomose 

(1908-1997) de Sant’Anna (1997). 

 

Em 2008, como parte das Comemorações do Centenário da Descoberta de S. 

mansoni pelo Prof. Manoel Augusto Pirajá da Silva, adiante comentada, os Pesquisadores 

Omar dos Santos Carvalho, Liana Konovaloff Jannotti-Passos e Naftale Katz publicaram 

a Bibliografia Brasileira de Esquistossomose, de 1908 a 2007, também no formato CD e 

                                                           

 
38 Data dessa pesquisa no PubMed no http://www.nlm.nih.gov/mesh - MeSH, “Medical Subject Heading” 

(Cabeçalhos de Assuntos Médicos) da National Library of Medicine (NLM), USA. 
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com a citação de 4.971 artigos, comunicações e notas científicas, não computadas 

Dissertações, Monografias, Teses e Relatórios Técnicos (Carvalho et al., 2008b); mas 

esses mesmos autores, em 2011, publicaram a Bibliografia Brasileira de Teses e 

Dissertações(39) sobre esquistossomose do período 1909 a 2009 (Carvalho et al., 2011). 

Também no ano de 2008, Omar dos Santos Carvalho, Paulo Marcos Zech Coelho e 

Henrrique Leonel Lenzi organizaram o livro Schistosoma mansoni e esquistossomose: 

uma visão multidisciplinar (Carvalho et al., 2008a), e como o livro de Cunha (1970), é 

outro marco ao estudo da esquistossomose mansônica. Também Katz (1992) e Noya et 

al. (2015), destacaram as contribuições brasileiras ao conhecimento epidemiológico da 

esquistossomose mansônica. 

 

Sobre a literatura internacional referente à esquistossomose, outro marco 

bibliométrico foi o livro dos pesquisadores Kenneth S. Warren e Vaun A. Newill (Warren 

& Newill, 1967), e em referência ao mesmo Prof. Zilton Andrade, Pesquisador brasileiro 

de escol, publicou em 2002 o ilustrativo artigo da nova Era da Informação e da 

Comunicação, A esquistossomose no Brasil após quase um século de pesquisas. Nesse 

artigo Andrade (2002) discute critérios de avaliação de qualidade das publicações, com 

elevado espírito crítico, e destaca o livro de Warren & Newill (1967), da era anterior, e 

sobre esse chama a atenção que de 1852 a 1962 foram publicados 10.286 artigos sobre a 

esquistossomose, mas só 0,4% eram referidos por quatro ou mais vezes por especialistas. 

O resumo desse artigo Warren & Newill (1967) foi descrito por Andrade (2002) numa 

tabela aqui adaptada no QUADRO I. 

 
Em 9 de agosto de 2015, quando supostamente todos os números de volumes de 

periódicos do ano de 2014 já constavam da Plataforma SciElo/Brasil(40) (41), foram 

levantados o número de trabalho com descritores (palavras chaves ou “key words”) 

                                                           

 
39 Onde o autor desta Tese é citado como Carneiro Neto, José Tavares – mas nos trabalhos acadêmicos 

citados nessa Bibliografia, bem como em todas as outras publicações, sempre o nome registrado é 
José Tavares-Neto. 

 
40 http://www.scielo.br/?lng=pt  
 
41 Até 10 de julho de 2015, continha catalogados 870 periódicos, sendo 284 (32,6%) da área de saúde. No 

Brasil, essa base de dados é parte da “cooperação entre a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (Bireme), instituições nacionais e internacionais relacionadas com 
a comunicação científica e editores científicos” (Martínez-Silveira, 2015). 
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relacionados à esquistossomose mansônica ou “schistosomiasis mansoni”, com a 

exclusão dos trabalhos associados a vetores (planorbídeos), isso com referência ao total 

de trabalhos desde a implantação dessa base de dados no Brasil (ano 1997) e aqueles 

publicados no ano de 2014. Como pode ser observado na QUADRO II, alguns descritores 

talvez evidenciem descuido do autor e/ou do editor ou a necessidade da revisão desses 

descritores aceitos pela base SciELO. Salvo engano, isso deveria ser buscado pelos 

principais editores dos periódicos brasileiros das áreas da Medicina Tropical, das Doenças 

Infecciosas e Parasitárias e da Infectologia, como já buscou, entre nós, os pesquisadores 

das áreas de Angiologia e Cirurgia Vascular (Oliveira et al., 2003). Até porque, na Era da 

Informação e da Comunicação essa falta de uniformidade, ou lógica de alguns descritores, 

dificulta a busca bibliográfica, a qual tem como fundamento o bom e o correto uso desses 

descritores ou palavras chaves (Barbosa & Sena, 2008; 2011; Fujita et al., 2012; Araujo, 

2015; Huramoto, 2015; Martínez-Silveira, 2015). 

 

 

QUADRO I. A esquistossomose na bibliografia internacional (1852-1962). 
 

• Número de trabalhos 10.286 
• Número de revistas onde foram publicados 1.738 
• Número de autores desse trabalho 6.511 
• Número de idiomas de redação das publicações 27 
• Percentual (%) de trabalhos selecionados por um Comitê de 

especialistas de diferentes nacionalidades 
404 

Percentual (%) de trabalhos escritos em língua inglesa 44 
� Percentual (%) do grupo selecionado 86 

Percentual (%) de trabalhos escritos em língua portuguesa 13,5 
� Percentual (%) do grupo selecionado 2,3 

Fonte: adaptada da Tabela 3 de Andrade (2002). 
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QUADRO II. Artigos catalogados na base SciELO relacionados à esquistossomose mansônica, conforme número total e aqueles publicados no 
ano de 2014, distribuídos segundo os descritores utilizados nas línguas portuguesa e inglesa pelos autores dos artigos. 

 

DESCRITORES (em língua portuguesa, na ordem 
alfabética – e sem acentuação) 

NÚMERO DE 
ARTIGOS DESCRITORES (em língua inglesa, na 

ordem alfabética) 

NÚMERO DE 
ARTIGOS 

Total Ano 2014 Total Ano 2014 
Esquistossmolos 3 0 schistosomiasis 721 14 
Esquistossomose 365 5 schistosomiasis and cancer 4 0 
esquistossomose hepato-esplenica 3 0 schistosomiasis cerebellum 1 0 
esquistossomose aguda 4 0 schistosomiasis control 13 0 
esquistossomose cerebelar 1 0 schistosomiasis control - Brasil 1 0 
esquistossomose e cancer 3 0 schistosomiasis cure evaluation 1 0 
esquistossomose ectopica 1 0 schistosomiasis diagnosis 2 0 
esquistossomose experimental 4 0 schistosomiasis hepatosplenic 1 0 
esquistossomose genital 1 0 schistosomiasis infection 1 1 
esquistossomose hepatesplenica 1 0 schistosomiasis mansoni 171 7 
esquistossomose hepatica 1 0 schistosomiasis mansoni. eplenectomy 1 0 
esquistossomose hepatoesplenica 4 0 schistosomiasis mortality 1 0 
esquistossomose hepatosplenica 1 0 schistosomiasis outbreak 1 0 
esquistossomose mansoni 58 2 schistosomiasis therapeutic failure 1 0 
esquistossomose mansoni hepatoesplenica 3 0 schistosomiasis transmission 4 0 
esquistossomose mansoni hepatosplenica 1 0 schistosomiasis, epidemiology 2 0 
esquistossomose mansonica 90 2 Schistosomiasisi 1 0 
esquistossomose medular 1 0 Schistosomicidal 2 0 
esquistossomose pre-postural 3 0 schistosomicidal agente 1 0 
esquistossomose toxemica aguda 1 0 schistosomicidal drug 1 0 
esquistossomose urbana 1 0 Schistosomicide 3 0 

CONTINUA 
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QUADRO II. [continuação]. 
 

DESCRITORES (em língua portuguesa, na ordem 
alfabética – e sem acentuação) 

NÚMERO DE 
ARTIGOS DESCRITORES (em língua inglesa, na 

ordem alfabética) 

NÚMERO DE 
ARTIGOS 

Total Ano 2014 Total Ano 2014 
esquistossomose, espidemiologia 2 0 Schistosomicides 2 0 
esquistossomose, mansonica 1 0 Schistosomosis 1 0 
esquistossomose raqui-medular 1 0 Schistosomotic 2 0 
esquistossomoses 1 0 schistosomotic egg burden 1 0 
esquistossomotica 6 0 schistosomotic patients 1 0 
Esquistossomulo 3 0 Schistosomula 8 0 
Esquitossoma 1 0 schistosomula antigens 2 0 
esquitossomose 2 0 Schistosomulae 1 0 
Xistossomose 2 0 schistosomule 1 0 

- - - schistosomules 1 0 
- - - schistosomulum 3 0 
- - - schistosomulum migration 1 0 
- - - schistosomulun 1 0 
- - - Schistosoma 1 0 
- - - schistossomose 1 0 
- - - schistossomosis 1 0 
- - - schistossomosis or xistosomose 3 0 
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IV.2. Características da área de estudo: município de Catolândia 

 
O município de Catolândia (FIGURA I) fica localizado na macrorregião do 

Cerrado(42), região da Chapada do Oeste Baiano (FIGURA II), no território de identidade 

da Bacia do Rio Grande do Estado da Bahia (Bahia, 2014), com as seguintes coordenadas 

geográficas (na sede do município): Latitude Sul: 12º 18' 4" Sul; e Longitude Oeste: 44º 

51' 48" Oeste (IBGE, 2015). Com altitude média de 650m acima do nível do mar (na sede 

de 596m); e área total de 714,8km2(43), sendo o menor município do Estado da Bahia em 

área territorial e também em número de habitantes (Amarante et al., 2015; IBGE, 2015). 

 

Na região de Catolândia, a precipitação pluviométrica tem média anual de 

1.168mm, distribuída nas duas estações do ano (seca; e chuvosa). Nos meses de abril a 

outubro, período seco, ocorrem as temperaturas mais baixas, especialmente no mês de 

junho; enquanto no período chuvoso, de novembro a março, são observadas as 

temperaturas mais elevadas (Amarante et al., 2015). Durante o ano de 2013, a média da 

temperatura foi 23,9oC, com limites mínimos e máximos de 13,6oC (junho) e 33,5oC 

(setembro) (Amarante et al., 2015). 

 

A FIGURA III mostra os dois principais cursos naturais d’água do município de 

Catolândia, Rio Tamanduá e Riacho Poções, sendo o Córrego Boa Sorte (Tavares-Neto, 

1987b), que corta a sede do município, efluente do Rio Tamanduá; e esses cursos naturais 

d’água, e outros de menor vazão, fazem parte do sistema hidrogeológico do Rio São 

Francisco (Amarante et al., 2015), os quais são utilizados pela população nas áreas 

irrigadas e onde há elevada colonização de B. straminea – essas valas de irrigação (para 

plantio de arroz) e os pequenos córregos são as fontes principais de transmissão de S. 

mansoni em Catolândia (Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto, 1997). Todavia, Martins 

Jr. & Barreto (2003) mostraram, para o Estado da Bahia, a pouca influencia das áreas de 

irrigação, mecanizadas ou artesanais, na transmissão de S. mansoni. 

                                                           

 
42 Em razão do bioma predominante ser o Cerrado, em muitas áreas substituído pelas pastagens para criação 

do gado vacum e culturas da cana-de-açúcar, arroz, entre outras. 
 
43 Outras fontes, inclusa a publicação de Amarante et al. (2015), informa ser de aproximadamente 642,6km2. 
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FIGURA I. Localização do município de Catolândia no Estado da Bahia(44). 
 

  

 

 

FIGURA II. Localização do município de Catolândia e da Cidade polo da região, 
município de Barreiras(45). 

 

                                                           

 
44 Fonte:  

https://www.google.com.br/search?q=mapa+Catol%C3%A2ndia+Estado+da+bahia&biw=1920&b
ih=903&tbm=isch&imgil=vFAYCdzDwae4PM%253A%253Bj7hhazrdipdfmM%253Bhttps%252
53A%25252F%25252Fes.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FCatol%25252525C3%25252525A
2ndia&source=iu&pf=m&fir=vFAYCdzDwae4PM%253A%252Cj7hhazrdipdfmM%252C_&usg=
__EUtFh19nkx7CXAtjMiPhSEcdA6Q%3D&ved=0ahUKEwji9MDunrjJAhXBgpAKHfoaA18Qyj
cIMw&ei=hE1cVuKiE8GFwgT6tYz4BQ#imgrc=vFAYCdzDwae4PM%3A&usg=__EUtFh19nkx
7CXAtjMiPhSEcdA6Q%3D 

45 Fonte: http://www.derba.ba.gov.br/download/mapas/jpg/map16.jpg 
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FIGURA III. Sistema hidrológico da região Oeste do Estado da Bahia e do município 
de Catolândia. 

 

 
Fonte: Amarante et al. (2015). 

 

 

No censo populacional de 2010 a população foi 2.612 habitantes, sendo essa 

estimada para 2015 de 3.672 habitantes – com densidade populacional em 2015 de 5,1 

habitantes/km2 (IBGE, 2015). Aproximadamente, dois terços da população residem na 

área rural do município (IBGE, 2015). No período de 1979 a 2000, houve crescimento 

vegetativo negativo, passando a ser positivo de 2000 a 2010, com população de 2.396 e 

2.612 habitantes, respectivamente, e marcadamente positivo de 2010 para 2015 (IBGE, 

1991; 2010a; 2014a; 2015). Esse crescimento populacional positivo, das duas últimas 

décadas, tem direta relação com o grande desenvolvimento das culturas da soja e do 

algodão nos municípios vizinhos, especialmente São Desidério e Luís Eduardo 

Magalhães. Essa nova fronteira agrícola do Brasil alterou, marcadamente, o status 

econômico dessa região do Estado da Bahia (Miranda, 2012; Costa & Mondardo, 2013). 

Não obstante, como mostrado adiante, esse processo de riqueza na região trouxe trabalho 

e emprego aos moradores de Catolândia nos municípios vizinhos, mas grande parte das 

terras do município é acidentada e pouco se presta às culturas mecanizadas e de elevado 

rendimento/hectare (Amarante et al., 2015). 

 

O gentílico, Catolândiano, habita região com mais baixo tipo de vulnerabilidade 

social, do tipo 8, por apresentar os piores indicadores relacionados às condições de vida 
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e econômica, bem como dos indicadores relacionados à qualidade de vida. Situação 

semelhante aos habitantes de 64% dos municípios dessa macrorregião do Estado da Bahia 

(Rivero & Oliveira, 2013); esses autores [responsáveis técnicos pelo projeto] assim 

descreveram essa macrorregião do Estado da Bahia no ano base de 2012: “Por este 

conjunto de fatores, há tendência de migração dos pequenos produtores e 

trabalhadores rurais para as cidades em busca de trabalho, situação que vem 

gerando problemas de qualidade de vida, tanto em relação à infraestrutura 

habitacional, quanto ao atendimento social. Em relação ao Indicador 

Dimensional de Condição de Vida, fatores estruturais e históricos geram 

exclusão social para o conjunto da população desta macrorregião, com altas 

taxas de analfabetismo, mortalidade infantil e violência urbana. Tais 

circunstâncias, associadas ao fato de existirem poucas organizações sociais e, 

consequente, incapacidade de resposta da população, anuncia um cenário de 

longa duração para este tipo de condição, caso não haja atuação do Estado para 

atenuar tais contradições.” (Rivero & Oliveira, 2013). 

 

Entre os 417 municípios do Estado da Bahia pesquisados, o Índice da Qualidade 

de Vida (IQV) variou de 1,71 (município de Pedro Alexandre(46)) a 3,45 (município de 

Nova Fátima(47)), respectivamente nas posições 417ª e 1ª, sendo a posição 186ª a do 

município de Catolândia (IQV=2,68) e a da capital do Estado (Salvador) na 18ª com IQV 

de 3,20 (Rivero & Oliveira, 2013). Para o ano base de 2013, foi 0,51 o índice Geni(48) de 

desenvolvimento humano da população de Catolândia (PNUD/Brasil, 2015b). 

 

Os principais indicadores e características do município e da população de 

Catolândia, a seguir descritos, foram baseados principalmente nas informações do IBGE 

(2015) e também no Relatório ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(Amarante et al., 2015). 

 

                                                           

 
46 Da região Semiárido Nordeste do Estado da Bahia, limítrofe com o Estado de Sergipe. 
 
47 Da região Semiárido Nordeste do Estado da Bahia, próximo da Região do Sisal. 
 
48 Mede o grau de desigualdade social e varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a 1 

(desenvolvimento humano total) (Sadovsky et al., 2015).  
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Na TABELA I, com base no Censo de 2010, com população na época de 2.612 

habitantes, a maioria (51,8%) era do sexo masculino. No Censo de 2010 

aproximadamente um terço da população tinha idade ≤19 anos, faixa etária mais exposta 

à infecção esquistossomótica em Catolândia (Tavares-Neto, 1987b), sendo semelhantes 

as proporções entre aqueles do sexo masculino (35%) e feminino (35,4%). Nessa 

população (n=2.612), a maioria residia nas áreas rurais do município (63%; n=1.645), 

inclusos aqueles residentes nos 11 pequenos Povoados(49) do município, enquanto na sede 

residiam 967 pessoas (n=37%). Dos domicílios ocupados em Catolândia, no total de 763 

casas, a proporção de moradores por moradia foi 3,4 pessoas (IBGE, 2015). Em 2010, 

foram computadas 517 matrículas no ensino fundamental, sendo no ensino médio de 121, 

enquanto nas faixas etárias de 5 |―| 14 e 15 |―| 19 o total de pessoas era, respectivamente, 

de 480 e de 239 (IBGE, 2015); portanto, aparentemente, o número de vagas no sistema 

escolar do município de Catolândia é suficiente com relação às populações daquelas 

faixas etárias. Também segundo o IBGE (2015), no ano base de 2010, a maioria (68,9%; 

n=1.801) dos moradores era alfabetizada. 

 

O índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) avalia o rendimento dos 

estudantes nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, aplicado no Brasil desde 

2007. No ano de 2015, para esse índice os indicadores de Catolândia não houve 

substantiva mudança desde o ano de 2011 – nesse período, a posição dos estudantes de 

Catolândia dos anos iniciais variou da 3.613ª a 3.618ª entre os 5.565 municípios 

brasileiros, enquanto entre aqueles dos anos finais a variação de 4.731ª a 4.736ª (Brasil, 

2015b). 

 

Em 2015, o município de Catolândia contava com cinco serviços de saúde: 

Unidade Municipal de Saúde (sede); Maternidade(50); Unidade de Saúde da Família 

(sede); Unidade de Saúde da Família (Povoado de Mozondó); e Laboratório Municipal 

de Análises Clínicas (DATASUS, 2015a).  

                                                           

 
49 Povoados de Água Branca do Calixto; Areião; Assentamento do Poção; Barriguda; Boqueirão; Capivara; 

João Rodrigues; Mozondó; Poço da Pedra; Sítio da Barriguda; e Tamanduá. 
 
50 Com quatro (4) leitos, que funciona no mesmo prédio da Unidade Municipal de Saúde – localizada na 

sede do município. 
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TABELA I. Distribuição etária da população de Catolândia, segundo o sexo, no ano 
base de 2010. 

 

FAIXAS ETÁRIAS 
(em anos) 

SEXO – n (%) 
TOTAL Masculino Feminino 

<1 16 (1,2) 18 (1,4) 34 (1,3) 
1 |―| 4 89 (6,6) 76 (6) 165 (6,3) 
5 |―| 9 97 (7,2) 126 (10) 223 (8,5) 

10 |―| 14 143 (10,6) 114 (9,1) 257 (9,8) 
15 |―| 19 127 (9,4) 112 (8,9) 239 (9,2) 
20 |―| 24 101 (7,5) 89 (7,1) 190 (7,3) 
25 |―| 29 112 (8,3) 127 (10,1) 239 (9,2) 
30 |―| 34 105 (7,8) 90 (7,2) 195 (7,5) 
35 |―| 39 96 (7,1) 75 (5,9) 171 (6,7) 
40 |―| 44 88 (6,5) 71 (5,6) 159 (6,1) 
45 |―| 49 81 (5,9) 59 (4,7) 140 (5,4) 
50 |―| 54 53 (3,9) 71 (5,6) 124 (4,8) 
55 |―| 59 59 (4,4) 51 (4) 110 (4,2) 
60 |―| 64 52 (3,8) 45 (3,6) 97 (3,7) 
65 |―| 69 53 (3,9) 41 (3,3) 94 (3,6) 
70 |―| 74 40 (2,9) 44 (3,5) 84 (3,2) 
75 |―| 79 22 (1,6) 21 (1,7) 43 (1,7) 
80 |―| 84 10 (0,7) 16 (1,3) 26 (1) 
85 |―| 89 6 (0,4) 7 (0,6) 13 (0,5) 
90 |―| 94 4 (0,3) 5 (0,4) 9 (0,3) 

≥95 0 0 0 
TOTAL 1.354 (100) 1.258 (100) 2.612 (100) 

Fonte: IBGE (2015). 

 

 

Também em 2015, foram nascidos vivos 106 crianças, e só um caso foi parto 

domiciliar; do total de partos (n=111), a quase totalidade (n=108) ocorreu na Maternidade 

de Catolândia e outros três nas cidades de Barreiras ou de São Desidério (IBGE, 2015; 

Registro Civil da Prefeitura Municipal de Catolândia, 2015 – informação pessoal), mas 

não funciona o sistema de referência e de contra referência dos serviços de pré-natal de 

Catolândia com os daquelas maternidades, e vice-versa. Nesses dois últimos anos (2014 

e 2015), foram registrados 9 óbitos, mas nenhum <1 ano de idade, sendo 6 no domicílio 

e 3 hospitalar (nas cidades de Barreiras, Brasília/DF e Goiânia/GO) (IBGE, 2015; 

Registro Civil da Prefeitura Municipal de Catolândia, 2015 – informação pessoal). 

 

Na atualidade, o município de Catolândia conta com dois médicos residentes (um 

deles de procedência cubana), ambos graduados em Cuba e sem validação de diploma 

pelo regramento do Conselho Federal de Medicina - um com atuação na equipe do 
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Programa de Saúde da Família (PSF), da sede e na unidade satélite do Sítio da Barriguda 

(microárea 5); e o segundo médico atua no PSF do Mozondó, o qual tem como áreas 

adstritas o Povoado de Capivara, o Assentamento de Poção e a região próxima (microárea 

3). 

 

Atualmente, nas duas unidades de saúde da família (sede; e do Povoado de 

Mozondó), atuam dois odontólogos, cada um com carga horária semanal de 20 horas, os 

quais durante o ano de 2015 fizeram, entre outros atendimentos, quase 1.000 (n=954) 

práticas educativas, inclusas com as 51 gestantes desse período (Brasil, 2016). 

 

A equipe de saúde conta ainda com cinco Enfermeiros, assim distribuídos: (i) na 

área da Vigilância Sanitária (VISA) e de Vigilância Epidemiológica (VIEP); (ii) na 

equipe do PSF-Mozondó; (iii) na Unidade Básica de Saúde de Catolândia (UBS-

Catolândia), localizada na sede; (iv) na Maternidade; e (v) no Setor da Atenção Básica à 

Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Catolândia. As equipes de saúde são 

completadas com: um Visitador sanitário; nove Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 

e seis Agentes de combate às endemias - todos com 40 horas/semana (Informação pessoal 

de Cleide Maria Santos da Cruz/Prefeitura Municipal de Catolândia - em dezembro de 

2015; DATASUS, 2015b). 

 

O Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura Municipal tem na equipe 

profissional dois bioquímicos de 20 horas cada; um técnico de 40 horas; e um Agente 

laboratorista, também de 40horas/semana. Em 2015, foram realizados os seguintes 

exames: hemograma (n=888); sumário de urina (n=746); exame coproparasitológico, 

método Kato-Katz (n=583); glicose (n=702); colesterol (n=558); HIV-1/2 (n=131); 

V.D.R.L. (n=154); triglicerides (n=360); gonadotrofina coriônica (β-HCG) na urina 

(n=148) (Informação pessoal de Cleide Maria Santos da Cruz/Prefeitura Municipal de 

Catolândia - em dezembro de 2015). 

 

A UBS-Catolândia Iêda Barradas Carneiro conta com Serviço de Radiologia e um 

aparelho de Raios X da marca INTECAL CR-7®, sob a responsabilidade de um Técnico 

em Radiologia (20 horas/semana) e esse encaminha as radiografias aos médicos das 

equipes. Em 2015, foram realizados os seguintes números de exames: radiografia de tórax 

(n=60); radiografia de pé (n=60); tornozelo (n=25); mão (n=10); joelho (n=15); coluna 
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cervical (n=32) (Informação pessoal de Cleide Maria Santos da Cruz/Prefeitura 

Municipal de Catolândia - em dezembro de 2015). 

 

Conforme a regionalização dos serviços de saúde dessa região, do Oeste do Estado 

da Bahia, e também pela proximidade de 14km em rodovia asfaltada (BA-455), na cidade 

de São Desidério são realizadas os procedimentos clínicos de maior complexidade, bem 

como cirurgias de médio e grande porte, além de outros exames das áreas da Patologia 

Clínica e de Imagem. No passado, essa parceria (por sistema semelhante ao TFD(51), 

tratamento fora do domicílio, ou não) era realizada com a cidade de Barreiras, onde a 

demanda é excessiva em razão da cobertura de bem maior territorialidade (Informação 

pessoal de Cleide Maria Santos da Cruz/Prefeitura Municipal de Catolândia - em 

dezembro de 2015). Mais recentemente, os Prefeitos dos Municípios da região Oeste do 

Estado da Bahia (FIGURA III) criaram associação, a União dos Municípios do Oeste da 

Bahia (UMOB), a qual atualmente discute o estabelecimento de consórcio voltado à 

atenção à saúde, secundária e terciária.  

 

No período de quatro anos, de 2011 a setembro de 2015, quase metade (42,1% a 

46,6%) das internações hospitalares de moradores de Catolândia foram decorrentes de 

causas relacionadas ao parto, gravidez e/ou puerpério; seguida das doenças do aparelho 

respiratório (18,2% a 19,3%) e, na terceira posição, as doenças infecciosas e parasitárias 

(12,4% a 12,9%) (Brasil, 2015d). No período de 2014 a 2015, não houve registro de óbito 

em <1 ano de idade (Registro Civil/Prefeitura Municipal de Catolândia, informação 

pessoal, 2015). 

 

Não obstante, os precários indicadores sociais entre os habitantes do município de 

Catolândia, as vacinações do calendário do Programa Nacional de Vacina/Ministério da 

Saúde tiveram cobertura vacinal superior a 85,8%, de cada população alvo, no período de 

2009 a novembro de 2015 (Brasil, 2015c; Registros de 2015 nas Unidades de Saúde de 

Catolândia – informação pessoal, 2015). 

 

                                                           

 
51 Até dezembro de 2015 o município de Catolândia não tinha TFD credenciado, pelo Ministério da Saúde, 

até por ser mais outro ônus municipal, em lugar de medida aparentemente favorável ao bom 
funcionamento do sistema de saúde. 
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O município de Catolândia não conta com casa bancária(52), mas sim com os 

serviços básicos bancários oferecidos pela agência local da Empresa de Correios e 

Telégrafos (ECT) e também por meio de terminais de duas casas bancárias. Há 58 anos, 

em 1957, originalmente na Revista Medicina e Cirurgia [Rio de Janeiro], Carlos Gentile 

de Mello já chamava à atenção que nos municípios brasileiros sem casa bancária também 

não tinham médico ou padre (Mello, 1960). No presente, Catolândia continua sem padre 

e nem casa bancária, mas agora com dois médicos de programa tido como “Mais 

médicos”. 

 

A economia do município é fundamentalmente centrada em minifúndios e na 

agricultura familiar, enquanto nos prósperos municípios de São Desidério e Luís Eduardo 

Magalhães predominam as monoculturas de grande escala, bem como a pecuária 

extensiva (Amarante et al., 2015). Nos anos bases de 2012 e 2013, em Catolândia 

predominavam as culturas da banana, arroz, cana-de-açúcar, mandioca e milho, em área 

colhida de 797 hectares (Amarante et al., 2015). 

 

No último Censo da população, de 2010, o “rendimento nominal(53) mediano 

mensal per capita” dos moradores do domicílio rural e urbano foi, respectivamente, de 

R$ 250,00 e R$766,99, equivalentes a US$ 138,4 e US$ 424,4 dólares americanos(54) 

(IBGE, 2015). Segundo o Censo do IBGE de 2010 (apud Amarante et al., 2015), foi R$ 

510,00 o rendimento médio mensal das pessoas moradoras de Catolândia com 10 anos ou 

mais de idade. A TABELA II, mostra que a grande maioria (88,4%) da população de 

Catolândia tem ganhos mensais inferiores a 1 salário mínimo ou sem rendimento (nesse 

grupo incluídos muitos estudantes), ou seja, abaixo da linha de pobreza ou um pouco 

acima da mesma. 

                                                           

 
 
52 No passado, de 1981 até o ano de 1996, a sede do munícipio Catolândia contou com agência do BANEB 

(Banco do Estado da Bahia), fechada com o advento do PROER (Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro), do Governo Federal de 1995. Todavia, 
essa agência bancária na sede de Catolândia era parte de programa político-partidário do Governo 
do Estado da Bahia no processo elitoral de um candidato ao cargo de Governador, falecido pouco 
antes das eleições. 

 
53 Sem descontos de imposto e inflação. 
 
54 Valor médio do dólar comercial em junho de 2010 de US$1,00=R$1,807 (Fonte: 

http://economia.acspservicos.com.br/indicadores_iegv/iegv_dolar.html). 
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Nos domicílios da sede de Catolândia, 100% têm ligação ao serviço público de 

água e de luz, enquanto nos domicílios das áreas rurais a totalidade não tem acesso à água 

tratada(55), mas 100% têm energia elétrica (Amarante et al., 2015; Prefeitura Municipal 

de Catolândia, informação pessoal, 2015). Todavia, nenhum domicílio conta com 

esgotamento sanitário, e as fossas, quando presentes, são do tipo rudimentares em 

aproximadamente 2/3 dos domicílios (Amarante et al., 2015). 

 

 

TABELA II. Rendimento agrupado por classe do número de salários mínimos 
na população de Catolândia (Bahia), com 10 anos ou mais de idade. 

 

Nº SALÁRIOS MÍNIMOS Nº de PESSOAS PERCENTUAL (%) 
Sem rendimentos 952 43,3 
Até ¼ 239 10,9 
¼ |―| ½ 129 5,9 
½ |―| <1 623 28,3 
1 |―| <2 168 7,6 
2 |―| até <3 52 2,3 
3 |―| até <5 26 1,2 
5 |―| até <10 7 0,3 
10 |―| até <15 5 0,2 
≥15 0 - 
TOTAL 2.201 100 

Fonte: IBGE (2010) apud Amarante et al. (2015). 

 

                                                           

 
55 É variável, conforme a fonte, o número de domicílios exclusivamente com poço artesiano comunitário 

ou cisternas que armazenam águas das chuvas, mas esses números variam, respectivamente, entre 
30% a 40% e 50% a 60% (Amarante et al., 2015; Prefeitura Municipal de Catolândia, informação 
pessoal, 2015). 
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IV.3. Esquistossomose mansônica 

 

A origem e a distribuição das espécies do gênero Schistosoma são ainda 

controversas, mas a doença esquistossomose foi referida pelos autores da Antiguidade em 

razão da hematúria observada por viajantes em moradores do Antigo Egito, portadores da 

esquistossomose hematóbia, e também ovos desse parasita foram encontrados em múmias 

com idade superior a 3.500 anos (Sandison & Tapp, 1998; Parise-Filho & Silveira, 2001); 

também, foram descritas evidências da esquistossomose japônica em múmias asiáticas 

(Katz & Almeida, 2003). Paraense (2008) reviu o histórico do conhecimento sobre esse 

gênero, e mais especialmente aquele relacionado à espécie Schistosoma mansoni, agente 

da esquistossomose mansônica, bem como os diferentes hospedeiros intermediários do 

gênero Schistosoma nos continentes americano, africano e asiático. 

 

Em Katz & Almeida (2003) há excelente roteiro do processo de conhecimento 

científico sobre a esquistossome mansônica. Nesse processo, cabe aqui destacar as 

contribuições nacionais ao conhecimento sobredito relacionadas à espécie S. mansoni, a 

única existente no continente americano (Pessôa, 1960; Kawazoe & Pinto, 1983; Morales 

et al., 1999; Cox, 2002; WHO, 2002; OPAS, 2009). 

 

Em 2008, por ocasião do Centenário da Descoberta de S. mansoni pelo médico 

baiano Manoel Augusto Pirajá da Silva(56) (FIGURA IV), primeiro professor catedrático 

da disciplina de Parasitologia, criada no Brasil em 1911, da Faculdade de Medicina da 

Bahia (Coni, 1952; Falcão, 1959; Britto, 2010), foram promovidas várias atividades 

comemorativas e publicações pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2008c) e pela Faculdade 

de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (Katz, 2008; 

Tavares-Neto, 2008b), pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (Prata, 2008) e 

pela Fundação Oswaldo Cruz (Carvalho et al., 2008a). 

 

No Brasil, em 1931, foi o Prof. Alexandre Leal Costa(57) talvez uns dos primeiros 

autores a destacar a descoberta do Prof. Pirajá da Silva, na sua Tese de Livre Docência 

                                                           

 
56 Graduado na 80ª Turma de 1896 da Faculdade de Medicina da Bahia, juntamente com seu irmão Eduardo 

Augusto Pirajá da Silva, composta essa de 17 formados (Tavares-Neto, 2008a). 
 
57 Um dos precursores dos estudos sobre a esquistossomose mansônica em Catolândia (Bahia). 
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na FMB-UFBA (Costa, 1931); e, mais adiante, os Profs. Clarival do Prado Valladares 

(Valladares, 1953) e Aluízio Prata (Prata, 1957), posteriormente reafirmada de modo 

incontestável por Falcão (1959). Ainda na Faculdade de Medicina da Bahia, muitos outros 

apresentaram trabalhos acadêmicos relacionados à esquistossomose mansônica, e com 

destaque para Air Colombo Barretto (Barretto, 1960), Gilberto Rebouças (Rebouças, 

1964), Sebastião A. Loureiro Souza (Souza, 1973) e Luiz Guilherme C. Lyra (Lyra, 

1975). 

 

 

FIGURA IV. Professor Manoel Augusto Pirajá da Silva. 
 

 
Fonte: foto do autor desta Tese (retrato em óleo sobre tela, 
aposto na Sala da Congregação da Faculdade de Medicina da 
Bahia da Universidade Federal da Bahia). 
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No ano anterior ao daquele Centenário, em 2007, assim foram iniciadas as 

comemorações no âmbito da FMB-UFBA ao feito do Prof. Pirajá da Silva, com este texto 

no Boletim Eletrônico da Faculdade (Tavares-Neto, 2007(58)): 

“No próximo ano, no Brasil serão comemorados dois eventos 

significativos à Educação e à Ciência: o Bicentenário da primeira 

instituição de Ensino Superior do País, a Faculdade de Medicina da 

Bahia; e o Centenário da descoberta de Schistosoma mansoni pelo 

Professor Manoel Augusto Pirajá da Silva. Por certo, nos locais onde 

viveu no Brasil (Amargosa, Manaus, Salvador e São Paulo) ocorrerão 

eventos comemorativos. Em 1958, o então Ministro da Saúde, Prof. 

Mário Pinotti, organizou a “Comissão do Cincoentenário da 

descoberta de Schistosoma mansoni no Brasil” e essa recomendou a 

instituição da Medalha Pirajá da Silva (Portaria Ministerial MS n° 391 

de 23 de outubro de 1958). 

Há 100 anos, em 1907, os médicos Carlos Chagas e Pirajá da Silva 

estavam nas fases preliminares das suas principais e geniais 

descobertas ao conhecimento humano, nas áreas da Medicina e da 

Parasitologia. Esses dois renomados pesquisadores brasileiros, Carlos 

Chagas no Vale do Rio das Velhas (Estado de Minas Gerais) e Pirajá da 

Silva na cidade do Salvador (Estado da Bahia), tinham em comum, 

naquela época, as precárias condições de trabalho e dependeram, 

essencialmente, nas respectivas descobertas das suas genialidades e 

da tenacidade no enfrentamento das muitas condições adversas. 

Naquele ano, em 23 de agosto de 1907, Pirajá da Silva no seu pequeno 

e humilde laboratório no Hospital Santa Isabel da Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia, então o hospital de ensino da FAMEB(59), 

observou Treponema pallidum pela primeira vez no Estado da Bahia e, 

provavelmente, no Brasil. Nesse estudo, Pirajá da Silva usou cortes 

hispatológicos de lesões sifilíticas e estava fundamentado na descrição 

original, em 1905, do agente etiológico da sífilis por Schaudinn & 

Hoffmann. Analisando a documentação desse período (1905-1908), 

disponível no Acervo Geral da FAMEB (1808-2007), fica patente a 

obstinação do Dr. Pirajá da Silva, à época Professor-assistente da 1ª 

Cadeira de Clínica Médica da FAMEB, porque as condições disponíveis 

à pesquisa e ao ensino prático eram bastante precárias. Por outro lado, 

as Memórias da FAMEB de 1890 a 1924 e as Atas da Congregação, 

desse mesmo período, atestam como era órfã a pesquisa científica, 

inclusive de apoio institucional. ... 

Portanto, o seu tempo e as condições locais em nada favoreciam a 

descoberta de Pirajá da Silva. Não obstante, isso é ainda mais 

                                                           

 
58 Também parcialmente publicado no Jornal da Ciência (SBPC): Tavares-Neto J. Pirajá da Silva: 

Centenário em 2008 da descoberta Schistosoma mansoni. Jornal da Ciência (on-line), SBPC, de 2 
de maio de 2007. 

 
59 Sigla da Faculdade de Medicina da Bahia, substituída por FMB em 2008 (originalmente usada de 1832 

a 1946, quando foi criada a Universidade da Bahia). (Tavares-Neto, 2008a). 



- 47 - 
 

inimaginável se o examinador estiver impregnado dos atuais valores 

impostos pelo mercado da tecnociência. Mais ainda porque Pirajá da 

Silva estudava um espécime biológico ainda hoje pouco valorizado, as 

fezes humanas, e tinha como equipamento mais sofisticado um 

microscópio do tipo mono ocular; no entanto, era sólida a formação 

de Pirajá da Silva em Microbiologia e Parasitologia, inclusive 

considerando os seus relatórios de pesquisa e suas publicações. 

No início do ano de 1908, o Prof. Pirajá da Silva passou a estudar todas 

as espécimes fecais dos pacientes internados nas enfermarias da 1ª 

Cadeira de Clínica Médica da FAMEB, sediadas no Hospital Santa 

Isabel. Por essa ocasião, chamou sua atenção em alguns espécimes 

fecais examinados a presença de ovos com espículo lateral, 

observação que anteriormente, em 1904, não havia investigado 

detidamente. A partir daí passou a rever a literatura e pôde constatar 

a contenda, nascida no Egito e com ardorosos defensores na Inglaterra 

e na Alemanha, sobre a origem daquele elemento parasitário. Aqueles 

defensores da teoria unicista teoricamente julgavam os ovos 

observados nas fezes com espículo, terminal ou lateral, como 

originados de fêmeas S. haematobium, sendo os laterais quando essas 

estavam não fecundadas. Já os defensores da outra teoria, dita 

dualista, propugnavam, mas também sem fundamentação científica, 

que cada tipo de ovo era originado de duas diferentes espécies do 

gênero Schistosoma. 

Assim era o saber daquele momento, mas Pirajá da Silva não ficou 

partidário de nenhuma das teorias e resolveu obter mais resultados; 

por um lado, continuou os exames coproparasitológicos e formulou 

duas perguntas científicas. Se os ovos de espículo lateral e terminal 

eram S. haematobium, conforme a teoria unicista, estariam presentes 

na urina dos pacientes? Os pacientes com ovos com espículo lateral 

nas fezes, também os tinham na urina? Para responder a primeira 

pergunta, passou a investigar a urina dos pacientes com hematúria, 

pois conhecia a clínica da esquistossomose hematóbica e também que 

na Bahia o Dr. Otto Wucherer, descobridor da filariose por Wuchereria 

bancrofti, anos antes não havia observado ovos nas muitas urinas 

examinadas. Concomitantemente, buscava responder a segunda 

pergunta e após analisar o sedimento da urina centrifugada dos 

portadores de ovos com espículo lateral nas fezes também não 

encontrou “um só ovo” com àquela característica morfológica. 

Na época dos estudos de Pirajá da Silva, em 1908, havia quase 6 

décadas da proibição do tráfico de escravos para o Brasil pela Coroa 

Inglesa e um pouco mais de 3 décadas da cessação completa do 

tráfico. Assim e também considerando a reduzida expectativa de vida 

reinante no Século XIX, especialmente entre a população escrava, 

deviam ser raras em 1908 as pessoas ex-escravas oriundas de regiões 

do continente africano com ocorrência S. haematobium, desde que no 

Brasil não havia seu hospedeiro intermediário (moluscos do gênero 
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Bulinus) e, portanto, não ocorria a transmissão ativa dessa espécie de 

Schistosoma. 

Com àquelas duas preciosas respostas às suas indagações, Prof. Pirajá 

da Silva passou a estudar mais minuciosamente a morfologia do ovo, 

nas fezes, nas raspagens de mucosa retal ou em cortes histológicos de 

espécimes obtidos por biópsia da mucosa retal; em paralelo, também 

estudava o embrião (miracídio) intra-ovular e verificou que o modo da 

sua eclosão e a forma adquirida durante esse evento em muito 

diferenciava da descrita no ovo S. haematobium. Contudo, o Prof. 

Pirajá da Silva, como relatou ao Prof. Itazil Benicio dos Santos ... 

(Santos, 1977), ainda relutava sobre a solidez daquelas observações e 

assim continuou buscando provas mais incontestáveis para melhor 

caracterizar a nova espécie do gênero Schistosoma. 

A primeira delas ocorreu em 8 de julho de 1908, por ocasião da 

necropsia de um dos seus pacientes com ovos de espículo lateral nas 

fezes. Nesse paciente, em vários cortes histológicos da parede da 

bexiga não encontrou ovos com espículo lateral, os quais foram 

abundantes nos cortes da parede do reto-sigmóide. Falecido um outro 

paciente, também eliminador de ovos com espículo lateral, os exames 

hispatológicos conduzidos pelo Prof. Pirajá da Silva mostraram os 

mesmos achados, mas nesse segundo caso observou pela primeira 

vez, em 25 de agosto de 1908, o verme adulto no sistema porta e nas 

suas ramificações. Contudo só no terceiro caso necropsiado, em 4 de 

setembro daquele ano, foi possível diferenciar o macho da fêmea no 

sistema porta, pelo isolamento de 1 fêmea, 19 machos e mais dois 

casais de vermes, no total de 24 exemplares. Para completar suas 

observações, Pirajá da Silva encontrou nas 3 fêmeas isoladas, desse 

terceiro caso necropsiado, os seus úteros repletos de ovos com 

espículo lateral. 

Em síntese, as observações posteriores, realizadas em outros 

pacientes necropsiados, deram a segurança ao Prof. Pirajá da Silva de 

encaminhar e publicar três trabalhos na revista Brazil Médico, ao longo 

de 1908, e o quarto nesse mesmo ano no Archives de Parasitologie 

(França). Nessas 4 publicações(60), Prof. Pirajá da Silva mostra com 

simplicidade e elegância quais as principais diferenças entre essa nova 

espécie do gênero Schistosoma e S. haematobium, só depois 

denominada de S. mansoni. 

A contenda seguinte, movida pelo não reconhecimento da descoberta 

do Prof. Pirajá da Silva, é mais própria do embate entre a Ciência e 

anti-ciência ou daqueles pesquisadores auto-avaliados como 

dominadores ou proprietários da Ciência versus os julgados 

dominados ou oriundos de lugares supostamente periféricos, como 

ainda muitos do dito primeiro mundo consideram os pesquisadores 

brasileiros. Por isso, é muito atual a leitura do livro de Edgard de 

                                                           

 
60 Pirajá da Silva 1908a; 1908b; 1908c; e 1909a. As outras principais publicações de Pirajá da Silva sobre 

esquistossomose mansônica foram em 1909b; 1912a; e 1912b. 
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Cerqueira Falcão (Falcão, 1959) e um outro, supracitado, de Santos 

(1977), nos quais é mostrada como a salutar e desejável dúvida sobre 

um novo dado científico é substituída pela contenda originada na 

vaidade humana. 

Felizmente enquanto viveu o Prof. Pirajá da Silva (1873-1961) foi 

considerado o “incontestável descobridor de Schistosoma mansoni”, e 

em 28 de janeiro de 1955 recebeu também esse reconhecimento do 

Tropeninstitut de Hamburgo, por meio da Medalha Bernhard Nocht, 

pelo conjunto das suas contribuições à Medicina Tropical, cerimônia 

essa realizada no anfiteatro do Departamento de Parasitologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Na atualidade, mais ainda, são bons exemplos as histórias sobre os 

feitos de Pirajá da Silva e de Carlos Chagas e como essas podem servir 

à comunidade científica do Brasil e às agências de fomento à pesquisa 

na revisão das nossas reais prioridades e quanto deve ser mais 

benéfica e duradoura a pesquisa científica sem os valores de uma 

simples mercadoria com seus mercadores e compradores.” (Tavares-
Neto, 2007). 

 

Por sua vez, Naftale Katz bem sintetizou sobre a contenda Pirajá da Silva versus 

Cientistas do continente europeu (Katz, 2008): 

“A contribuição de Pirajá da Silva não foi reconhecida na literatura 

inglesa. Mas na primeira edição do livro “Précis de Parasitologie” 

publicado em Paris em 1910, pelo parasitologista francês Emile 

Brumpt, a figura de S. mansoni fêmea com ovo no útero mostrando a 

espícula lateral, é a mesma que Pirajá da Silva havia publicado, de 

acordo com a própria informação do autor francês. Além disto, Brumpt 

afirma que, graças aos trabalhos de Sambon (1907) e de Pirajá da Silva 

(1909) a individualidade da bilharziose intestinal é admitida pela 

maioria dos autores (Brumpt, 1910 ...). No excelente livro intitulado 

“Bilharzia: A History of Imperial Tropical Medicine” Farley (1991), o 

mesmo opina que a não valorização da pessoa de Pirajá da Silva como 

co-descobridor de S. mansoni, deve-se ao fato que nosso médico 

patrício, em um dado momento aventou a hipótese que poderia ser 

uma nova espécie exclusiva das Américas para qual propôs o nome de 

Schistosomum americanum. Este argumento já havia sido 

previamente utilizado por Lutz (1919). 

Parece-nos que embora este argumento tenha peso, a falta de 

valorização das descobertas de Pirajá da Silva encontra-se muito 

melhor explicação dentro do contexto geral de como os pesquisadores 

do primeiro mundo (na época colonialista) viam as contribuições 

provenientes de profissionais residentes nos países periféricos e 

também na famosa frase de Pasteur “que a ciência não tem pátria, mas 

o cientista tem”. Os cientistas, além de terem pátria, apresentam 

como característica serem narcisistas. “ (Katz, 2008). 
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IV.3.1. Elementos do ciclo biológico de S. mansoni 

 

Os avanços da Biologia Molecular permitiram a diferenciação das espécies do 

gênero Schistosoma da família Schistosomatidae, entre as quais S. mansoni, em parte 

mostrados no QUADRO III com a distribuição das espécies do gênero Schistosoma de 

interesse médico(61).  

 

S. mansoni, como outros trematódeos, tem como características comum aos outros 

platelmintos da Subclasse Digenea por ser digenético (sexos separados, macho e fêmea), 

ovos não operculados e com embrião (miracídio, forma infectante de moluscos 

gastrópodes aquáticos – QUADRO III) e como forma infectante, para o hospedeiro 

definitivo, as cercárias (Mehlhorn, 2015). 

 

Não obstante, as cercárias das espécies do gênero Schistosoma, com ou sem 

tropismo com a espécie humana, podem causar doença, sob a forma da dermatite 

cercariana ou coceira do nadador (“swimmer’s itch”), bem como as de outros trematódeos 

(Trichobilharzia, Microbilharzia, Austrobilharzia, Ornithobilharzia e Giganthobilharzia), 

larvas de helmintos (Ancylostoma duodenale, Necator americanos, Strongyloides 

stercoralis, e Ancylostoma brasiliensis [larva migrans cutânea], além das dermatites por 

substâncias químicas (Brant et al., 2010; Souza et al., 2011; Horák et al., 2015), e também 

predisponente de infecções secundárias, especialmente por Streptococcus spp. em 

moradores de regiões com precárias condições de higiene pessoal e de salubridade 

ambiental (Meinkeing et al., 2003; Heukelbach & Feldmeier, 2008). 

 

                                                           
 
61 Os 4 grupos do gênero Schistosoma (japonicum, haematobium, indicum e mansoni) têm espécies de 

maior interesse médico-veterinário, as quais acometem especialmente roedores e ruminantes. Até 
2015, foram descritas (em ordem alfabética): S. bomfordi, S. bovis, S. curassoni, S. data, S. 

harinasutai, S. incognitum, S. indicum, S. leiperi, S. magrebowiei, S. mattheei, S. nasale, S. 

ovuncatum, S. sinensium, S. spindale e S. turkestaniam. Entre essas espécies, para algumas houve 
relatos esporádicos de casos humanos (acidentais?), de esquistossomose clínica, como: S. bovis, 

S. curassoni e S. mattheei (Mehlhorn, 2015). 
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QUADRO III. Espécies do gênero Schistosoma de maior interesse médico em todo o mundo. 
 

GRUPO ESPÉCIE DISTRIBUIÇÃO 

GÊNERO DO MOLUSCO 
HOSPEDEIRO 

INTERMEDIÁRIO 

HOSPEDEIRO 

DEFINITIVO 
LOCAL DA 
INFECÇÃO 

EXCREÇÃO 
DOS OVOS 

Japonicum 

S. japonicum Sudeste da Ásia Oncomelania 
Humanos, primatas 

e carnívoros 

Veias 
mesentéricas 

intestinais 
Fezes 

S. mekongi Sudeste da Ásia Oncomelania 
Cão, gato e 
humanos 

Veias 
mesentéricas 

intestinais 
Fezes 

S. malayensis 
Malásia 

(peninsular) 
Robertsiella 

Roedores (Rattus 

muelleri), raros 
casos humanos 

Veias 
mesentéricas 

intestinais 
Fezes 

Haematobium 

S. haematobium 
África, Oriente 

Médio 
Bulinus Humanos e primatas 

Veias do 
sistema 

urogenital 
Urina 

S. intercalatum África Bulinus e Physopsis 
Humanos, roedores 

e gado vacum 

Veias 
mesentéricas 

intestinais 
Fezes 

S. guineesis 
Oeste da África 

(Guiné) 
Bulinus (B. forskalii) Humanos e roedores 

Veias 
mesentéricas 

intestinais 
Fezes 

Mansoni S. mansoni África e América Biomphalaria 
Humanos e 
roedores(A) 

Veias 
mesentéricas 

intestinais 
Fezes 

(A) Entre outros relatos, Miranda et al. (2015) descreveram em roedores silvestres (Holochilus sp.- rato do junco), naturalmente infectados no Estado do Maranhão por S. 

mansoni. 
Fontes: Greer et al. (1988); Greer et al. (1989); Kane et al. (2003); Machado-Silva et al. (2003); Lawton et al. (2011); Standley et al. (2012); Latif et al. (2013); Akinwale et al. 

(2014); Mehlhorn (2015); Noya et al. (2015). 
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No Brasil, ao longo das últimas décadas, houve várias tentativas para caracterizar 

cepas de S. mansoni, algumas vezes com demonstrações de variações morfométricas, 

diferenças significativas nos granulomas hepáticos, de susceptibilidade de hospedeiros 

animais, taxa de infectividadeetc. (Katz et al., 1973; Andrade & Sadigurski, 1985; Araújo 

et al., 1996; Machado-Silva et al., 2003; Martinez et al., 2003; Couto, 2014; Noya et al., 

2015), comparando-as com cepas isoladas em outros países da América Latina e no 

continente africano; não obstante, as diferenças observadas não têm impacto clínico ou 

quanto ao efeito das drogas esquistosomicidas em uso na atualidade (Haas et al., 2007; 

McManus et al., 2004; Couto, 2014). Todavia, os casos descritos por Araújo et al. (1996), 

de Itaquara (Bahia), têm significado clínico em razão da não cura parasitológica, após uso 

de oxamniquine e praziquantel, e para casos semelhantes, no futuro, servem de motivação 

à investigação clínica e epidemiológica, bem como de causas ambientais e/ou 

comportamentais dos pacientes. 

 

Em 1976, ainda na fase inicial de ensaios clínicos com a nova droga 

esquistossomicida (oxamniquine), houve evidências de S. mansoni de origem africana 

(cepa Rodésia) ser mais resistente ao medicamento e, assim, com taxa de cura dependente 

de dose total mais elevada, quando comparado com dados obtidos no Brasil (Clark et al., 

1976; Katz et al., 1976; Boiser et al., 2001); no entanto, as diferenças decorrentes da falta 

de uniformidade de critérios diagnósticos, associação com outros agravos à saúde (e.g., 

coinfecção com S. haematobium, na África; desnutrição (Davis et al., 2015); e até 

capacidade do diagnóstico), entre outras diferenças metodológicas dos estudos, 

dificultaram a caracterização de eventuais cepas africanas resistentes à oxamniquine. 

Todavia, àquela época era ainda impossível caracterizar, por critérios mais fidedignos, a 

existência de significativas diferenças entre a(s) cepa(s) africana(s) versus americana(s), 

mas as evidências direcionavam pela ocorrência dessas cepas nos dois continentes 

(Bayssade-Dufour, 1977). 

 

Porém, na atualidade, os mecanismos de resistência ficaram mais esclarecidos e 

as novas técnicas de Biologia Molecular, aplicadas ao cladograma(62) de diversas 

                                                           

 
62 Corresponde à representação gráfica com as relações de afinidade entre as diferentes espécies. Nessa 

“árvore” gráfica cada junção ou nó indica a unidade táxon (unidade taxonômica operacional). 
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espécies, permitiram conhecer sítios de resistência de S. mansoni (Denhoff et al., 2002; 

McManus et al., 2004; Haas et al., 2007; Vanaerschot et al., 2014). 

 

No Brasil, o conhecimento sobre os hospedeiros intermediários de S. mansoni é 

marcadamente vinculado ao notável pesquisador Wladimir Lobato Paraense (Igarapé-

mirim, Pará, 1914-2012), responsável enquanto viveu pela condução e/ou orientação de 

grande parte das pesquisas na área da Malacologia, e também o maior responsável pelo 

estudo e distribuição das espécies de Biomphalaria em todo o território brasileiro, bem 

como as investigações da capacidade de infectividade e de transmissão desses 

hospedeiros intermediários de S. mansoni. 

 

O Ministério da Saúde reconhece como principais espécies de Biomphalaria no 

Brasil as descritas no QUADRO IV (Brasil, 2008c). 

 

 

QUADRO IV. Espécies e da subespécie de Biomphalaria descritas para o Brasil, 
assinalando as hospedeiras naturais, as potenciais e as não hospedeiras de S. mansoni. 

 

HOSPEDEIRAS Espécies do gênero Biomphalaria 

Naturais 
• B. glabrata 

• B. tenagophila 

• B. straminea 

Potenciais 
• B. amazonica 

• B. peregrina 

Não hospedeiras 

• B. intermedia 

• B. kuhniana 

• B. schrammi 

• B. oligoza 

• B. occidentalis 

• B. tenagophila guaibensis 
Fonte: extraído de Brasil (2008b). 

 

 

Em Catolândia (Bahia), nos anos de 1976 a 1998 e de 2013 a 2015, as biomfalárias 

foram pesquisadas em 15 pontos (estações) da área territorial, e em todos a espécie 

encontrada foi B. straminea (Lobato Paraense, informação pessoal, 1987; 1988; Tavares-
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Neto, 1987b(63); Laboratório de Malacologia/UnB e depois da FIOCRUZ, informação 

pessoal, 1998; 2010). 

 

De modo geral, no Brasil B. glabrata é mais endêmica na região litorânea da 

região Nordeste, com focos isolados nas áreas interiores; no Estado de Minas Gerais e 

focos isolados em outros estados da região Sudeste. Enquanto B. tenagophila é quase 

restrita aos Estados das regiões Sudeste e Sul, sendo B. straminea a espécie mais 

endêmica em grande parte do território nacional (Brasil, 2008c). 

 

Em razão do grande potencial hídrico da região Norte, onde há focos isolados de 

esquistossomose mansônica (Coimbra Junior & Engel, 1982; Paraense, 1983; Lima, 

1999; Moraes et al., 2014), cabe destacar focos de B. glabrata no norte do Estado do Pará; 

e de B. straminea nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima e Pará (Brasil, 2008c). 

 

 

IV.3.2. Distribuição de casos da esquistossomose mansônica no Brasil, no 
Estado da Bahia, e aspectos associados 

 

Desde o levantamento da distribuição de casos da esquistossomose mansônica no 

Brasil, por Pellon & Teixeira (1950)(64), do final dos anos 40 do Século XX, houve 

drásticas mudanças demográficas e também das condições de vida da população. Como 

mostra a TABELA III, a taxa de urbanização da população passou de 31,2% no Censo 

de 1940 para 84,4% no de 2010; ou seja, nesse período de 70 anos a população rural 

decresceu quase três vezes (IBGE, 2010b). 

 

Por sua vez, em todo o mundo a transmissão de S. mansoni é marcadamente rural 

ou, de menor impacto, em áreas periféricas à mesma (Lima e Costa et al., 1987; Esrey et 

al., 1991; Barbosa & Barbosa, 1998; Barakat, 2013; Adenowo et al., 2015; Barreto et al., 

2015). No Brasil, portanto, a acentuada migração interna na direção do campo para a 

                                                           

 
63 Em algumas partes registradas, erradamente, como B. glabrata. 
 
64 Na época, a estimativa foi 2,6 milhões de casos de esquistossomose, mas cabe destacar que esse cálculo 

foi baseado em escolares de 7 a 14 anos de idade de cidades de pequeno porte, de 11 unidades da 
federação, e sem inclusão daqueles moradores nas áreas rurais daquelas mesmas cidades, cabe 
sempre ressaltar, pois, se incluídos, o número total seria bem superior. 
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cidade talvez fosse suficiente para explicar a marcante redução de casos de 

esquistossomose mansônica, assinalada por muitos autores, entre os quais Coura & 

Amaral (2004), no Brasil (GRÁFICO II), e em Pernambuco por Barreto et al. (2015). 

 

 

TABELA III. Taxa (%) de urbanização da população brasileira de 1940 a 2010. 
 

PERÍODO TAXA (%) DE URBANIZAÇÃO 
1940 31,2 
1950 36,2 
1960 44,7 
1970 55,9 
1980 67,6 
1991 75,6 
2000 81,2 
2007 83,5 
2010 84,4 

Fonte: IBGE (1970; 2010b). 

 

 

GRÁFICO II. Série histórica: percentual (%) de portadores de ovos de S. mansoni, 
segundo o Ministério da Saúde, no período de 1977 a 2002. 

 

 
Fonte: adaptado de Coura & Amaral (2004). 

0

5

10

15

20

25

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

Percentual de portadores de ovos de S. mansoni

Linear (Percentual de portadores de ovos de S. mansoni)



- 56 - 
 

No Estado da Bahia, no ano base de 2014, houve ainda grande abrangência da 

esquistossomose mansônica em todo o território (FIGURA V), com taxa de incidência 

estimada em aproximadamente 10.000 casos/ano, e em torno de 50 óbitos/ano com causa 

mortis relacionada à esquistossomose mansônica (Bahia, 2015), bem como extensa área 

geográfica com distribuição de hospedeiros intermediários (Biomphalaria spp.) (Bahia, 

2015); porém, na totalidade dos municípios considerados endêmicos (n=128) em nenhum 

houve prevalência ≥50%(65) daqueles com ovos de S. mansoni nas fezes, pelo método de 

Kato-Katz, e, assim, pelos dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Bahia, 2015) 

não há mais municípios considerados hiperendêmicos(66), com prevalência >60%, 

observação mais frequente antes dos anos 80 do Século XX (Barbosa 1975; Barbosa, 

1995). Até por conta dessa mudança, Saucha et al. (2015), e outros, utilizaram o critério 

de hiperendemicidade ≥25% de portadores de ovos de S. mansoni nas fezes, preconizado 

pelas atuais normas técnicas do Ministério da Saúde (Brasil, 2014b), para tratamento da 

população(67), ou até a adoção de hiperendemicidade se >10% (Saucha et al., 2015).  

 

Em parte esses resultados reforçam aqueles de recentes inquéritos 

coproparasitológicos no Estado da Bahia (2012-2015), como mostra o QUADRO V, nos 

quais foi nula ou muito baixa a frequência de portadores de ovos de S. mansoni nas fezes. 

Contudo, os resultados descritos nos cinco municípios limítrofes ao de Catolândia 

(QUADRO V), mostram serem pequenos os números de pessoas investigadas ou falta de 

exames/de registro em dois outros municípios (Angical; e Barreiras). No ano base de 

2015, havia ainda no Estado da Bahia algumas áreas isoladas hiperendêndicas ou de 

moderada prevalência (SISPCE-/CODTV/DIVEP/SUVISA/SESAB, informação 

pessoal, 2016), como também anteriormente demostraram Brito et al. (2006) na região do 

                                                           
65 As prevalências observadas, em 2014, as prevalências de portadores de ovos de S. mansoni nas fezes 

variaram de 0 a <11% - exceto em Muritiba (região do Recôncavo Baiano), onde houve até 10 de 
março de 2015 a pesquisa ainda em pequeno número de moradores (n=11) e 10 (90,9%) foram 
positivos (Bahia, 2015). 

 
66 Área ou região hiperendêmica quando há elevada prevalência e/ou de incidência em todas as faixas 

etárias, do contrário pode ser hipoendêmica se baixa ou mesoendêmica se de moderada 
intensidade; enquanto na haloendêmica se alguma dessas taxas é maior nas crianças e menor entre 
as pessoas adultas.  

 
67 Tratamento individual se na localidade ou área a prevalência de portadores de ovos de S. mansoni for 

<15%; se entre 15 e 25%, tratamento dos casos positivos e dos conviventes dos mesmos; e se 
>25%, fazer tratamento de toda a população (Brasil, 2014). 
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Vale do Jequiriça (Jequié, Bahia), onde a prevalência da infecção por S. mansoni foi 

44,5% em 1.709 escolares. 

 

 

FIGURA V. Distribuição do grau de risco para transmissão da esquistossomose 
mansônica em 417 municípios do Estado da Bahia (2014). 

 

 
  Endêmico: 128 (30,7%) municípios 

  Focal: 123 (29,5%) municípios 

  Indene: 166 (39,8%) municípios 

Fonte: adaptado de Bahia (2015). 
 

 

Todavia, a redução do número de casos de esquistossomose mansônica, no Brasil, 

ainda não tem a dimensão calculada com algum grau de confiabilidade, pois nos amplos 

estudos populacionais, coordenados pelas Secretarias Estaduais de Saúde ou pelo 

Ministério da Saúde (Coura & Amaral, 2004; Bahia, 2015; Barreto et al., 2015, entre 

outros), têm como fatores limitantes a grande multiplicidade de examinadores, nem 

sempre com coordenação técnica central de referência, falta de controle na aplicação do(s) 

método(s), ou variabilidade dos mesmos intrarregional, diversidade amostral ou falta de 

critérios mais rígidos de seleção. Katz & Peixoto (2000) fizeram acurada análise dessas 

estimativas e concluíram sobre “... a necessidade da realização de um novo inquérito 
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nacional de prevalência, onde as amostras sejam representativas das populações dos 

estados brasileiros, o que mostrará a real situação dessa helmintose no país.”.  
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QUADRO V. Inquéritos coproparasitológicos, de 2012-2015, realizados no Estado da Bahia. 
 

Autores 
(ano) Cidade (Bahia) N amostral 

Método do exame 
coproparasitológico 

Frequência (%) 
de portadores de 
≥1 parasitas (n) 

S. 

mansoni 

(%) - n 

Almeida et al. (2012) 
Feira de Santana (Povoado de São 

Cristovão - Distrito de Tiquaruçu)(A) 
349 (crianças; e 

adultos) Sedimentação espontânea 25,8 (90) 0 

Matos & Cruz (2012) Ibiassucê(B) 1.658 (crianças; 
e adultos) Sedimentação espontânea 41,2 (683) 0,2(F) 

Oliveira & Amor (2012) Araci (Distrito de Ribeira I)(C) 344 (idades de 
1 a 68 anos) Sedimentação espontânea 78,5 (270) 0 

Pacheco et al. (2014) 
Salvador 

(crianças de creche; e portadoras de câncer – 
todas com 0 │─│ 4 anos de idade) 

563 (493 de 
creche, e 

saudáveis) 

Sedimentação por 
centrifugação; centrifugação 

em formol-éter (Ritchie); 
flutuação Faust et al.; e outros 

36,9 (208) 0 

Santos et al. (2014) Ilhéus(D) 97 (idades de 1 
a >55 anos) ParatestTM; e Ritchie’s mod. 64,9 (63) 0 

Mariano et al. (2015) Itabuna(D) 162 
(escolares) 

Mariano & Carvalho(E) 77,2 (125) 0 

SISPCE-
/CODTV/DIVEP/SUVISA/SESAB 
(informação pessoal, 2016) (Ano 
base de 2015) 

Municípios 
limítrofes ao 
município de 

Catolândia – ano 
base de 2015 

Angical(G) ? 

Kato-Katz (uma lâmina por 
espécime fecal) 

- ? 
Baianópolis(H) 746 - 3,2 - 24 
Barreiras(I) ? - ? 
Cristópolis(J) 1.305 - 3 - 39 
São Desidério(K) 537 - 6,5 - 35 

(A)região do Semiárido, dista 115km de Salvador; (B)região Sudoeste do Estado da Bahia; (C)região do Semiárido, dista 188km de Salvador, capital do Estado da Bahia; (D)região 
Sul do Estado; (E)vide referência em Mariano et al. (2015); (F)na população da área rural do município, e percentual nulo na amostra de procedência urbana; (G)sem informação 
ao Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) desde o ano 2000; população estimada 2015 pelo IBGE é de 14.724 hab. (52,3% moradores na área rural); (H)população 
estimada 2015 pelo IBGE é de 14.195 hab. (74,9% moradores na área rural), e o número daqueles com exame Kato-Katz (=746), corresponde a 5,3% da população total; (I)sem 
informação ao Programa de Controle da Esquistossomose (PCE); população estimada 2015 pelo IBGE é de 153.918 hab. (10% moradores na área rural); (J)população estimada 
2015 pelo IBGE é de 14.302 hab. (76,4% moradores na área rural), e o número daqueles com exame Kato-Katz (=1.305), corresponde a 9,1% da população total; (K)população 
estimada 2015 pelo IBGE é de 32.640 hab. (68,8% moradores na área rural), e o número daqueles com exame Kato-Katz (=537), corresponde a 1,6% da população total; 
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Mesmo considerando as subestimativas e distorções, Katz & Peixoto (2000) 

estimaram para o ano de 1997 a existência de 6,3 milhões de portadores da 

esquistossomose mansônica no Brasil. Todavia, cabe destacar, o atual inquérito nacional, 

ainda em andamento em 2015, coordenado pelo Prof. Naftale Katz, estima que em 2014 

o Brasil tinha aproximadamente 1%(68) da população portadora de S. mansoni, 

obviamente mais concentrados nos Estados da região Nordeste do Brasil (Katz et al., 

2014; Noya et al., 2015). Nesse inquérito nacional, Katz et al. (2014) usaram amostra 

randomizada de escolares (de 7 a 14 anos de idade) de 541 municípios, distribuídos nas 

27 unidades da federação e do Distrito Federal, e o exame coproparasitológico foi o 

método de Kato-Katz; esses resultados de Katz et al. (2014) são ainda preliminares, mas 

os autores destacaram a redução de casos de esquistossomose mansônica pela melhoria 

dos indicadores de saneamento e os 15 milhões de tratamentos específicos aplicados no 

período de 1977 a 2014; também, esses mesmos autores destacaram ser ainda mais 

significativa a redução de casos ao se comparar com os resultados observados em 1946 

por Pellon & Teixeira (1950) e aqueles do PECE (1976)(69). Esse programa (PECE) do 

Ministério da Saúde foi avaliado por vários autores, entre os quais Katz (1986); Coura et 

al. (1987); e Katz (1998). 

 

Não obstante, a subestimativa do número de casos da esquistossomose mansônica, 

no Brasil, é muito provavelmente ainda maior, porque com a elevada taxa de migração 

na direção campo cidade, nos últimos 70 anos (TABELA III) (IBGE, 1970), trouxe para 

as cidades, especialmente aquelas de médio ou de grande porte, número significativo de 

portadores da doença; especialmente porquê a longevidade de S. mansoni é prolongada - 

em torno de 2 a 5 anos, com extremos de 30 anos (Coelho, 1970; Pessôa & Martins, 1978). 

Num grupo de migrantes africanos, moradores permanentes por mais de 20 anos na 

Austrália, onde não há transmissão de S. mansoni, foi diagnosticado por meio de ovos nas 

fezes; e 2 desses casos residiam na Australia por mais de 32 anos (Harris et al., 1984). 

Desse modo, é de se esperar ser substantivo o número de pessoas residentes em áreas 

                                                           
 
68 Segundo estimativa do IBGE (IBGE, 2014b), na data base de 1º de julho de 2014, os Estados da região 

Nordeste tinham população total de 56.186.190 e o Brasil 202.758.031 habitantes, e considerando 
o percentual estimado de 1% de portadores de esquistossomose mansônica (Katz et al., 2014), 
naquele ano a região Nordeste tinha aproximadamente 561.862 e o total do Brasil com 2.027.580. 

 
69 PECE (Programa Especial de Controle da Esquistossomose no Brasil), iniciado em 1975 pelo Ministério 

da Saúde. 
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urbanas do Brasil, sem transmissão de S. mansoni, portadoras da esquistossomose 

mansônica; exemplo disso, foi o trabalho pioneiro de Coura et al. (1974) entre naturais 

de Estados do Nordeste, residentes na cidade do Rio de Janeiro, portadores da 

esquistossomose mansônica. Na região metropolitana da cidade de São Paulo, onde há 

elevada população de pessoas naturais dos Estados da Região Nordeste e da região Norte 

do Estado de Minas Gerais, Waldman & Chieffi (1989) encontraram 1,7% de portadores 

de S. mansoni em 73.826 exames coproparasitológicos, além de não ser naquela cidade 

ocorrência rara em casuísticas hospitalares (Cimerman et al., 2002; Cimerman & 

Cimerman, 2005; Amato Neto, 2008). 

 

Ademais, não pode ser desconsiderada a transmissão do parasita para pessoas 

residentes em áreas urbanas por conta do turismo rural (Corachan, 2002; Enk et al., 2010; 

Calasans, 2015), visitas a familiares residentes nas áreas rurais, crianças durante as férias 

escolares em casas de parentes residentes nas áreas de transmissão ativa, entre outras 

atividades humanas esporádicas ou ocasionais. 

 

No Nordeste do Brasil, mais frequentemente, um outro problema que não pode 

ser desconsiderado no cálculo da estimativa de casos portadores de esquistossomose 

mansônica são daqueles infectados por S. mansoni residentes em cidades ou bairros 

periféricos de médios e grandes conglomerados urbanos, na atualidade descritos por 

vários autores nas últimas décadas, entre os quais Lambertucci et al. (1987), Guimarães 

et al. (1993), Amorim et al. (1997), Coura-Filho (1997), Ximenes et al. (2000), Barbosa 

et al. (2002), Guimarães & Tavares-Neto (2006), Oliveira et al. (2013) e Calazans (2015). 

Mais recentemente, Barbosa et al. (2014) reviram e destacaram a recente expansão da 

esquistossomose mansônica na região litorânea do Estado de Pernambuco, com descrição 

de casos com a forma aguda e focos de transmissão com casos crônicos. 

 

Não obstante todos os comentários anteriores sobre o número de casos de 

esquistossomose mansônica no Brasil, não restam dúvidas sobre o imenso impacto na 

redução da morbidade dessa doença após uso dos medicamentos esquistossomicidas, em 

larga escala, principalmente aqueles após o final da década 70 do Século XX (Domingues 

et al., 1990; Barbosa et al., 1995; Andrade, 2002). Após 10 a 15 anos do uso mais 

sistemático dessas drogas, especialmente a oxamniquine e depois o praziquantel, Andrade 

& Bina (1985) mostraram a grande redução do número de casos necropsiados, num 
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serviço de referência, com a forma hepatoesplênica da doença no período de 1956 a 1980 

(GRÁFICO III), e essa forma clínica passou a ser mais rara naqueles menores de 20 anos 

de idade (Andrade & Bina, 1985); quanto ao padrão epidemiológico anterior no Brasil, 

da forma hepatoesplênica predominar em crianças maiores de 5 anos e adolescentes 

residentes em áreas rurais, esse foi revisto por Barbosa (1975; 1995) e muitos outros 

(Domingues et al., 1990). Todavia, mais recentemente, Silva & Domingues (2011) 

destacaram o aparentemente aumento de casos com hepatosplenomegalia 

esquistossomótica, mesmo em moradores da cidade de Recife. Andrade (2002) também 

reviu as publicações, adiante apresentadas, que estudaram a involução (regressão) da 

forma grave da esquistossomose mansônica em pessoas jovens, após algum tempo do 

tratamento específico; fator, portanto, diretamente relacionado aos achados de Andrade 

& Bina (1985) na série histórica descrita no GRÁFICO III. 

 

 

GRÁFICO III. Percentual de casos necropsiados com diagnóstico da forma 
hepatoesplênica da esquistossomose mansônica no período de 1956 a 1980. Serviço de 

Anatomia Patológica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Salvador, 
Bahia). 

 

 
Fonte: Andrade & Bina (1985). 

 

 

Outro aspecto muito relevante no controle da esquistossomose mansônica, com 

consequente redução do número de casos da doença, inclusos os casos graves (Barbosa 
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et al., 1995), foram as substantivas melhorias nas condições de saneamento nas últimas 

duas décadas (Sarvel et al., 2011), apesar de ainda ser algo distante da totalidade da 

população do Brasil (Saucha et al., 2015). 

 

Souza et al. (2015) reviram vários aspectos do saneamento no Brasil, e qual a 

evolução desse ao longo do tempo e o impacto do Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA), instituído em 1971, substituído no início da década noventa do Século XX 

pelo Projeto de Modernização do Setor Saneamento e, mais adiante, a partir de 2009, com 

o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), com início no ano de 2014 e 

vigência até 2033 (Souza et al., 2015). 

 

Como mostra a TABELA IV, com relação a água canalizada e os domicílios sem 

vaso sanitário, na região Nordeste, no ano base de 2012, aproximadamente um quarto 

(23,4%) dos domicílios não tinha acesso à agua canalizada ligada à rede geral de 

distribuição; e 7,8% dos domicílios não dispunham de banheiro ou vaso sanitário (IBGE, 

2013). Observado de outro modo, ao comparar com os dados do conjunto do Brasil versus 

Região Nordeste de 2000 para 2010 houve aumento na ordem de 6,4% vs. 15,4% em 

relação a proporção de domicílios com água canalizada; enquanto, no mesmo período, 

não houve redução dos domicílios sem banheiro ou vaso sanitário, respectivamente -

37,7% e -37,3% (IBGE, 2010a; 2013; 2014a). 

 

 

TABELA IV. Percentual das condições de indicadores relacionados ao saneamento nas 
regiões brasileiras, nos censos populacionais de 2000 e 2010. 

 

REGIÕES E BRASIL 

% DOMÍCILIOS 
Água canalizada 

ligada à rede geral 
de distribuição 

Sem banheiro ou 
vaso sanitário 

2000 2010 2000 2010 
Norte 48 54,5 11,4 4,6 
Nordeste 66,4 76,6 20,9 7,8 
Sudeste 88,3 90,3 1,3 0,4 
Sul 80,1 85,5 1,7 0,5 
Centro-Oeste 73,2 81,8 3,5 0,6 
BRASIL  77,8 82,8 7 2,64 

Fonte: IBGE (2013). 
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Na TABELA V, é mostrado que enquanto o número de domicílios no Brasil e na 

região Nordeste cresceu, respectivamente, 34,2% e 42% o esgotamento sanitário 

público(70) teve crescimento, também respectivamente, de 14% e 27,8%. No entanto, esses 

indicadores devem ser piores, caso separados em urbanos e rurais. 

 

 

TABELA V. Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou 
sanitário e tipo de esgotamento sanitário, segundo as regiões geográficas, nos censos 

populacionais de 2000 e 2010. 
 

REGIÃO e 
BRASIL ANO 

Número de domicílios 
particulares permanentes 

% do Tipo de esgotamento sanitário, 
nos domicílios com existência de 

banheiro ou sanitário 
Rede de 

esgoto ou 
pluvial Fossa séptica Outro 

Norte 
2010 3.975.533 14 18,8 62,5 
2000 2.594.253 10,3 27,5 50,8 

Nordeste 
2010 14.922.901 34 11,2 47 
2000 10.562.979 26,6 13,4 39,2 

Sudeste 
2010 25.199.799 81,1 5,4 13,1 
2000 19.491.405 74,5 8,8 15,5 

Sul 
2010 8.891.279 45,8 25,7 28,1 
2000 7.021.440 30,3 34,3 33,7 

Centro-
Oeste 

2010 4.334.673 38,4 13,2 47,8 
2000 3.037.848 34,2 7,6 54,7 

Brasil 
2010 57.324.185 55,4 11,6 30,3 
2000 42.707.925 48,6 15,2 29,3 

Fonte: extraída e adaptada do IBGE (2013). 
 

 

Na visão de Souza et al. (2015), e de muitos outros, há “relação antiga e complexa” 

entre saneamento, ambiente e saúde pública, fatores na esquistossomose mansônica 

estreitamente associados e fundamentais à compreensão dos mecanismos de controle e 

prevenção dessa endemia. Mais recentemente, Saucha et al. (2015) mostraram que no 

Estado de Pernambuco as 119 localidades, consideradas pelos autores como 

hiperendêmicas de S. mansoni, as frequências dos domícilos sem água encanada (60,5%), 

                                                           

 
70 Nos Censos de 2000 e 2010, o IBGE não separa o esgotamento sanitário por meio do sistema de esgoto, 

com ou sem tratamento, daquele com destino em rios. 
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sem coleta de esgoto (92,4%) e sem tratamento de esgoto (97,5%) indicam a necessidade 

de maior, e mais consequente, ação dos gestores das três esferas de governo. 

 

Em muito recente audiência pública no Senado Federal, na Comissão de 

Desenvolvimento Regional e Turismo, de 5 de novembro de 2015, a representação do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) descreveu a distribuição mais atual dos 

municípios brasileiros com cobrança de tarifa de esgotamento sanitário(71), e na FIGURA 

VI ficaram evidentes as grandes lacunas na região Nordeste, e maiores ainda na região 

Norte (IPEA, 2015), entendendo-se, todavia, ser essa tarifa equivalente ao serviço público 

disponível. Em Catolândia (Bahia), nas áreas urbana e rurais 100% não há acesso ao 

serviço de esgotamento sanitário, mas 100% utilizam fossas rudimentares e têm vaso 

sanitário nos domicílios; enquanto na área urbana, tem acesso à rede de distribuição de 

água e 100% das casas têm vaso sanitário ligado a fossa rudimenatr (Amarante et al., 

2015; Prefeitura Municipal de Catolândia, informação pessoal, 2015). 

 

 

FIGURA VI. Localização dos municípios brasileiros com tarifa de esgotamento 
sanitário. 

 

 
Fonte: IPEA (2015). 

 

                                                           

 
71 Dados sem distinção daqueles com esgotamento sanitário tratado e não tratado (com destino para rios ou 

lagoas. 



- 66 - 
 

 

A contribuição brasileira ao conhecimento epidemiológico sobre a 

esquistossomose mansônica é bem conhecida (Katz, 1992; Noya et al., 2015), e nesse 

contexto falta mais vontade política ao efetivo programa de controle e de prevenção no 

Brasil. Há quase duas décadas, Coura-Filho (1997) reviu quais seriam as efetivas medidas 

de controle, e ao citar publicações do Professor Naftale Katz de 1986, também destaca 

“que a abordagem puramente médica do controle desta doença está fadada ao insucesso” 

(Katz, 1986), pois falta o planejamento das medidas de controle com respeito ao contexto 

social, cultural, econômico e sanitário de cada região com transmissão ativa de S. 

mansoni. Nessa mesma publicação de Coura-Filho (1997), também são destacadas as 

conclusões do Professor José Rodrigues Coura e colaboradores, os quais, assinalaram 

quais medidas de controle seriam mais relevantes (Coura et al., 1987). Não obstante esses 

sólidos conhecimentos (Katz, 1986; Coura et al., 1987), desses e de muitos outros 

pesquisadores brasileiros (Sarvel et al., 2011), o Ministério da Saúde, em 2015, continua 

com foco no controle baseado em medidas médicas e biológicas (Brasil, 2015a). 

 

Entre as medidas relacionadas ao controle da esquistossomose mansônica no 

Brasil, falta programa integrado das políticas públicas, consequentes, dos três níveis de 

governo e dentro desse aquelas de combate ao analfabetismo e, principalmente, do 

analfabetismo funcional, bem como a qualidade do ensino fundamental e médio (Soares, 

2004). Observação corrente em Catolândia, nos últimos 40 anos, é a quase absoluta 

dissociação entre número de anos de estudo ou conclusão de um ou de ambos os ciclos 

do sistema da educação versus domínio da interpretação da informação, além da 

incapacidade de habilidades de escrita, leitura, e cálculos básicos fundamentais à ativa 

participação na vida comunitária. A partir dos resultados mais recentes do IBGE, do 

Censo de 2010, e o aperfeiçoamento do indicador nacional de alfabetismo funcional 

(INAF), Barboza (2010) assinala que 64% dos brasileiros alfabetizados com 1 a 4 anos 

incompletos de estudo são analfabetos funcionais, enquanto entre aqueles com 5 a 8 anos 

de escolaridade a taxa de analfabetismo funcional é de 27%. Esses são percentuais 

alarmantes por comprometerem o desenvolvimento nacional; e, por extensão, os 

programas de educação à saúde, especialmente nas áreas rurais da região Nordeste onde 

aquelas taxas são ainda mais elevadas (Albuquerque, 1995; FIOCRUZ, 2013; Di Pierro 

& Haddad, 2015). 
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Assim, ainda no Brasil um dos pilares de qualquer programa de controle de 

doença, a educação, é gravemente comprometido pela síntese dos indicadores sobreditos, 

e sobre os quais há farto número de publicações e de estudos (Albuquerque, 1995; Soares, 

2004; Barboza, 2010; Sarvel et al., 2011; FIOCRUZ, 2013; Di Pierro & Haddad, 2015). 

 

 

 

IV.3.3. Evolução do conhecimento sobre o diagnóstico da esquistossomose 
mansônica 

 

A história dos aspectos clínicos e diagnósticos sobre a esquistossomose 

mansônica no Brasil e, nos primórdios, pelo pretenso domínio dos grupos de pesquisa de 

países mais desenvolvidos, especialmente da Inglaterra e da Alemanha, foram bem 

revistos por muitos com destaque para Meira (1953), Falcão (1959) e Katz (1992; 2003; 

2008). Até o final dos anos 60 do Século XX, um dos fatores limitante ao avanço do 

conhecimento sobre a esquistossomose mansônica era o uso de medicamentos bastante 

tóxicos ao ser humano, como os antimônios trivalentes(72), o niridazole (Ambilhar®) e o 

hycanthone (Argento et al., 1967; Cunha, 1970). 

 

A descrição da oxamniquine (derivado do 2-aminometil-1,2,3,4-

tetrahidroquinolina), por Baxter & Richards (1971), começou a modificar aquele 

panorama em razão da elevada eficácia dessa nova droga esquistossomicida, e também 

pela facilidade da administração, via oral (e.g., cápsulas ou xarope), como logo 

evidenciado nos primeiros ensaios clínicos tipo III realizados no Brasil (Bina & Prata, 

1975; Prata et al., 1975; Katz et al., 1976) e na África (Clarke et al., 1976), seguidos por 

outros estudos nacionais e no exterior. Já no início dos anos 80, sabia-se no Brasil que a 

oxamniquine estava associada a poucos efeitos colaterais e curava 

aproximadamentamente 90% das pessoas tratadas, enquanto naquelas não curadas tinham 

substantiva redução da carga parasitária (Kayne, 2013), além de atuar nas formas jovens 

(esquistossômolos) de S. mansoni (Kayne, 2013). 

 

                                                           

 
72 Tártaro emético (tartarato de antimônio e potássio); antimoniato de bis-catecol-3,5-dissulfonato sódio; e 

o tioglioconato de sódio e antimônio (Limongi, 1973). 
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Não obstante, aquela taxa (≅ 90%) de cura observada nos estudos brasileiros, na 

África era alcançada com a dose de 60mg de oxamniquine/kg de peso corporal, enquanto 

no Brasil a dose necessária era 3 a 4 vezes menor, dependendo do peso corporal e a idade 

– para crianças de 20mg/kg; e a dose de 12,5 a 15mg/kg para adultos ou crianças com 

mais de 40kg de peso (Prata et al., 1975; Tavares, 2014). Isso tem relação direta, entre 

outros fatores biológicos e ambientais, como a pouco responsiva cepa Rodésia 

(Rhodesian), e similares, de S. mansoni predominante na África versus a mais responsiva 

na América, a cepa Porto Rico (Puerto Rican) e similares (Kayne, 2013; Mowafy & 

Abdel-Hafeez, 2015). Todavia, essas cepas não causam doenças diferentes entre si, e mais 

são diversas pelo grau de resistência à oxamniquine e/ou ao praziquantel, além da 

variação de fatores ambientais e do próprio hospedeiro (Mowafy & Abdel-Hafeez, 2015). 

 

Contudo, a resistência de espécies do gênero Schistosoma a alguns medicamentos 

esquistossomicidas (Ismail et al., 1996; Fenwick & Webster, 2006; Doenhoff et al., 2002; 

2008; Wang et al., 2012; Deribew & Petros, 2013; Pinto-Almeida et al., 2015), estimulam 

a indústria farmacêutica e os pesquisadores na busca de novas drogas, ou mesmo a 

potencialização do efeito terapêutico do praziquantel pela associação com outros 

medicamentos, como o omeprazol (Pinto-Almeida et al., 2015; Almeida et al., 2015). 

 

Silva et al. (2012) reviram a farmacodinâmica dos vários medicamentos 

esquistossomicidas, entre os quais o praziquantel descrito no final dos anos 70, esse com 

ação contra vários parasitos, tissulares e intestinais (Doenhoff et al., 2002; 2008), e 

naqueles do gênero Schistosoma foi ensaiada a terapêutica, nessa primeira fase, no Brasil 

(Katz et al., 1979; Katz & Rocha, 1981; 1982; Camargo, 1982) e no exterior (Davis et al., 

1979); e, entre muitos outros, Ferrari et al. (2003) e Katz & Coelho (2008) mostraram que 

a taxa de cura com praziquantel foi superior àquela obtida pelo uso da oxamniquine. Mais 

recentemente, no Brasil, Barreto et al. (2015) revisaram ampla área geográfica do Estado 

de Pernambuco com população tratada com praziquantel, com elevada taxa de cura, e, 

aparentemente, não observaram casos de resistência ao medicamento, ao contrário do 

observado com frequência na África e na Ásia, respectivamente nos casos de 

esquistossomose mansônica e japônica (Ismail et al., 1996; Boiser et al., 2001; Wang et 

al., 2012; Deribew & Petros, 2013; Pinto-Almeida et al., 2015), e até com justificativa do 

uso de moduladores (e.g., verapamil) para reduzir a resistência do parasita ao 

medicamento (Pinto-Almeida et al., 2015). Por sua vez, essa resistência reforça a 
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diferença entre as cepas de S. mansoni das Américas daquelas isoladas na África. No 

Brasil, as doses preconizadas do praziquantel, pelo Ministério da Saúde, são: (i) 50mg/kg 

de peso para as pessoas adultas; e (ii) 60mg/kg para as crianças – oral, após refeição e em 

dose única – e o sistema de saúde brasileiro disponibiliza comprimidos de 600mg (Brasil, 

2014b). 

 

Todavia, uma questão polêmica é o uso do praziquantel em país ou região com 

casos de neurocisticercose, na dose habitual de 50mg/kg/dia [dividida em 2 a 3 três/dia], 

durante 2 semanas (García et al., 2002; Tavares, 2014); isso em razão do aparecimento 

de quadro neurológico, e até óbito, se não usado previamente corticóide à primeira dose 

do praziquantel, ou de forma concomitante (Spina-França & Nobrega, 1981; García et al., 

2002; Del Brutto et al., 2006; Tavares, 2014). Contudo, essas possíveis complicações não 

mereceram comentários na norma técnica do Ministério da Saúde (Brasil, 2014b) ou não 

são evidentes nas publicações sobre a esquistossomose mansônica; talvez porque as 

regiões de maior prevalência da neurocisticercose no Brasil (TABELA VI), são 

diferentes daquelas com maior transmissão de S. mansoni. Porém, à classe médica não 

pode desconsiderar os eventuais casos esporádicos de concomitância de ambas as doenças 

num paciente ou em determinada região, até porque a neurocistercose também tem 

apresentação clínica bastante polimórfica, inclusos os casos assintomáticos, 

oligosintomáticos ou com apresentações pouco conhecidas (Agapejev, 2003; García et 

al., 2014). Ou seja, essa é questão ainda carente de melhor avaliação nas áreas com 

transmissão de S. mansoni e com casos diagnosticados de neurocisticercose, onde a 

frequência não é desprezível (Agapejev, 2003), e os relatos são relativamente frequentes 

(Gonçalves-Coelho & Coelho, 1996; Sousa et al., 1998; Sakai et al., 2001; Gomes et al., 

2002; Ramos Jr et al., 2004; Sato et al., 2006). 

 

Outra limitação ao estudo da esquistossomose mansônica no Brasil era a 

caracterização das formas clínicas da esquistossomose mansônica. Isso fica evidente em 

livros técnicos e trabalhos acadêmicos até do final dos anos 60 do século passado (Fraga, 

1918; Costa, 1931; Meira, 1951; Valladares, 1953; Cunha, 1970), nos quais a 

multiplicidade de formas clínicas e, muitas vezes, sem observar a evolução clínica da 

esquistossomose mansônica, dificultavam os estudos comparativos, clínicos ou 

epidemiológicos, bem como a avaliação dos efeitos da terapêutica específica aplicada aos 

casos portadores da doença. Por sua vez, os estudos realizados na África, quanto as 
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apresentações clínicas, não foram muito úteis para os estudos brasileiros em razão da 

associação da esquistossomose mansônica com a esquistossomose hematóbia e/ou 

malária, além da desnutrição, e também pela frequente exclusão de mulheres por razões 

religiosas, a qual nem sempre é descrita nas publicações de modo explícito (Richteret al., 

1992; Boiser et al., 2001; Zaki et al., 2003; Barakat, 2013; Lai et al., 2015).
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TABELA VI. Frequência de casos de neurocisticercose/100.000 habitantes, distribuída por grupos de regiões do Brasil. 
 

REGIÃO 
FREQUÊNCIA/100.000 

hab. 
CRITÉRIO DIAGNÓSTICO/100.000 casos 

Soroepidemiológico Clínico Necrópsia 

Sul-Sudeste 
Variação (sigla do Estado) 0,68 (PR) |―| 3,2 (PR) 0,19 (SP) |―| 13,4 (RS) 0,12 (SP) |―| 9,0 (MG) 
Geral 0,12 7,64 0,67 

Norte-Nordeste 
Variação (sigla do Estado) 1,9 (AL) |―| 6,22 (MA) 0,03 (PE) |―| 5,0 (BA) 0,30 (BA) |―| 0,45 (CE) 
Geral  0,15 0,50 0,04 

Centro-Oeste 
Variação (sigla do Estado) 5,2 (DF) |―| 41,1 (MS) 12,9 (DF) |―| ? 1,6 (DF) |―| ? 
Geral 4,14 1,86 0,58 

BRASIL 
Variação (sigla do Estado) 0,68 (PR) |―| 41,1 (MS) 0,03 (PE) |―| 13,4 (RS) 0,12 (SP) |―| 9,0 (MG) 
Geral 0,21 4,56 0,41 

Fonte: adaptado de Agapejev (2003). 
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Além disso, na África subsaariana é baixa a prevalência da forma hepatoesplênica 

da esquistossomose mansônica, especialmente se comparada a observada no Egito e no 

Brasil (Boisier et al., 2001), em várias séries ou casuísticas, e essa resistência da 

população negra às formas graves, descrita em 1953 por Cardoso, foi revista por vários 

autores na década dos anos 80 do Século XX (Tavares-Neto, 1987b). 

 

Na caracterização das formas clínicas da esquistossomose mansônica, foram 

fundamentais os trabalhos nas áreas endêmicas das regiões Nordeste e Sudeste (Minas 

Gerais) do Brasil. Há várias evidências na literatura, as quais requerem estudos 

específicos, da influência do eminente Professor Samuel Barnsley Pessoa ao estudo das 

endemias brasileiras, onde as mesmas tinham maior incidência e prevalência, na 

formação acadêmica e científica de vários pesquisadores, médicos, biológos e 

parasitologistas, especialmente após publicação da primeira edição dos livros 

Parasitologia Médica (Pessoa, 1946) e Problemas Brasileiros de Higiene Rural (Pessoa, 

1949). Mais recentemente, Paiva (2006) reviu essas contribuições do Prof. Samuel 

Pessoa; todavia, continua carente de estudo, sem viés ideológico e por pesquisador com 

sólida formação em Parasitologia, as contribuições do Prof. Samuel Pessoa à formação 

dos futuros pesquisadores em áreas endêmicas a partir dos anos 30 do século passado. 

Nesse mesmo contexto, foi o papel institucional do Instituto Oswaldo Cruz (Rio de 

Janeiro), principiado pela viagem científica de Artur Neiva e Belisário Penna pelo interior 

de alguns estados nordestinos e de Goiás (Neiva & Penna, 1916); e, depois, pelos 

pioneiros trabalhos em área endêmica da esquistossomose mansônica, por Geth Jansen, 

na região da cidade de Catende, Pernambuco (Jansen, 1946); e, em Minas Gerais, pelo 

Prof. Zigman Brener (Brener & Mourão, 1956), adiante continuado pelo Prof. Naftale 

Katz (Katz & Brener, 1966). 

 

A classificação clínica da esquistossomose mansônica dos Professores Samuel 

Pessoa e Adhemar Pereira de Barros (Pessoa & Barros, 1953) foi depois revista pelo 

Professor Frederico Simões Barbosa (1966; 1968), nas seguintes formas clínicas: 

 

“I — Esquistossomose-infecção; com ou sem sintomas intestinais pouco 

frequentes atribuíveis ou não à doença em causa”; 
 



- 73 - 
 

“II — Esquistossomose-doença, tipo hépato-intestinal; sintomatologia 

intestinal freqüente, particularmente com episódios 

dísenteriformes e hepatomegalia”; e 
 
“III — Esquistossomose-doença grave, tipo hépato-esplénico: 

sintomatologia intestinal muito freqüente, particularmente com 

episódios disenteriformes; hepatomegalia; esplenomegalia. 

Esta forma poderá ser classificada como descompensada 

quando acompanhada de edemas, hematêmeses, ascite e 

circulação colateral” (Barbosa, 1968). 
 

No QUADRO VI, estão expostos alguns dos principais trabalhos realizados em 

áreas endêmicas da esquistossomose mansônica, por três pesquisadores brasileiros dessa 

área, e como nesses estudos foram caracterizadas as formas clínicas dessa endemia. No 

APÊNDICE 2, texto do Prof. José Carlos Bina, foram descritos os principais trabalhos 

da pioneira atuação na área endêmica de Caatinga do Moura (Jacobina, Bahia), a partir 

de 1963, pelo Prof. Aluizio Prata (Prata & Bina, 1968), os quais tiveram grande impacto 

nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão da Faculdade de Medicina da 

Bahia/Universidade Federal da Bahia e na comunidade científica. 

 

Em comum, todas as classificações utilizadas nas publicações referenciadas no 

QUADRO VI têm o exame físico do fígado e do baço como os indicadores de uma ou 

outra forma clínica, da fase crônica, da esquistossomose mansônica; e desde a 

classificação de Pessoa & Barros (1953), adaptada por Barbosa (1966), passaram a ser 

utilizadas duas formas clínicas principais, hepatointestinal e hepatoesplênica. Em 1995, 

Bina passou a utilizar essas duas formas (hepatointestinal e hepatoesplênica), mais uma 

terceira, intermediária das anteriores, a hepatointestinal avançada, caracterizada pelo 

fígado com semelhanças ao observado na forma hepatoesplênica, mas com baço só 

palpável à inspiração profunda ou na posição de Schuster (Bina, 1995). Quando o baço é 

palpável sem manobras propedêuticas, há evidente congestão passiva e acentuada 

hiperplasia do sistema fagocítico-mononuclear (Warren, 1978; 1984). Nessa classificação 

clínica, como adiante mais detalhado, serão de grande avalia no futuro os estudos 

ultrassonográficos, com ou sem Doppler, se melhor disponíveis em área endêmica e 

mesmo que o examinador esteja à distância; assim, esse avanço tecnológico poderá 

fornecer mais subsídios sobre a evolução da esquistossomose mansônica a partir das fases 

iniciais dessa endemia brasileira e africana. 
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QUADRO VI. As formas clínicas da esquistossomose mansônica, segundo as classificações utilizadas pelos pesquisadores brasileiros em áreas 
endêmicas. 

 

PESQUISADOR ÁREA DO ESTUDO 

PUBLICAÇÃO 
DE 

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA OBSERVAÇÕES 

ALUIZIO 

PRATA
(73) 

Distrito de Caatinga do 
Moura (Jacobina, 

Bahia) 

Prata & Bina 
(1968) 

Critérios aplicados ao exame clínico: 
considerados os exames do fígado e do baço. 
Palpação do fígado: impalpável; palpável no 
rebordo costal direito (RCD); ou palpável 
abaixo do RCD (mensurado em centímetros, 
cm). Lobo direito hepático, se abaixo do RCD, 
medido na junção da linha médio clavicular; e o 
lobo esquerdo a partir do apêndice xifoide. A 
consistência do fígado foi avaliada como mole, 
firme ou endurecida. Já a superfície do fígado, 
se lisa ou nodular. Enquanto a proeminência do 
lobo esquerdo foi considerada quando 
proporcionalmente maior do que o lobo direito. 
O baço, se palpável, foi medido, a partir do 
gradil costa esquerdo, e com o paciente em 
decúbito lateral direito. 
Forma hepatoesplênica (HE): aumento do 
fígado, de consistência endurecida e com 
proeminência do lobo esquerdo, além da 
esplenomegalia  

1. Estudo iniciado em 1963 e 
concluído em 1965, e 
considerada a evolução da 
esquistossomose mansônica 
em 3 exames clínicos de 20 
pacientes 

2. Neste estudo, a 
hepatomegalia foi precedida 
pels esplenomegalia; todos 
os pacientes tinham de 10 a 
20 anos de idade; e a forma 
HE se desenvolveu de 5 a 15 
anos após a infecção 
esquistossmótica inicial 

CONTINUA 

                                                           
73 Também estudou a esquistossomose mansônica em Povoados do município de Santa Maria da Vitória, Bahia (Inhaúmas; Cafundó dos Crioulos; Brejo do Espírito Santo; e 

Água Quente). 
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QUADRO VI. [continuação]. 
 

PESQUISADOR ÁREA DO ESTUDO 

PUBLICAÇÃO 
DE 

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA OBSERVAÇÕES 

ALUIZIO PRATA 

Varzea Nova (Bahia) 
Bina & Prata 

(1970) 

Formas clínicas: hepatointestinal e 
hepatoesplênica, mas sem espeficar os critérios 
usados ou a referência bibliográfica 

- 

Distrito de Canabrava 
(Mirangaba, Bahia) 

Bina & Prata 
(1974) 

Critérios aplicados ao exame clínico: Idem. 
Forma hepatointestinal (HI): presença de ovos 
de S. mansoni nas fezes e/ou teste intradérmico 
positivo, com fígado palpável ou não, de 
consistência mole a discretamente endurecida, 
ausência ou discreta proeminência do lobo 
esquerdo; e sem esplenomegalia 

Área de baixa frequência da 
forma hepatoesplênica 
(0,3%) 

Fazenda Nova 
Esperança (Jacobina, 

Bahia) 

Prata et al. 
(1980) 

Idem, Prata & Bina (1968; 1970) - 

Mirangaba (Bahia) 
Bina & Prata 

(1980) 
Idem, Prata & Bina (1968; 1970) - 

CONTINUA 
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QUADRO VI. [continuação]. 
 

PESQUISADOR ÁREA DO ESTUDO 

PUBLICAÇÃO 
DE 

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA OBSERVAÇÕES 

ALUIZIO PRATA 
Taquarendi (Bahia) 

Bina et al. 
(1985) 

Idem, Prata & Bina (1968; 1970) - 

Bina (1995) 

HI: idem (Prata & Bina, 1968; 1970) 
Hepatointestinal avançada (HI-A): fígado com 
lobo esquerdo palpável, além do apêndice 
xifoide, proeminente; superfície hepática com 
ou sem nódulos; e baço palpável à inspiração 
profunda ou na posição de Schuster. 
HE: idem (Prata & Bina, 1968; 1970) 

Estudo longitudinal 

Catolândia (Bahia) 
Tavares-Neto & 
Prata (1988b) 

Idem, Prata & Bina (1968; 1970) - 

CONTINUA 
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QUADRO VI. [continuação]. 
 

PESQUISADOR ÁREA DO ESTUDO 

PUBLICAÇÃO 
DE 

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA OBSERVAÇÕES 

JOSÉ 

RODRIGUES 

COURA
(74)

 

Distrito de Capitão 
Andrade (Itanhomi, 

Minas Gerais) 

Conceição & 
Coura (1978b) 

Critérios aplicados ao exame clínico: avaliações do 
fígado e baço semelhantes aos utilizados por Prata 
& Bina (1968), mas baseado na classificação de 
Pessoa & Barros (1953), adaptada por Barbosa 
(1966), a qual inclue os dados sintomatológicos 
dos pacientes (dor abdominal; disenteria; 
constipação; diarreia; enterorragia; estrias de 
sangue nas fezes; e outros). 
Formas clínicas: 
Tipo I, Esquistossomose-infecção: “com ou sem 

sintomas intestinais e quando presentes são 
pouco frequentes, atribuíveis ou não à doença 
em causa”. 

Tipo II, Forma hépato-intestinal: “sintomatologia 
intestinal frequente, particularmente com 
episódios disenteriformes e hepatomegalia”. 

Tipo III, Forma hépatosplênica: “sintomatologia 
intestinal muito freqüente, principalmente com 
episódios disenteriformes, hepatomegalia e 
esplenomegalia. Esta forma clínica seria 
classificada como descompensada, quando 
acompanhada de edemas, ascite e circulação 
colateral” 

- 

CONTINUA 

                                                           
74 O acompanhamento dos trabalhos realizados no Nordeste e Minas Gerais foram descritos em Melo et al. (2014). 
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QUADRO VI. [continuação]. 
 

PESQUISADOR ÁREA DO ESTUDO 

PUBLICAÇÃO 
DE 

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA OBSERVAÇÕES 

JOSÉ 

RODRIGUES 

COURA 

Distrito de Santa Luzia 
do Carneiro (Itanhomi, 

Minas Gerais) 

Conceição et al. 
(1978) 

Idem - 

Itanhomi (área rural), 
Minas Gerais) 

Conceição & 
Coura (1980) 

Idem - 

Riachuelo (Sergipe) 
Menezes & 

Coura (1980) 
Idem - 

Alhandra (Paraíba) 
Coura et al. 

(1983) 
Idem - 

Alegre (município de 
São Bento), Aliança 

(município de 
Cururupu) e Coroatá II 
(município de São João 

Batista) (Maranhão) 

Cutrim & Coura 
(1992) 

Idem - 

CONTINUA 
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QUADRO VI. [continuação]. 
 

PESQUISADOR ÁREA DO ESTUDO 

PUBLICAÇÃO 
DE 

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA OBSERVAÇÕES 

NAFTALE 

KATZ(75) 

Tuparecê (Minas 
Gerais) 

Katz & Brener 
(1966) 

Utilizada a classificação de Pessoa & Barros 
(1953). Lobos, direito e esquerdo, do fígado 
medidos em centímetros abaixo do rebordo 
costal, respectivamente na junção da linha 
hemiclavicular direita e da margem costal à 
esquerda (a partir do apêndice xifoide); essas 
medidas, inclusa a do baço, foram realizadas 
sem manobra respiratória. A consistência do 
fígado foi avaliada como normal, endurecido ou 
muito duro. 
Formas clínicas: 
Intestinal (HI): lobo hepático direito e/ou 

esquerdo palpáveis, e sem baço palpável; 
Hepatoesplênica (HE), compensada: fígado 

palpável, com consistência aumentada e 
baço palpável); 

Hepatoesplênica (HE), descompensada: idem 
da compensada, mais com a presença de 
sinais de hipertensão portal (ascite; icterícia; 
e proeminência das veias abdominais 
superficiais). 

Avaliação dos casos observados 
10 anos depois em Tuparecê 
(MG), examinados inicialmente 
por Brener & Mourão (1956). 

Peri-peri (Minas 
Gerais) 

Katz et al. 
(1980) 

Idem - 

CONTINUA 

                                                           
75 Autor com vários outros estudos em regiões do Estado de Minas Gerais, mas com enfoque nas investigações coproparasitológicas e/ou malacológicas. 
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QUADRO VI. [continuação]. 
 

PESQUISADOR ÁREA DO ESTUDO 

PUBLICAÇÃO 
DE 

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA OBSERVAÇÕES 

NAFTALE KATZ 

Comercinho (Minas 
Gerais) 

Costa et al. 
(1985) 

Idem 

O médico responsável pelo 
exame físico desconhecia os 
dados da anamnese investigado 
por outro médico. 

Distrito de Ravena 
(Sabará, Minas Gerais) 

Coura-Filho et 
al. (1995) 

Classificação de Pessoa & Barros (1953), 
modificada por Barbosa (1966). 
Formas clínicas: 
Intestinal (Tipo I): fígado e baço 

impalpáveis; 
Hepatointestinal (Tipo II): fígado palpável, 

consistência aumentada e baço 
impalpável; 

Hepatoesplênica (Tipo III): fígado palpável, 
consistência aumentada e baço palpável. 

- 

Distrito de Água 
Branca (Comercinho, 
Minas Gerais); e Bela 

Fama (Nova Lima, 
Minas Gerais) 

Amorim et al. 
(1997) 

Classificação clínica baseada nos critérios 
de Lima e Costa et al. (1985). A anamnese 
clínica foi independente do médico 
responsável pelo exame físico, baseado no 
exame do fígado e do baço com a pessoa na 
respiração em repouso, em decúbito dorsal 
e também na posição de decúbito lateral 
direito. 
Formas clínicas: como descritas por Coura-
Filho et al. (1995). 

- 

 



- 81 - 
 

Quando da presença da infecção por S. mansoni numa pessoa, Lima e Costa et al. 

(1991) destacaram que ao exame clínico da afetada tem como maior indicador preditivo 

positivo o aumento da consistência do fígado, enquanto ser inconteste que a presença da 

esplenomegalia (no rebordo costal ou além, sem manobra respiratória), com aquela 

característica hepática, e outras, indicam o diagnóstico clínico da forma hepatoesplênica. 

Todavia, a proeminência do lobo hepático esquerdo, não avaliado no estudo de Lima e 

Costa et al. (1991), é característica fortemente associada à forma hepatoesplênica (Prata, 

1970; Bina, 1995). 

 

Ainda sobre a evidência da infecção por S. mansoni, também Lima e Costa et al. 

(1991) indicaram que aumenta a chance do diagnóstico preditivo positivo da 

esquistossomose mansônica se a pessoa tem estrias (rajas) de sangue nas fezes. 

Anteriormente, Peixinho (1980) e Peixinho et al. (1986) já haviam destacado que entre 

os sintomas gastrointestinais o relato do paciente, ou de familiar se criança, da presença 

nas fezes de muco e de sangue (sob a forma de estrias, ou rajas) é muito sugestivo do 

diagnóstico da esquistossomose mansônica. 

 

No âmbito da pesquisa científica, essas informações clínicas são facilmente 

obtidas, sem ainda considerar os avanços diagnósticos mais recentes (Lambertucci, 2014; 

Weerakoon et al., 2015), mas em amostras de origem hospitalar, ou secundários gerados 

pelo sistema de saúde, aqueles indicadores clínicos têm registros muito precários, ou 

mesmo não são pesquisados. Primeiro, no Brasil, porque as notificações de dados são 

ainda muito precárias ou eivadas de subnotificações, fato de há muito estudado ou revisto 

(Paim, 1975; Carreno et al., 2015); se não bastasse, uma das principais fonte de geração 

do conhecimento científico, o hospital universitário ou escola, tem formulários 

(prontuário do paciente) no Brasil de média à baixa qualidade (Silva & Tavares-Neto, 

2007); além do aparente descaso, em situação específica, na coleta de informações 

clínicas sobre as duas principais endemias, a doença de Chagas e a esquistossomose 

mansônica - como recentemente descrito no hospital universitário da Bahia (Silva-Filho, 

2015). Não só no Estado da Bahia, passou a ser reinante o registro da expressão 

“epidemiologia positiva”, sem especificar quais características nortearam tal conclusão e, 

assim, fica como “segredo” do domínio exclusivo do responsável pela anamnese do 

paciente. 
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As constatações sobre esse estado de coisas, nortearam a adoção no ambulatório 

de doenças infecciosas e parasitárias(76), desde 2006, de roteiro (QUADRO VII) baseado 

na investigação clínica em Catolândia (Bahia), e também nas observações clínicas 

descritas no QUADRO VI. 

 

Com base nas informações dos QUADROS VI e VII, na fase crônica da 

esquistossomose mansônica há as formas clínicas com as carcterísticas descritas no 

QUADRO VIII, enquanto as formas agudas ou outras formas da fase crônica serão mais 

adiante comentadas. 

 

Nas fases iniciais da fibrose de Symmers-Bogliolo ("clay-pipe-stem"), já 

observada nos casos avançados da forma hepatointestinal ou, mais propriamente, 

naqueles com as formas clínicas hepatointestinal avançada (HI-A) ou hepatoesplênica 

(HE). Naqueles com forma clínica HI-A pode levar às falsas especulações de ocorrer 

marcada hipertensão portal, quando é mais própria a ausência da mesma na fase anterior 

à da instalação da forma hepastosplênica, como mostrado nos recentes avanços do 

diagnóstico por imagem (Azeredo et al., 2010; Prata et al., 2010; Fernandes et al., 2013), 

e não como suposto no passado (Prata & Andrade, 1963). Enquanto na forma 

hepatoesplênica (HE), a fibrose de Symmers-Bogliolo e a hipertensão portal estão 

plenamente instaladas (Andrade et al., 1992; Batista-Neto et al., 2013; Pereira et al., 

2015), e, potencialmente, com graves riscos de complicações adiante descritas.  

 

                                                           

 
76 Do Complexo Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia 

(Salvador, Bahia). 
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QUADRO VII. Roteiro da investigação clínica de paciente com suspeição diagnóstica 
de esquistossomose mansônica(77). 

 

DADOS PESSOAIS E DEMOGRÁFICOS 
Nome:  
Endereço da atual residência (especifique, se necessário, ponto de referência): 

Nºregistro: Data nascimento (dia/mês/ano): ...../...../........ 
Sexo: □ Feminino Masculino □ Grupo racial: □negro   mulato□   branco□ 
Ocupações principais 
(não use expressões vagas ou 
genéricas, como serviços 
gerais ou aposentado) 

Atual (se aposentado, especifique em anterior 1): 
Anterior 1: 
Anterior 2: 

↓Locais anteriores de residência (registre local, e respectiva duração em meses)↓ 

Rural (fazendas ou pequenos 
povoados) 

Pequenos municípios 
(aprox. <10.000 hab.) 

Outros 
municípios 

1.  1.  1.  
2.  2.  2.  
3.  3.  3. 

HÁBITOS DE VIDA 
Investigue↓ NÃO SIM não sabe 
1. Banho em córrego, riacho, açude, cacimba, e/ou tanque    
2. Banhos em rio    
3. Lavar animal ou utensílios em alguma das fontes acima    
4. Lavar roupa em alguma das fontes acima    
5. Brincadeiras, nadar, pesca em alguma das fontes acima    
6. Trabalho em área irrigada    
7. Outras hábitos relacionados? Qual(is)?    

DADOS CLÍNICOS 
1. Tratamento anterior contra esquistossomose (caso se aplique, cite “xistosa” ou “xistosoma”)? 

□NÃO   SIM□   não sabe□ 

2. Qual medicamento? □NÃO   SIM□/Qual? ...........................................   não sabe□ 
3. Sabe se já teve ovos de S. mansoni nas fezes (explique)? □NÃO   SIM□   não sabe□ 
4. Queixas clínicas, no presente ou recentes (explique) NÃO SIM não sabe 

A. Empachamento pós prandial    
B. Azia, pirose    
C. Dor abdominal (não esporádica)    
C. Flatulência excessiva (não esporádica)    
D. Frequentes episódios de diarreia    

4. Queixas clínicas, no presente ou recente (explique) NÃO SIM não sabe 
E. Fezes com muco (“catarro”)    
F. Rajas ou estrias de sangue nas fezes    
G. Outra(s) queixa(s) relacionada(s) ao sistema 

digestório? Qual(is)? 
   

H. Fezes com semelhança à “borra de café”?     
CONTINUA 

                                                           

 
77 Roteiro original com maior espaçamento. 
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QUADRO VII. [continuação]. 
 

I. História de hematêmese?    
J. História de enterrorragia?    
K. Outro(s) dado(s) de interesse? Qual(is)?    

EXAME FÍSICO DO ABDÔMEN 
Paciente em decúbito dorsal; ao palpar o fígado, coloque o paciente com as pernas 

fletidas para reduzir a tensão da parede abdominal 
FÍGADO 
- Palpação, se impalpável anote 100; se impalpável em 
razão de dor à palpação assinale 101; ou 102, se em 
razão do excessso de panículo adiposo. Se palpável, as 
medidas (em cm) devem ser à expiração do paciente: 
do lobo DIREITO, abaixo da junção do gradil costal 
com a linha hemiclavicular direita; e do lobo esquerdo, 
a partir do extremo inferior do osso externo (apêndice 
xifoide). 
- Consistência, anote ZERO se impalpável; se 
palpável, mole, endurecida ou muito dura. 
- Superfície, anote ZERO se impalpável; se palpável, 
lisa, discretamente nodular ou nodular 

Lobo direito Lobo esquerdo 
Medida: Medida: 

Consistência: Consistência: 

Superfície: Superfície: 
Impressão clínica: há proeminência do lobo 
esquerdo? SIM   NÃO – não se aplica 

Borda do fígado?     Fina     Romba     Não se aplica 

BAÇO 

Se palpável (a medida, em cm, 
deve ser à expiração do paciente; e 

abaixo da junção do gradil costal com 
a linha hemiclavicular esquerda) 

Se IMPALPÁVEL, antes de registrar, coloque o 
paciente em decúbito lateral direito e com as pernas 
fletidas – após isso, registre: 100- se mesmo 
impalpável; 101-não palpável em razão de dor 
abdominal nessa região; 102, se houver excesso de 
panículo adiposo; ou 103, não palpável, mas à 
percussão com espaço de Traube ocupado)? 

 

Medida (em cm): 
Consistência (mole; ou 
endurecida): 

DADOS COMPLEMENTARES DO EXAME FÍSICO 
• Icterícia: 
• Circulação abdominal colateral: 
• Sinal(is) clínico(s) de insuficiência hepática? 

CONCLUSÃO: forma clínica da esquistossomose mansônica(78) 

Intestinal (I) Hepatointestinal (HI) HI-avançada Hepatoesplênica (HE) 

Se hepatoesplênica (HE), compensada ou descompensada? ......................................... 
Fontes: Pessoa & Barros (1953); Barbosa (1966; 1968); Prata & Bina (1968); Prata (1970); Lima e Costa 

et al. (1985); e Bina (1995). 

                                                           

 
78 Diagnóstico definitivo só após exames específicos confirmatórios. 
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QUADRO VIII. Formas clínicas da fase crônica, observadas em portadores da 
esquistossomose mansônica no Brasil. 

 

FORMA 
CLÍNICA CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Intestinal (I) 

Paciente com ou sem queixas relacionadas ao sistema digestório; e não 
raro é assintomático. Poucos relatam espontaneamente rajas de sangue 
nas fezes, ou essa queixa é o motivo principal da consulta. Em área 
endêmica é a forma mais frequente em menores de 5 anos de idade ou 
em pessoas com infrequentes exposições às fontes de infecção. Fígado 
quase sempre impalpável ou menor de 3cm do rebordo costal, com 
características normais (borda, consistência e superfície). Baço 
impalpável, e espaço de Traube livre. Em estudos clínicos e/ou 
epidemiológicos, os portadores dessa forma muitas vezes são grupados 
aos da forma seguinte (HI). 

Hepatointestinal (HI) 

Paciente habituamente com múltiplas queixas, especialmente 
empachamento pós-prandial, excessiva flatulência, alteração do ritmo 
intestinal e/ou rajas de sangue nas fezes, com ou sem muco. Nessa 
forma clínica são infrequentes os casos assintomáticos. Fígado 
palpável, quase sempre ≥3cm do rebordo costal, com características 
normais (borda fina, consistência amolecida e superfície lisa), mas 
alguns casos têm a borda já romba e a consistência pode ser 
discretamente endurecida (mais comum em crianças ≥5 anos de idade). 
Nessa fase, não se observa proeminência do lobo hepático esquerdo. 
Baço impalpável, e espaço de Traube livre. Em estudos clínicos e/ou 
epidemiológicos, os portadores dessa forma muitas vezes são grupados 
aos da forma anterior (I). 

Hepatointestinal 
avançada (HI-A) 

Paciente quase sempre com 5 anos ou mais de idade, com múltiplas 
queixas e preservadas as condições ocupacionais, como nas anteriores; 
e mais raramente são assintomáticos. Fígado com lobo hepático 
esquerdo proeminente; consistência discretamente endurecida ou dura; 
algumas vezes com superfície discretamente nodular; e borda romba. 
Baço palpável abaixo do recordo costal esquerdo, com manobras 
respiratórias, ou espaço de Traube ocupado. 

Hepatoesplênica 
(HE) 

Os portadores têm mais de 5 anos, sendo mais frequentemente com 8 
ou mais anos de idade (Barbosa et al., 1995). Se não houver 
complicações associadas, o portador dessa forma mantém todas as 
atividades habituais; todavia, são frequentes as queixas clínicas, e 
raramente são assintomáticos. Fígado com lobo hepático esquerdo 
proeminente ou, nos casos mais avançados, ocorre a retração em 
relação ao exame anterior; consistência endurecida ou muito dura; 
superfície discretamente nodular ou com nódulos bem evidentes; e 
borda romba. Baço palpável no recordo costal esquerdo sem manobras 
respiratórias ou abaixo do rebordo costal à expiração, quando já são 
marcantes a congestão passiva e hiperplasia do sistema fagocótico-
mononuclear. 
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Esse processo de fibrogênese é lento até chegar a completa instalação da fibrose 

de Symmers-Bogliolo nos espaços portais do fígado, e isso em parte explica porque em 

várias séries são raríssimas as crianças <5 anos de idade com a forma hepatoesplênica. 

Como a grande parte dos ovos depositados é carreada para o fígado (Warren, 1978; Gobbi 

et al., 2015), esses ficam retidos nos pequenos vasos pré-sinusóides levando a pileflebite 

e peripileflebite sequenciada pela inflamação crônica, deposição de material fibroso e 

destruição vascular da área adjacente; e, com o tempo, há fibrose ao longo das 

ramificações da veia porta; e nos espaços porta as lesões obstrutivas vasculares 

(granulomas intravasculares, trombose, fleboesclerose e espessamento fibroso da íntima) 

(Bogliolo, 1957; Andrade, 2004; 2008). 

 

Por sua vez, a caracterização clínica da forma hepatoesplênica, como descrita por 

Prata & Bina (1968) e Prata (1970), teve como fundamentos os prévios estudos anatomo-

patológicos dos tecidos hepático e esplênico em alguns daqueles pacientes, bem como as 

medidas da pressão intraporta e a quantificação do número de vermes ou de casais de S. 

mansoni, filtrados por ocasião da esplenectomia de alguns daqueles pacientes estudados 

por Prata & Bina (1968). De todo modo, a esquistossomose grave, hepatoesplênica, é de 

evolução progressiva, lenta e dependente de múltiplos fatores – internos ou próprios da 

pessoa afetada e os externos, como os ambientais e socioculturais (Lima, 2013); entre 

esses, a idade parece ser indicador fundamental, pois são raros os casos em menores de 5 

anos de idade nos residentes em áreas endêmicas, e isso aparentemente muito relacionado 

às reinfecções por S. mansoni por tempo de alguns anos (Barbosa, 1966; Barbosa, 1968; 

Prata & Bina, 1968; Barbosa, 1975; Menezes & Coura, 1980; Lima e Costa et al., 1985; 

Tavares-Neto, 1987b; Barbosa et al., 1995; Bina, 1995). 

 

Nas áreas endêmicas, ou mais propriamente naquelas hiperendêmicas do passado 

e antes das facilidades da terapia específica oral, a frequência dos portadores da forma 

hepatoesplênica da esquistossomose mansônica raramente era superior a 8% do total da 

população residente naquelas localidades (Klöetzel, 1962; Barbosa, 1975; Coura, 1979; 

Katz et al., 1980; Tavares-Neto & Prata, 1988b; Bina, 1995; Fernandes et al., 2013), mas 

taxas superiores são observadas em casuísticas hospitalares ou, se em área com 

transmissão ativa de S. mansoni, decorrente da ausência de critérios clínicos diagnósticos 

(Tavares-Neto, 1987b). Todavia, na região de Água Quente (Santa Maria da Vitória, 

Bahia), com população até então sem acesso à terapêutica específica, Santos (1983) 
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observou prevalência de 12% da forma hepatoesplênica (HE), mas ao rever esses casos 

antes do tratamento específico muitos foram reclassificados da forma hepatointestinal 

avançada(79) e a frequência de HE passou a ser de 5,1% (Tavares-Neto & Prata, dados não 

publicados, 1982). 

 

Não raro na prática médica ou mesmo em publicações científicas, são observados 

relatos equivocados de pacientes hepatoesplênicos, quando verdadeiramente são 

portadores da forma hepatointestinal avançada (HI-A) com baço palpável à inspiração 

profunda, ou mesmo só com espaço de Traube(80) ocupado. Quando já instalada a forma 

hepatoesplênica, e nesse momento com evidente fibrose hepática de Symmers-Bogliolo, 

a pressão intra veia hepática é >5mmHg, decorrente do aumento da pressão no leito 

vascular intra hepático e, pelos efeitos retrógados, há o progressivo desenvolvimento de 

varizes na parede do abdômen, nos órgãos intra abdominais e no retroperitônio, quando 

são comuns as varizes esofágicas e gástricas, as quais podem romper e provocar 

hematêmese e/ou enterorragia com graves complicações (Lambertucci & Serufo, 2001; 

Petroianu, 2003; Coelho et al., 2014; Silva-Neto et al., 2015), e mais adiante, com a 

progressiva disfunção hepática, até evoluir para grave insuficiência hepática 

(Lambertucci & Serufo, 2001; Leite et al., 2015; Richter et al., 2015). 

 

No entanto, nas áreas endêmicas são muito infrequentes os casos com a forma 

hepatoesplênica descompensada, e, quando ocorrem, são secundários ao prévio 

sangramento digestivo ou outras hepatopatias crônicas associadas (Bina, 1995; Tavares-

Neto, 1997; Fernandes et al., 2013; Lambertucci, 2014). Recentemente, Lambertucci 

(2014) reviu as características clínicas gerais dos pacientes hepatoesplênicos 

compensados e dos descompensados. 

 

Há 40 anos, em artigo de divulgação científica, o Prof. Aluízio Prata destacou ter 

boas condições físicas o portador da forma clínica hepatoesplênica, residente em área 

endêmica, desde que não tenha sangramento digestivo, hepatopatia associada ou outra 

                                                           

 
79 Nessa época, anterior a publicação de Bina (1995), esses casos foram originalmente classificados da 

forma hepatointestinal grave. 
 
80 Em homenagem ao médico Ludwig Traube, de nacionalidade alemã; esse espaço anatômico corresponde 

à área compreendida pela linha diafragmática, acima, à direita pelo lobo hepático esquerdo e à 
direita pela linha anterior axilar (Meneghelli & Martinelli, 2004). 
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intercorrência que comprometa as funções hepáticas (Prata, 1975); no entanto, não foi 

encontrado estudo em área endêmica diretamente dirigido à investigação da capacidade 

física, relacionada às atividades habituais e laborativas, do portador da 

hepatosplenomegalia esquistossomótica, e assim sem os usuais vieses observados nas 

casuísticas hospitalares (Noleto et al., 1985; Silva et al., 2011), porém, essas amostras de 

origem nosocomial também evidenciam a importância do sangramento digestivo na 

mudança do curso clínico dos casos hepatoesplênicos (Silva et al., 2011). Também em 

área endêmica, não parece frequente nos portadores da forma hepatoesplênica o 

hipodesenvolvimento físico ou sexual, nem comprometimento do ciclo gravídico 

puerperal (Tavares-Neto et al., 1988; Armstrong et al., 2013), mas essa questão ainda 

requer maiores esclarecimentos por meio de investigação prospectiva com crianças e 

adolescentes residentes em área endêmica (Salawu & Odaibo, 2014). 

 

Como é “arterializado” o fígado do portador da forma hepatoesplênica da 

esquistossomose mansônica, causa grande impacto sobre a funcionabilidade hepática a 

hipotensão aguda provocada pela hematêmese ou outro tipo de hemorragia digestiva 

grave – especialmente, se houver recorrência dos episódios desse sangramento. Em 

condições normais, na veia-porta hepática há baixa pressão de O2 (oxigênio), e 

aproximadamente ¾ do sangue é de origem venosa; e também nessa situação normal é 

muito baixa a pressão (de 2 a 3mmHg) nos sinusóides intrahepáticos (Greenway, 1984). 

Assim, com o aumento da resistência intrahepática (pré-sinusoidal), provocada pela 

obstrução decorrente da fibrose periportal nos portadores da hepatoesplenomegalia, há o 

aumento da pressão intravenosa no sistema porta correlacionada ao aumento da pressão 

nas veias com anastomose com a veia porta, e, em consequência, há a formação de 

varizes, edema peritoneal, ascite e aumento do débito arterial ao fígado (Greenway, 1984; 

Davis & Chong, 2014). 

 

Os portadores dessas formas crônicas, se compensadas, têm morbidade muito 

relacionada às queixas relacionadas ao sistema digestório, como antes já parcialmente 

comentadas, e são causas de frequentes consultas médicas e de enfermagem no sistema 

de saúde. Com a introdução da terapêutica oral específica, houve mudanças significativas 

pelo menor impacto na morbidade da esquistossomose observada nas unidades de atenção 

primária à saúde; não obstante, esse nível de atenção à saúde ainda tem vários entraves 

decorrentes da desorganização administrativa, precariedade do sistema vigilância 
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epidemiológica e até falta do instrumento básico ao diagnóstico da esquistossomose, o 

exame coproparasitológico; cenário esse observado num dos municípios do Estado da 

Bahia por Menezes et al. (2012). Em recente visita deste autor à unidade básica do Distrito 

de Caatinga do Moura (Jacobina, Bahia), em fevereiro de 2015, onde foi gerado 

substantivo conhecimento sobre a esquistossomose mansônica (APÊNDICE 2), 

constatou-se: (i) equipe de saúde com alguns membros temporários ou sem estreito 

vínculo com as atividades de atenção primária à saúde peculiares à comunidade; (ii) 

aparente desarticulação das atividades dos agentes de endemias com aquelas dos agentes 

comunitários à saúde; (iii) desconhecimento, desde 2004, sobre a prevalência de 

infectados por S. mansoni; (iv) perda da capacidade própria de realizar a técnica Kato-

Katz, ou outro método de investigação coproparasitológica; entre outras graves 

deficiências. Essa realidade não deve ser muito diferente de outras localidades semirrurais 

da região Nordeste do Brasil. Além disso, os gestores públicos no Brasil não raro avaliam 

a qualidade pela quantidade ou aparência, sem considerações ao mérito da atividade. 

 

Por ocasião dos estudos de prevalência da esquistossomose mansônica (1976-

1982) na população dos Povoados de Cafundó dos Crioulos e de Água Quente (Santa 

Maria da Vitória, Bahia)(81), no extremo oeste do Estado da Bahia (Santos, 1983), área 

até então sem tratamento específico, individual ou em massa, foi constado em 1982 por 

ocasião de outro estudo nessa área (Tavares-Neto et al., 1991), que nas 703 pessoas 

incluídas na reavaliação clínica (todas com 6 ou mais anos de idade; e com 5 ou mais 

exames Kato-Katz(82)) (Tavares-Neto & Prata, dados não publicados, 1982), que 106 

(15,1%) não tinham ovos de S. mansoni e essas eram predominantemente assintomáticas 

(86,5%; n=90), enquanto naquelas com ovos de S. mansoni (n=599) só 13,9% (n=83) não 

tinham queixas; contudo, entre os portadores das três formas clínicas pesquisadas - 

intestinal; hepatointestinal; e hepatoesplênica (todos compensados) – foram semelhantes 

as taxas de pessoas assintomáticas, respectivamente, 16,1%; 14,8% e 15,2%(83) (Tavares-

Neto & Prata, dados não publicados, 1982). No QUADRO IX, foram registradas as 

                                                           
 
81 Na época desse estudo, nessa região não havia qualquer saneamento, e raras casas tinham vaso sanitário, 

dentro ou fora do domicílio. 
 
82 Do grupo total de 868 pessoas pesquisadas, só 16,4% não tinham ovos de S. mansoni em 5 exames Kato-

Katz (Tavares-Neto et al., 1991). 
 
83 No Relatório de Pesquisa (UnB, 1982), não foram registrados os respectivos números absolutos. 
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queixas clínicas mais frequentes entre aqueles moradores (n=599) com ovos de S. 

mansoni (Tavares-Neto & Prata, dados não publicados, 1982); no relatório dessa 

avaliação clínica, 241 (40,2%) pessoas tinham os três principais sintomas (episódios 

regulares de diarreia, outras vezes de disenteria (com presença de muco); flatulência 

excessiva; e estrias de sangue nas fezes). A flatulência excessiva, pouco estudada na 

clínica da esquistossomose mansônica, também pode ser devida à ingesta de grãos de 

feijão (Phaseolus vulgaris), pois é o alimento diário de quase toda a população daquela 

região, e sabidamente causa de flatulência quando não há o devido preparo dos grãos, 

pela imersão em água ao menos durante 10 horas, para eliminação de substâncias nocivas 

à funcionabilidade do tubo digestório (Oliveira et al., 2001). 

 

 

QUADRO IX. Morbidade: frequência das principais queixas clínicas, referidas pelos 
moradores de área hiperendêmica da esquistossomose mansônica do Estado da Bahia 

(Povoados de Cafundó dos Crioulos e de Água Quente, Santa Maria da Vitória, 1982), 
com ovos de S. mansoni nas fezes. 

 

QUEIXAS CLÍNICAS 
PERCENTUAL 

(%) 
Diarreia (1 ou mais episódios/semana) 72,1 
Flatulência excessiva 60,6 
Estrias de sangue nas fezes 60,3 
Empachamento pós-prandial 59,7 
Dor abdominal (com ou sem localização precisa) 58,4 
Disenteria (muco junto com as fezes, em pequena quantidade, com ou sem tenesmo) 46,4 
Náuseas (não esporádicas) 44,6 
Epigastralgia 39,6 
Pirose 34,8 
Tonturas 28,2 
Vômitos (não esporádicos) 17,9 
Anorexia 11,5 
Outras queixas 9,2 

Fonte: Tavares-Neto & Prata (dados não publicados), 1982. 

 

 

Estes dados e de outros autores (Peixinho, 1980; Peixinho et al., 1986; Lima e 

Costa et al., 1991) reforçam a elevada relevância da morbidade da esquistossomose 

mansônica, e com grande impacto sobre o sistema de saúde nas áreas endêmicas ou focais 

dessa doença. 
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Outras formas clínicas ou doenças associadas à esquistossomose mansônica são 

infrequentes em áreas endêmicas, mas não raras em casuísticas hospitalares: 

 

Neuroesquistossomose: decorre da presença de ovos e/ou parasitas 

adultos no sistema nervoso (mielomeningorradicular, 

parênquima ou espaço subaracnóide). A forma 

mielomingoradicular, mais frequente, os ovos ou parasitas 

adultos chegam aos plexos venosos vertebrais via plexo de 

Batson, e por ser avalvular essa migração é facilitada, via fluxo 

sanguíneo; e isso pode ocorrer nos portadores das formas 

intestinal (I), hepatointestinal (HI) ou hepatoesplênica, 

principalmente. Já o comprometimento do cérebro, e de outras 

vísceras, é mais frequente quando instalada a hipertensão portal, 

na forma hepatoesplênica, em razão do fluxo venoso intra-

abdominal para o sistema da veia cava superior, e na circulação 

pulmonar os “shunts” arteriovenosos embolizam as formas 

parasitárias para o encéfalo e demais vísceras; outra via, não 

menos relevante, é até o cérebro pelo sistema venoso intra 

abdominal e daí ao plexo venoso vertebral e subaracnóide 

(Matas, 2001); todavia, ainda continuam pouco evidentes outros 

fatores predispondentes e qual papel do sistema imune nesse 

processo (Vidal et al., 2010). Como já mencionado, a forma 

mais frequente é a mielomeningorradicular precedida por dor 

lombar e parestesias nos membros inferiores, com evolução 

variável (Carvalho, 2013), mas seguida de paraparesia e até 

paraplegia; incontinência retal e vesical; e nos homens 

impotência sexual. Nesses casos, fazem parte do diagnóstico 

diferencial a paraparesia espástica tropical pelo vírus HTLV-I e 

a neurocisciticercose. Pelo exame do exame do líquor há 

aumento da celularidade (>5 células/mm3), com presença de 

eosinófilos, aumento das proteínas (>40mg/dL) e pesquisa de 

anticorpos por teste imunoenzimático ou de maior sensibilidade, 

como a imunofluorescência indireta (IFI); porém, há críticas 

sobre a padronização e a reprodutibilidade desses exames 
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sorológicos (Pitella, 1997; Silva et al., 2004). Os exames de 

imagem (e.g., ressonância magnética) são extremamente úteis 

ao diagnóstico (Vidal et al., 2012; Carvalho et al., 2013; Palin 

et al., 2015). O tratamento fundamenta-se na cura parasitológica 

pelo uso de medicamento esquistossomicida; corticoterapia 

(prednisona: 1mg/kg de peso/dia, durante 4 a 6 meses(84)), para 

reduzir a resposta imunoinflamatória na região afetada do 

sistema nervoso central; e fisioterapia (Andrade Filho et al., 

1996). Nos casos de comprometimento central, cérebro e/ou 

espaço subaracnóide, é frequente a indicação cirúrgica como 

parte do tratamento (Matas, 2001). Sobre essa apresentação 

clínica, uma revisão mais atual pode ser encontrada em Vale et 

al. (2012) e Oliveira Júnior (2013), esse último encontrou 

predominância de casos procedentes do Estado de Minas Gerais, 

seguido daqueles do Estado da Bahia (Oliveira Júnior, 2013). 

 

Renal: desde os anos 60, os grupos de pesquisa dos Profs. Heonir Rocha 

e Zilton Andrade fizeram muitas contribuições ao conhecimento 

do comprometimento renal na esquistossomose mansônica 

(Andrade & Queiroz, 1968; Andrade et al., 1971; Andrade & 

Rocha; 1979; Andrade & Van Marck, 1984; Martinelli & 

Rocha, 1996). Os antígenos dos ovos e do verme adulto 

(inclusos os regurgitados pelo tubo digestivo do parasita), são 

carreados até os rins pela circulação, ampliada nas derivações 

do sistema porta especialmente nos portadores dos 

hepatoesplênicos, com formação e deposição de 

imunocomplexos nos glomérulos, e, progressivamente, levam à 

glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I (GNMP), 

secundada pela glomeruloesclerose segmentar focal ou 

glomerulonefrite proliferativa (Martinelli & Rocha, 1996; 

Rodrigues et al., 2010; Duarte et al., 2014a). Portanto, essa 

                                                           

 
84 Na corticoterapia prolongada é muito recomendável a prevenção da estrongiloidíase grave ou da forma 

disseminada. 
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apresentação renal é de natureza imunológica e não diretamente 

provocada por S. mansoni ou pelo ovo eliminado, e pode evoluir 

para síndrome nefrótica e cursar até a insuficiência renal 

avançada (Martinelli & Rocha, 1996). Mesmo os pacientes 

hepatoesplênicos, compensados, podem apresentar disfunções 

renais, de graus variados, evidenciadas pela disfunção tubular, 

em razão do defeito na acidificação urinária, e também o 

aumento da excreção renal da proteína monocitária 1 (MCP-1), 

a qual indica dano ao parênquima renal (Duarte et al., 2014a); e 

esses indicadores (albuminúria; e MCP-1) têm maior 

sensibilidade do que a microalbuminúria, essa também 

observada em alguns portadores da forma hepatointestinal 

(Abensur et al., 1992; Martinelli & Rocha, 1996; Duarte et al., 

2014a). Grande parte dessa forma clínica tem evolução 

progressivamente pior, e só alguns casos têm benefícios com 

uso de corticoide e/ou medicamentos imunossupressores 

(Martinelli et al., 1989; 1995; e 1999; Silveira & Martinelli, 

2007). No entanto, Correia et al. levantaram a hipótese, e 

destacaram essa pergunta no título da publicação, sobre o 

possível desaparecimento ou a marcada redução de casos novos 

da nefropatia esquistossomótica (Correia et al., 1997), e também 

especularam que provavelmente isso se deva a eficácia da 

terapêutica específica utilizada nas últimas décadas; no entanto, 

Bina et al. (1985) destacaram a elevada frequência (14,8%) de 

proteinúria em portadores da esquistossomose mansônica, 

sendo significativamente mais elevada naqueles 

hepatosplênicos (24,7%), quando comparados aos pacientes 

hepatointestinais (4,6%); 

 

Pulmonar: a da forma aguda será adiante comentada, mas a da fase 

crônica decorre da hipertensão pulmonar (se >25mmHg em 

repouso) (Simonneau et al., 2009), em portador da forma 

hepatoesplênica, com evolução ou não para o cor pulmonale. A 

embolização dos ovos de S. mansoni, a partir das veias 
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mesentéricas e das derivações decorrentes da hipertensão portal, 

até as arteríolas pulmonares, e a progressão da arteriolite 

desencadeia o aumento da resistência vascular pulmonar, 

hipertrofia e dilatação do ventrículo direito, e que pode elevar, 

após algum tempo, o risco do progressivo comprometimento da 

função cardíaca (cor pulmonale) (McLaughlin & McGoon, 

2006). Nessas condições, o quadro clínico é insidioso e isso 

causa frequente atraso no diagnóstico, mais precipitado pela 

progressiva dispneia, fadiga, dor torácica opressiva e síncope 

aos esforços físicos; todavia, o exame físico é mais objetivo e 

facilitador do diagnóstico mais precoce, porque esses pacientes 

apresentam indicadores muito sugestivos, como: intensidade do 

componente P2 da 2ª bulha, e com transmissão para o ápice, 

entre outros; porém, a investigação propedêutica por exames 

subsidiários requer atenção em serviço de maior complexidade, 

mas dois exames podem ser realizados em unidade secundária 

de atenção à saúde mais próxima à área endêmica, como o 

eletrocardiograma e a radiografia do tórax, os quais indicam, 

respectivamente, a sobrecarga das câmaras direitas pelo desvio 

>90º à direita do complexo QRS; e o aumento das câmaras 

direitas, e da artéria pulmonar do tronco da mesma (Greco et al., 

1987; Chatterjee et al., 2002; Lapa et al., 2006; Simonneau et 

al., 2009). Em área endêmica, Lambertucci et al. (1996) 

encontraram a frequência de 11,7% de prováveis portadores de 

hipertensão pulmonar, baseado em exame 

dopplerecocardiográfico. O maior acesso desses métodos, 

especialmente na região Nordeste do Brasil, será instrumento 

adequado para relato de muitos mais casos do 

compromentimento pulmonar em pessoas portadoras da 

esquistossomose mansônica, e não esporádicos ou ao acaso 

(Correa et al., 2011). 

 

Pseudoneoplásica ou pseudotumoral: é apresentação rara, e mais 

observada sob a forma de relatos de caso de casuística hospitalar 
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(Bicalho, 1978; Santana & Lima, 1985; Fatureto et al., 2003; 

Lewin et al., 2004; Lopes et al., 2006; Mitre Kalil et al., 2006; 

Raso et al., 2006; Lambertucci et al., 2009a; Lambertucci et al., 

2009b; Oliveira et al., 2009; Rodrigues et al., 2009; Miranda et 

al., 2011; Raso et al., 2013). Os ovos circulantes de S. mansoni 

têm potencial capacidade de migrar para vários sítios da 

economia orgânica, e os antígenos dos mesmos provocam, onde 

se localizam, intensa resposta inflamatória granulomatosa, com 

hiperplasia e formação de pseudotumor, com ou sem 

manifestações clínicas, muito na dependência da localização 

e/ou do grau de comprometimento de alguma função orgânica. 

Essa forma clínica pode ser dividida (Mitre Kalil el al., 2006): a 

extra-intestinal (e.g., retroperitônio, trompas, mediastino, 

medula, cérebro, pulmão, entre outros órgãos); e a mais comum, 

a intestinal (e.g., reto, sigmóide e cólon descendente). Como 

essas são massas quase sempre expansivas, a suspeita inicial 

muitas vezes é de neoplasia maligna, e o diagnóstico ocorrre 

pelo exame histopatológico do espécime extraído durante a 

cirurgia. Na investigação desses casos (Bicalho, 1978; Santana 

& Lima, 1985; Mitre Kalil et al., 2006; Rodrigues et al., 2009; 

Raso et al., 2013), entre outros, chama a atenção a busca de duas 

evidências preliminares, a procedência do paciente de área com 

transmissão ativa de S. mansoni, endêmica ou focal, e a pesquisa 

de ovos do parasita nas fazes; todavia, esses procedimentos 

propedêuticos básicos dia a dia são menos valorizados; no 

hospital universitário da Bahia, por exemplo, e considerando os 

dados de Silva-Filho (2015), foi observado que a maioria dos 

prontuários avaliados não tinha informações epidemiológicas 

básicas e só em 3,6% houve registro do pedido de algum exame 

coproparasitológico – sendo os limites do tempo de internação 

dos pacientes de 10 a 135 dias. 

 

Enterobacteriose septicêmica prolongada: desde os primórdios da 

investigação dessa entidade no Brasil, inicialmente classificada 
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como salmonelose de curso prolongado (Ferreira, 1954; 

Teixeira, 1959; Neves, 1967; Neves et al., 1969; Macêdo et al., 

1970; Rocha et al., 1971), ficou aparentemente estabelecida ser 

a associação da esquistossomose com bactérias Salmonella spp., 

mas, posteriormente foram isoladas outras enterobacérias 

(Escherichia coli; Shigella flexneri) (Teixeira et al., 1976; 

Magalhães et al., 1993; Teixeira, 2002), e isso justificou a nova 

denominação, de enterobacteriose septicêmica prolongada. Essa 

entidade é mais observada em portadores da forma 

hepatoesplênica da esquistossomose mansônica, e com quadro 

clínico muito semelhante ao observado na leishmaniose 

visceral, devido à síndrome febril de curso prolongado, extrema 

fadiga, acentuada perda de peso e hepatosplenomegalia, a qual 

é progressiva com a evolução da doença. Aparentemente, essa 

co-infecção S. mansoni e enterobactéria decorre de múltiplos 

fatores, especialmente aqueles relacionados ao sistema imune 

do hospedeiro (Lambertucci et al., 1998; Muniz-Junqueira et al., 

2009; Kaistha et al., 2011). Nesses casos, a investigação pela 

hemocultura e os exames coproparasitológicos são 

fundamentais ao diagnóstico, e a cura pode ser obtida com uso 

isolado de medicamento esquistossomicida (Lambertucci et al., 

1998). 

 

Linfoma folicular gigante do baço: esse linfoma predominante em 

mulheres com a forma hepatoesplênica da esquistossomose 

mansônica, originalmente descrito por Andrade & Abreu (1969; 

1971), os baços pesavam de 500g a 2.930g com acúmulos 

celulares densos, com composição celular uniforme, sem 

atipias, do tipo linfocitário (reticular), e com predomínio da 

deposição de material hialino, denso, PAS-positivo no tecido 

intersticial dos nódulos. Casos semelhantes foram descrito no 

Brasil por Paes & Marigo (1981); no entanto, na literatura 

muitos autores descrevem linfomas de tipos celulares diversos 

em portadores de esquistossomose (Sherif et al., 1975; Andrade 
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et al., 1982; Ferraz et al., 2002), especialmente onde há 

transmissão ativa de S. haematobium (Sayed et al., 2014); 

todavia, a literatura continua muito controversa quanto 

associação de câncer com a esquistossomose mansônica (El-

Tonsy et al., 2013), e muitos desses estudos, quase sempre de 

natureza hospitalar, estão expostos a falácia ou a bias de 

Berkson (Berkson, 1946; Westreich, 2012), porque devido ao 

tempo prolongado da forma hepatoesplênica e o progressivo 

aumento da idade do hospedeiro a mesma pessoa fica exposta a 

múltiplos fatores de risco associados a outras doenças ao longo 

da vida, inclusive câncer do tipo linfoma diferente daquele 

descrito por Andrade & Abreu (1969; 1971). Por sua vez, com 

a caracterização das subpopulações linfocitárias novas 

classificações substituíram a de Rappaport, como a adotada pela 

Organização Mundial de Saúde, a classificação REAL 

(“Revised European-American Classification of Lymphoid 

Neoplasms”) (Swerdlow et al., 2008; Ruhl et al., 2015). Com 

essas novas mudanças, uma proposta de estudo é rever o casos 

de linfoma em portadores de esquistossomose mansônica do 

ponto de vista histopatológico e imunoistoquímico. 

 

Em áreas com prolongada transmissão ativa de S. mansoni, do Brasil e da África, 

múltiplos fatores ambientais, socioculturais, malnutrição e a associação com outras 

doenças (Lima, 2013; Davis et al., 2015), inclusas as infecciosas e parasitárias, 

predispõem observações clínicas pouco casuais (Barbosa et al., 1998; Papier et al., 2014; 

Adriane et al., 2015). Um exemplo disso é a descrita associação com a aids/HIV 

(Lambertucci et al., 1998; Mazigo et al., 2015), mas sem desconsiderar que se houver 

associação em portador da forma hepatoesplênica o curso clínico é mais grave em razão 

da concomitância do comprometimento do sistema imune (Lambertucci et al., 1998; 

Mazigo et al., 2015). Por essa limitação, deve merecer cuidadoso planejamento da 

investigação e criteriosa análise dos resultados, até para evitar que a probabilidade de 

ocorrência de algum agravo à saúde na população geral não seja avaliada como 

dependente de outro agravo, ou vice-versa, corresponde ao viés de Berkson (Westreich, 

2012); em certa medida isso ocorreu com a associação da forma hepatoesplênica com a 
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hepatite crônica, pelo vírus da hepatite B ou C, pois ao longo do adoecimento dos seus 

portadores e a exposição dos mesmos a procedimentos com utensílios cirúrgicos e 

equipamentos ou hemoderivados contaminados por esses vírus, durante algum tempo 

houve descrições dessa associação, a qual, quando existia, contribuía com a 

descompensação da forma hepatoesplênica (Lyra, 1975; Tavares-Neto, 1997; 

Lambertucci et al., 1998; Tavares-Neto et al., 2005a; Tavares-Neto et al., 2005b; Barsoum 

et al., 2013; Gasim et al., 2015); por isso mesmo, os portadores da hepatosplenomegalia 

esquistossomótica devem ser vacinados contra o vírus da hepatite B e receber 

informações sobre as medidas preventivas contra o vírus da hepatite C, além das outras 

medidas de biossegurança aplicáveis nas unidades de saúde (Gasim et al., 2015). 

 

Como bem lembra Lambertucci (2014), os portadores da esquistossomose tem 

curso clínico muito prolongado e, independente do viés de Berkson (Westreich, 2012), 

causa de eventual associação espúria; esses pacientes, especialmente aqueles com alguma 

forma grave e idade mais avançada, têm risco de adquirir outras doenças não relacionadas 

à esquistossomose. Ou seja, não há “esquistossomose pura” (Lambertucci, 2014) e, como 

exemplo, aqueles portadores crônicos em áreas endêmicas têm com maior frequência a 

associação com a hepatopatia alcoólica, devido as elevadas taxas de alcoolismo na 

população de áreas endêmicas da esquistossomose, como em todo o Brasil (Filizola et al., 

2008; Silva & Domingues, 2011; INPAD, 2015), especialmente entre homens jovens 

(Garcia & Freitas, 2015). Contudo, essa associação esquistossomose e alcoolismo 

necessita ser melhor estudada no Brasil, por algum método de triagem/rastreamento do 

uso do álcool (e.g., questionário CAGE: “Cut down/Annoyed/Guilty/Eye-opener 

Questionnaire” - Mayfield et al., 1974; validado no Brasil por Mansur & Monteiro, 1983), 

aliado a outro que avalie a quantidade de consumo de álcool, como o teste AUDIT 

(“Alcohol Use Disorders Identification Test”) (Saunders et al., 1993; e também já testado 

no Brasil por Lima et al. (2005), entre outros). 

 

Uma peculiar associação são os abscessos piogênicos do fígado, por 

Staphylococcus aureus (Lambertucci et al., 1990), os quais têm sido crescentemente 

relatados, tanto em casos com a forma aguda ou, principalmente, em portadores da forma 

hepatoesplênica, e os possíveis mecanismos fisiopatogênicos foram revistos por 

Lambertucci et al. (1998); Lambertucci et al., (2001); Teixeira et al. (2001), e Goldani et 

al. (2005).  
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O portador com descompensação da forma hepatoesplênica da esquistossomose 

mansônica é infrequente nas regiões endêmicas, mesmo naquelas áreas do passado com 

elevada endemicidade (>60% de prevalência de portadores de ovos de S. mansoni nas 

fezes) (Katz & Brener, 1966; Barbosa, 1975; Conceição & Coura, 1978a, b; Conceição 

et al., 1978; Bina & Prata, 1980; Prata et al., 1980; Costa et al., 1985; Tavares-Neto & 

Prata, 1988b; Bina, 1995; Coura-Filho et al., 1995; Amorim et al., 1997, entre outros). O 

Prof. Aluízio Prata sempre destacou em todas as edições subsequentes à publicação de 

1982 (Prata, 1982) ser a pessoa com hepatosplenomegalia esquistossomótica, residente 

em área endêmica, com boas condições clínicas, desde que não tenha sangramento 

digestivo, doenças hepáticas (e.g., hepatite crônica ou cirrose alcoólica) ou outra doença 

com potencialidade de comprometer a função hepática. Mesmo sendo potencialmente 

normal o ciclo gravídico na espécie humana, as mulheres hepatoesplênicas quase sempre 

não têm intercorrências e o parto é normal, naquelas acompanhadas em Catolândia 

(Bahia), a quase totalidade teve gravidez e parto normais, e também todas com 3 ou mais 

filhos (Tavares-Neto & Prata, 1989b) – uma dessas mulheres [fígado com lobo esquerdo 

proeminente de 9cm, duro e superfície nodular; e baço a 11cm do rebordo costal 

esquerdo], mãe de 8 filhos, fez em 1988 um relato curioso: “... quando estava grávida 

era melhor época .., porque deixava de sentir o caroço da passarinha(85)”. 

 

A experiência acumulada da morbidade, mais grave, nos portadores da 

hepatosplenomegalia esquistossomótica é mais fundamentada em casuísticas hospitalares 

(Guerra et al., 1985; Lacerda et al., 1993; Maia et al., 2007; Melo-Júnior et al., 2007; 

Basílio, 2009; Almeida, 2010; Leite et al., 2013, entre outros). No QUADRO X, foram 

listados os principais achados clínicos observados por esses autores nos portadores da 

hepatosplenomegalia esquistossomótica. Nesses relatos, a hemorragia digestiva alta, 

devida as varizes no esôfago, foi a principal causa de descompensação clínica. Entre as 

publicações sobreditas, o trabalho acadêmico de Basílio (2009) estuda os 

hepatoesplênicos com 60 anos ou mais de idade, justamente a faixa etária na época da 

                                                           

 
85 Em algumas localidades da região Nordeste, o baço é denominado como “passarinha” (São Paulo, 1970), 

ou como “caroço”. Na região metropolitana de Salvador, passarinha também é o baço bovino 
servido frito. Na Antropologia Social, especialmente na região Nordeste, é marcante o poder 
feminino, enquanto gênero, e a denominação dos alimentos baseada nas observações de outros 
elementos da natureza (Asfora, 2012). 



- 100 - 
 

investigação menos beneficiada com a introdução dos mais eficientes medicamentos 

esquistossomicidas, pois esses foram introduzidos na terapêutica clínica quando esses 

pacientes tinham entre 25 a 30 anos de idade; e, portanto, com menor chance de regressão 

da forma fibrose de Symmers-Bogliollo (Andrade et al., 1992; Andrade, 1998; 2005; 

2008). 

 

 

QUADRO X. Quadro clínico observado em portadores da forma hepatoesplênica da 
esquistossomose mansônica, em casuísticas hospitalares. 

 

Sintomas e Sinais 

• Anorexia 
• Ascite 
• Aumento do volume abdominal 
• “Caroço na barriga” (esplenomegalia) 
• Desnutrição 
• Diarreia 
• Dor abdominal 
• Epigastralgia 
• Hematêmese 
• Hematoquezia 
• Hemorragia digestiva alta 
• Hiperesplenismo 
• Icterícia 
• Melena 
• Sinais de encefalopatia hepática 
• Sinais de insuficiência hepática 
• Síndrome anêmica 
• Tonturas 

Exames complementares básicos 

• Alterações da homeostase sanguínea 
• Aumento da γ-glutamiltransferase 
• Aumento da fosfatase alcalina 
• Aumento das aminotransferases 
• Eosinofilia 
• Leucopenia 
• Pancitopenia (ou citopenia isolada) 
• Plaquetopenia 

Fontes: Guerra et al., 1985; Lacerda et al., 1993; Maia et al., 2007; Melo-Júnior et al., 2007; Basílio, 
2009; Almeida, 2010; Leite et al., 2013. 
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Em todos os estudos em áreas endêmicas ou hiperendêmicas (QUADRO VI), não 

foram observadas as apresentações clínicas da fase aguda da esquistossomose (dermatite 

cercariana; e febre de Katayama), pois as mesmas são características em pessoas não 

residentes naquelas áreas, sendo a exposição acidental ou esporádica à fonte de infecção 

(coleção natural ou não, com criadouro de caramujos/planorbídeo Biomphalaria sp.) 

(Barbosa et al., 2001; Pordeuset al., 2008; Van Meenselet al., 2014). Por conta dessa 

ocorrência, esses autores e outros (Corachan, 2002; Enk et al., 2010; Calasans, 2015), 

destacaram a relevância do aumento da transmissão em localidades relacionadas ao 

turismo rural ou com focos mais recentemente instalados. 

 

Quanto a dermatite cercariana/“swimmer's itch”), decorrente da invasão das 

cercárias na pele, o quadro é bastante polimórfico, desde a forma assintomática, 

oligossintomática até a dermatite urticariforme com duração de 3 a 6 dias, sendo 

característico o intenso prurido na região afetada ou de modo mais generalizado, a 

depender da área corporal exposta e da intensidade da exposição (Lambertucci, 1993; 

Lambertucci, 2010; Soldánová et al., 2013; Horák et al., 2015); e com risco de 

desenvolver infecção secundária piogênica ou outras complicações (Lambertucci et al., 

1997; Meinkeing et al., 2003; Heukelbach & Feldmeier, 2008). Mais recentemente, 

Lambertucci (2010) reviu com profundidade essa fase cercariana da esquistossomose. 

 

Com referência a febre de Katayama, é também entidade rara em moradores de 

áreas endêmicas; e mais frequentemente observada em visitantes ocasionais daquelas 

localidades (Barbosa et al., 2001; Costa et al., 2012; Grenfell et al., 2013). Em áreas 

endêmicas, há algum tempo é conhecida a ocorrência da transmissão de S. mansoni no 

período de lactação da criança ou no início da deambulação da mesma, quando é levada 

à fonte natural de água pela mãe, por conta de algumas atividades domésticas e a higiene 

pessoal, desse modo, há o aumento progressivo da prevalência da infecção durante a idade 

escolar (Klöetzel, 1959; Conceição & Coura, 1978a; Costa et al., 1985; Tavares-Neto, 

1987b; Pereira et al., 2010). Durante esse período, de lactente à idade escolar, é 

prepoderante o papel das reinfecções por S. mansoni, mas só não basta a carga parasitária 

ao desenvolvimento da forma graves adquirida mais tardiamente (Bina, 1995; Bina & 

Prata, 2003); porém, entre os lactentes e nos menores de 1 ano de idade, quando positivos, 

são baixas as cargas parasitárias talvez pelo efeito protetor de anticorpos maternos 
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transferidos ao feto ou durante o período de lactação (Camus et al., 1976; Sobral et al., 

1987; Eloi-Santos et al., 1989; Novato-Silva et al., 1992; Torben et al., 2012). Outra 

hipótese seria a proteção conferida à criança pequena pela imunidade concomitante após 

as primeiras infecções e a subsequente resposta imune do tipo Th1 (Coulson, 1997; 

Barrozo & Yang, 2000; Afzal et al., 2011; Fonseca et al., 2015); todavia, esses são 

aspectos não completamente esclarecidos. Por sua vez, nessa análise não pode ser 

desconsiderado o possível efeito materno (Tavares-Neto & Prata, 1989b) e a agregação 

familiar de casos graves (Klöetzel, 1958; Conceição & Coura, 1980; Tavares-Neto, 

1987b; Tavares-Neto & Prata, 1989b), na evolução das formas clínicas da 

esquistossomose mansônica em áreas endêmicas, os quais também podem decorrer de 

hábitos ou costumes, protetores ou não, de cada grupo familiar. 

 

As pessoas não residentes em área com transmissão ativa de S. mansoni ao serem 

expostas à fonte de infecção podem desenvolver a esquistossomose aguda, toxêmica, de 

de 14 a 90 dias(86) após a exposição (Meira, 1959; Tonelli, 1972; Raso et al., 1986; 

Lambertucci et al., 1997; Lambertucci, 2010; Brasil, 2014b) – essa ampla variação 

temporal do período de incubação, descrita por esses autores, tem provável relação com 

a carga parasitária infectante e a susceptibilidade do hospedeiro. No entanto, número 

significativo de pessoas ficam assintomáticas ou têm quadro clínico oligosintomático, e 

pouco característico, mas mesmo essas podem apresentar aumento absoluto, e relativo, 

da taxa sanguínea de eosinófilos. 

 

Naqueles com a típica forma toxêmica, a síndrome febril cursa com elevadas 

temperaturas, e do tipo contínua, e outros sintomas constitucionais, como tosse seca e 

gastrointestinais (diarréia, náuseas, vômitos, e dores abdominais difusas [tipo cólica], 

associadas ou não com episódios de diarreia); nesses casos, há aumento global do fígado, 

dor à palpação do hipocôndrio direito, e também esplenomegalia. Como nessa fase ainda 

não há ovos de S. mansoni nas fezes, é fundamental a investigação epidemiológica; e 

subsidia o diagnóstico a presença de eosinofilia, a qual pode chegar a 60%, ou mais, do 

total de leucócitos (Tonelli, 1972; Lambertucci et al., 1994; Lambertucci & Serufo, 2001; 

Lambertucci, 2010). Apesar dos casos suspeitos da forma aguda, na fase inicial, não terem 

                                                           
 
86 14 a 42 dias (Brasil, 2014); 15 a 19 dias (Raso et al., 1986); 16 a 90 dias (Lambertucci, 2010); 30 a 40 

dias (Tonelli, 1972); 40 a 55 dias (Lambertucci et al., 1997); e 40 a 60 dias (Meira, 1959). 
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ovos de S. mansoni nas fezes, a busca seriada deve começar a ocorrer a partir do 15º dia 

da instalação da forma toxêmica e perdurar até o 35º dia, tempo suficiente para os ovos 

depositados no sistema da veia porta migrarem pelas paredes dos pequenos vasos até a 

luz intestinal (Prata, 1957). Outros exames diretos, mais precoces, podem ser diagnósticos 

(e.g., exame hispatológico de espécime de tecido hepático; raspagem da mucosa retal), 

mas requerem atenção ao paciente em serviço de maior complexidade; por sua vez, os 

métodos sorológicos ainda têm baixa confiabilidade/reprodutibilidade ou são de custo 

elevado (Lambertucci, 2010; Kinkel et al., 2012; Tanigawa et al., 2015), mas os novos 

avanços serão adiante apresentados. O exame ultrassonográfico do abdômen, apesar de 

inespecífico, pode ser auxiliar por mostrar aumento do fígado e baço, e também 

linfonodos intra-abdominais na região peripancreática (Lambertucci, 2010). 

 

Nessa fase toxêmica, chama a atenção o compromentimento pulmonar (Tonelli, 

1972; Lambertucci et al., 2007; Lambertucci, 2010). Na revisão desses e de outros 

autores, destaca-se o grande polimorfismo da forma aguda da esquistossomose 

mansônica, a qual carece de extenso diagnóstico diferencial – resumidamente mostrado 

no QUADRO XI. Também não podem ser esquecidas outras causas de 

hepatoesplenomegalia febril, como: endocardite bacteriana; histoplasmose; 

leishamaniose visceral; toxoplasmose, além daquelas de natureza inflamatória ou 

hematológica (Biselli & Atta, 2005; Godoy & Novais, 2015). 

 

O tratamento da esquistossomose aguda, quando ainda predominam os vermes 

imaturos (esquistossômulos), os medicamentos esquistossomicidas (e.g., praziquantel e 

oxamniquine) são pouco eficientes, mas um desses deve ser prescrito e, no futuro, se 

houver oviposição, a medicação deve ser repetida. No momento do início da oviposição, 

quase sempre o paciente já se encontra assintomático, mas devido a embolização dos 

vermes adultos mortos, pode apresentar queixas pulmonares, dor abdominal, entre outras 

ocorrências revistas por Lambertucci (2010). No entanto, nos países com menor 

experiência esses medicamentos são ainda utilizados de modo isolado (Jauréguiberry et 

al., 2010; Lagler et al., 2014), mas há melhor efeito terapêutico como preconizado por 

Lambertucci (2010), com a associação de corticoide, como mostrado no QUADRO XII, 

em razão dos benefícios revistos pelo autor. 

 



- 104 - 
 

QUADRO XI. Diagnóstico diferencial aplicado ao caso suspeito da forma aguda (febre 
de Katayama) da esquistossomose mansônica. 

 

OUTROS POSSÍVEIS 
DIAGNÓSTICOS OBSERVAÇÕES 

Abdômen agudo 

A ocorrência de perfuração intestinal na 
esquistossomose aguda é ocorrência rara, 
mas deve ser afastada se houver sinais 
clínicos de abdômen agudo 

Brucelose 

A história ocupacional e de exposição a 
possíveis fontes de Brucella spp. devem 
ser rigorosamente investigadas, mas nesse 
caso a febre é intermitente, muitas vezes 
noturna e é comum a obstipação intestinal 

Disenteria bacilar 

Múltiplas dejeções, com ou sem a 
presença de sangue e/ou muco, tenesmo, e 
indicada a pesquisa de polimorfonucleares 
nas fezes e a coprocultura 

Doença de Chagas aguda 

Buscar sinal de Romaña ou chagoma, ou 
história recente de um desses eventos. 
Alterações eletrocardiográficas, aumento 
da área cardíaca e leucocitose com 
linfocitose absoluta indicam a pesquisa de 
Trypanossoma cruzi. 

Enterobacteriose septicêmica prolongada 

Quase sempre paciente tem prévia 
hepatosplenomegalia e procede de área 
endêmica da esquistossomose mansônica. 
A hemocultura e a pesquisa de ovos de S. 

mansoni são estratégias básicas 

Enterocolite amebiana 

Tenesmo, fezes com muco e sangue 
indicam a pesquisa de trofozoítos nas 
fezes, logo após a defecação, devida a 
curta sobrevida no meio ambiente das 
formas trofozoítas de Entamoeba 

hystolytica (recomenda-se exame do 
espécime fecal presente no “dedo de 
luva”, após toque retal, e no máximo até 
20 minutos) 

Estrongiloidíase grave 

A síndrome diarréica, a fase pulmonar 
(Síndrome de Löeffler) e outros sintomas 
gastrointestinais, mesmo na ausência da 
hepatosplenomegalia, indicam afastar a 
infecção maciça ou disseminada por 
Strongyloides stercoralis por meio do 
exame de Moraes-Baermann. 

CONTINUA 
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QUADRO XI. [continuação]. 
 

OUTROS POSSÍVEIS 
DIAGNÓSTICOS OBSERVAÇÕES 

Febre tifoide 

Alteração do sensório (confusão mental), 
leucopenia com desvio à esquerda, entre 
outras alterações, recomenda-se 
mielocultura e/ou hemocultura e reação de 
Widal seriada (soros pares) 

Gastroenterites 

Nos casos com predominância do quadro 
de diarreia, do tipo alta, especialmente se 
associada aos vômitos, deve ser afastada a 
etiologia viral ou bacteriana. 

Glomerulonefrite aguda 

Mesmo na ausência de hipertensão 
arterial, alguns pacientes com a forma 
aguda podem apresentar urina muito 
concentrada (desidratação?) e edema 
facial do tipo angioneurótico, sendo 
necessário afastar a glomerulonefrite 

Hepatite viral 

É rara a icterícia na forma aguda da 
esquistossomose mansônica, mas se 
presente é indicador de gravidade. 
Investigar os principais vírus 
hepatotrópicos. 

Leptospirose 

Apesar da dor no hipocôndrio direito, a 
febre de início abrupto e as mialgias não 
são comuns na forma aguda da 
esquistossomose mansônica; e o 
leucograma habitualmente tem 
leucicotose por conta da neutrofilia. 

Malária 

Investigar residência ou viagens recentes 
para áreas com transmissão de 
Plasmodium spp., e investigar parasitemia 
no sangue periférico. 

Mononucleose infecciosa 

Possível essa suspeição mais na fase incial 
da esquistossomose aguda, mas a 
poliadenomegalia, mesmo se houver 
hepatosplenomegalia, é mais indicativa da 
doença pelo vírus Epstein-Barr (VEB) e a 
pesquisa da reação de Paul-Bunnell-
Davidsohn e do quantitativo de linfócitos 
atípicos 

Tuberculose miliar 

Febre, tosse prolongada, queda do estado 
geral, perda de peso e micronódulos nos 
pulmões pela radiografia de tórax indicam 
afastar quadro de tuberculose, 
especialmente se portador do vírus da 
imunodeficiência humana 

Fontes: Neves et al., 1965; Ferreira et al., 1966; Leocádio, 1969; Coura et al., 1970; Tonelli, 1972; 
Lambertucci, 1993; Enk et al., 2003; Lambertucci, 2010; e Godoy & Novais, 2015. 
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QUADRO XII. Tratamento da esquistossomose aguda. 
 

MEDICAMENTO (via 
da administração) 

Prednisona (oral) 
� 1º ao 7º dia: 1mg/kg de peso (uma dose diária); 
� 8º ao 14º dia: 0,5mg/kg de peso (uma dose diária); 
� 15º ao 21º dia: 0,25mg/kg de peso (uma dose 

diária) 

Praziquantel (oral) 
� 2º dia: 60mg/kg de peso (dose única) 

Ou 
Oxamniquine (oral) 

� 2º dia: 15mg/kg de peso (dose única) 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E 

CONTROLE 

Ivermectina, na prevenção da estrongiloidíase grave 
(preferencialmente antes do uso da prednisona ou no 1º dia 
do tratamento): oral, dose única, 200 mcg/kg de de peso 
Exames coproparasitológicos seriados até 3 meses após o 
uso do praziquantel ou oxamniquine. Caso sejam 
observados ovos de S. mansoni nas fezes após 45 dias do 
tratamento específico, novo tratamento deve ser prescrito 
(praziquantel ou oxamniquine). 

Fonte: adaptado de Lambertucci (2010). 
 

 

No GRÁFICO IV, Barsoum et al. (2013) resumiram os eventos clínicos e 

imunológicos observados nas diversas fases ou estágios da esquistossomose mansônica. 

 

Após a descoberta de Pirajá da Silva (1908a, b, c; 1909a) de S. mansoni, outro 

avanço significativo foi a descrição pelo eminente Professor Adolpho Lutz de método 

coproparasitológico para o diagnóstico, com a concentração (sedimentação) espontânea 

do espécime fecal de ovos dos parasitas, e assim aumentava a sensibilidade da pesquisa 

dos ovos de nematelmintos e platelmintos (Lutz, 1919) - método esse “redescoberto” 

quinze anos depois por Hoffman et al. (1934), e muitos ainda nomeiam como método de 

Hoffman-Pons-Janer, quando o mais justo é o método de Lutz ou, no máximo, de Lutz-

Hoffman-Pons-Janer (Coura & Conceição, 1974).  
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GRÁFICO IV. Representação esquemática da evolução natural da esquistossomose mansônica. 
 

Semanas 1 2 3 4 5 6 →     
         

Sítios } 
Primários  

Fases Invasão Migração Maturação Deposição nos tecidos Secundários  

 ↑ ↑ ↑ ↑ Ectópicos  

Estágios ou 
elementos de S. 

mansoni 
Cercária Esquistossômulo Vermes adultos Ovos; e antígenos solúveis    

 

Resposta imune 
Macrófagos, granulócitos/IL-1, IL-12; Complemento       
  Resposta Th1/IL-2; IL-6; IL-17; IFN-γ   
      Resposta Th2/IL-5; IL-10; IL-13; IL-17; TGF-β 

Patologia 
Inflamação Fibrose  
Alergia Imunocomplexos Resposta granulomatosa  

Forma clínica 

AGUDA CRÔNICA 
Prurido(A)      Intestinal    

Dermatite   Assintomática    Hepatointestinal  
 Febre de Katayama      Hepatoesplênica 

(A)“swimmer's itch”. 
Fonte: adaptado de Barsoum et al. (2013). 
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Além de outros avanços nessa área, após a publicação de Lutz (1919), também foi 

no Brasil a descrição do aperfeiçoamento de método quantitativo (Kato & Miura, 1954), 

de modo mais simples e de baixo custo por Katz et al. (1972), conhecido como técnica 

ou método de Kato-Katz, o qual passou a permitir a quantificação do número de ovos por 

grama de fezes. 

 

O método de Kato-Katz, além da fácil execução e reprodutibilidade, quando 

executado por boa técnica teve na mesma pessoa estabilidade na contagem de ovos/g de 

fezes em três espécimes fecais, e isso com elevada correlação de Pearson (r=0,9038) 

(Lima e Costa et al., 1984). Outra vantagem desse método é a boa conservação das 

lâminas, quando usado o verde de malaquita, por um período de pelo menos 15 dias(87), 

com maior segurança para pesquisa de ovos de S. mansoni, e isso permite a análise por 

técnico em outra localidade, se não houver na área de estudo capacitação técnica para a 

leitura das lâminas. 

 

Recentemente, Pimenta (2014) estudou quatro métodos para o diagnóstico 

parasitológico da esquistossomose mansônica e mostrou a superioridade da técnica de 

Kato-Katz, a qual, juntamente com a técnica de Lutz (sedimentação espontânea), ainda 

têm maior aplicabilidade e menor custo, quando comparadas com outras técnicas 

coproparasitológicas, inclusas as mais modernas, e as imunológicas (Espírito-Santo et al., 

2015). A sensibilidade de ambas as técnicas coproparasitológicas é aumentada se de cada 

amostra fecal são confeccionadas maior número de lâminas(88) (Tibiriça et al., 2009; 

Siqueira, 2011; Siqueira et al., 2015), e se as fezes são bem formadas (não líquidas ou 

pastosas); e, aparentemente, a positividade de ovos de S. mansoni é maior se o espécime 

fecal, a ser examinado, for retirado da superfície do bolo fecal (Tavares-Neto et al., 1993). 

 

A TABELA VII mostra a comparação do método de Lutz (Lutz, 1919; Hoffmann 

et al., 1934) com o de Kato-Katz (Katz et al., 1972), realizados em áreas hiperendêmicas 

                                                           

 
87 Siqueira (2011) refere ser possível a contagem do número de ovos de S. mansoni até 3 meses após a 

confecção da lâmina pela técnica de Kato-Katz. Para pesquisa de ovos de ancilostomídeos a 
pesquisa deve ser até 24h após a confecção da lâmina; e cabe também destacar, a técnica de Kato-
Katz não é indicada para detectar larvas de helmintos e cistos de protozoários (Tavares-Neto et al., 
2006). 

 
88 Atualmente, para o Programa Nacional de Controle da Esquistosssomose o Ministério da Saúde 

recomenda duas (2) lâminas para cada amostra fecal (Brasil, 2014b). 
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ou de baixa endemicidade de S. mansoni, por diferentes técnicos e número de lâminas 

examinadas. Por esses resultados, e considerando as limitações nesse tipo de comparação, 

aparentemente nas áreas de elevada endemicidade ambos os métodos têm resultados 

equivalentes, como mostra as semelhantes razões de prevalência dos resultados de Coura 

& Conceição (1974) e Costa & Serravalle (dados não publicados, 1975), diferente 

naquelas áreas de baixa endemicidade onde há a superioridade do exame Kato-Katz em 

detectar portadores de ovos de S. mansoni, de aproximamente 2,5 vezes maior. 

 

 

TABELA VII. Estudos com diagnóstico coproparasitológico de S. mansoni pelas 
técnicas de Lutz e Kato-Katz. 

 

AUTOR (ano) N CASOS 

TÉCNICA - % (n casos 
positivos S. mansoni) 

RAZÃO DE 
PREVALÊNCIA 

PONTUAL Lutz Kato-Katz 
Coura & Conceição 

(1974) 
211 50 (105(A)) 58,1 (126(A)) 1,16 

Costa & Serravalle 
(1975)(B) 

236 72,5 (171) 74,2 (175) 1,02 

Chaves et al. 
(1979) 

500 7 (35) 17,6 (88) 2,51 

Willcox & Coura 
(1991) 

436 11 (48) 36,2 (158) 3,29 

Santos et al. (2005) 258 0,4 (1) 0,8 (2) 2,00 
Carvalho et al. 

(2012) 
213 11,7 (25) 34,7 (54) 2,97 

(A). Número absoluto estimado, porque no artigo são citados só os números percentuais; (B) Estudo não 
publicado dos Profs. Alexandre Leal Costa e Alberto Serravalle, realizado por ocasião do 1º censo da 
população de Catolândia (Bahia), em novembro de 1975, e antes do primeiro tratamento em massa com 
oxamniquine – no exame coproparasitológico subsequente, de maio de 1976, só pela técnica de Kato-Katz 
(e uma lâmina/amostra fecal), dos 517 examinados 74,7% tinham ovos de S. mansoni nas fezes e 23% com 
>500 ovos por grama de fezes (Tavares-Neto, 1987b). 
 

 

Na atualidade, há o pleno reconhecimento em todo o mundo da técnica de Kato-

Katz como método de melhor acurácia e de mais baixo custo para diagnóstico 

parasitológico da esquistossomose mansônica (WHO, 1994), e também na Medicina 

Veterinária (Mati et al., 2015). Esse método tem como principal limitação a 

impossibilidade do procedimento se as fezes estão diarreicas ou líquidas (Domingues et 

al., 1980; Mendes et al., 2005; Rocha & Mello, 2011), e, quando isso ocorre, a melhor 

alternativa é o exame de Lutz/sedimentação espontânea (Lutz, 1919; Hoffmann et al., 

1934), pela maior sensibilidade, também pelo menor custo e por ser o exame mais 
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largamente utilizado nos laboratórios clínicos e de vigilância sanitária de todo o Brasil, 

além de ser possível o diagnóstico de formas císticas ou larvárias de outros enteroparasitas 

(Chaves et al., 1979; Guizelini et al., 1987; Tavares-Neto et al., 2006; Holanda & 

Vasconcelos, 2015). Também, a técnica de Kato-Katz, além de indicada como exame 

semi-qualitativo e quantitativo para ovos de helmintos, exige tempo razoavelmente 

prolongado à acurada análise de cada lâmina. 

 

Entre os novos avanços de técnicas coproparasitológicas, a da eclosão miracidiana 

(Jurberg et al., 2008), desenvolvida no Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, parece ser 

muito promissora com o aperfeiçoamento da mesma, porque tem como vantagens: a 

possibilidade do exame de maior quantidade de fezes; aumento da sensibilidade do teste; 

e a rapidez para obtenção dos resultados (aproximadamente 10 minutos); no entanto, essa 

técnica, baseada na atração dos miracídios eclodidos dos ovos pela luz, tem como 

limitação a necessidade do exame de fezes frescas (Gomes et al., 2014) – o quê nem 

sempre é possível obter mesmo em áreas endêmicas. Contudo, na futura avaliação dessa 

nova técnica, como as de outras adiante descritas, não pode ser desconsiderada a grande 

expertise de técnicos com os métodos de Lutz e Kato-Katz, e qual seria o custo para 

treinamento dos mesmos, para outra técnica, em grande parte dos municípios brasileiros. 

 

No diagnóstico parasitológico, seja pela técnica de Lutz ou pela técnica de Kato-

Katz, há aumento significativo da sensibilidade com o aumento do número de amostras 

fecais e a partir dessas do número de lâminas ou do volume fecal examinados (Mendes et 

al., 2005; Siqueira, 2011; Pimenta, 2014; Oliveira, 2015; Siqueira et al., 2015), 

especialmente nas áreas de baixa endemicidade de S. mansoni (Siqueira, 2011; Oliveira, 

2015; Siqueira et al., 2015); porém parece mais exequível, especialmente em áreas rurais, 

o proposto de três exames coproparasitológicos e para cada espécime fecal a confecção 

de 2 a 3 lâminas, examinadas preferencialmente por técnicos independentes (Lima e Costa 

et al., 1984; Rocha et al., 2000). Isso também se justifica porque a fêmea de S. mansoni, 

entre outros helmintos, tem a menor postura diária, de aproximadamente 300 ovos/dia 

(Pellegrino & Coelho, 1978), especialmente se comparada a da fêmea de Ascaris 

lumbricoides, que pode chegar a 200.000 ovos/dia (Rey, 2010; Ghaffar, 2015); no 

entanto, na literatura, há várias estimativas sobre o número de ovos postos diariamente 

por cada femêa de S. mansoni, e Pessôa & Martins (1988) citaram até de 400 a 500 

ovos/dia. Ademais, aproximadamente metade da postura diária/fêmea de S. mansoni é 
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direcionada pelo sistema porta e colaterais para os tecidos, ou mais especialmente ao 

fígado (Warren, 1978; Gobbi et al., 2015), enquanto a outra metade da postura diária 

segue pelas vênulas do plexo venoso hemorroidário superior e as pequenas ramificações 

das veias mesentéricas até a migração para a luz intestinal (Prata, 1957). 

 

Por sua vez, a técnica cirúrgica pioneira desenvolvida pelo Professor Fernando 

Freire de Carvalho Luz, entre 1965 a 1966, da filtração dos vermes adultos do sistema 

porta (Luz, 1969), mostrou nessa e em outras publicações (Goldsmith et al., 1967; Prata 

& Bina, 1968; Vieira et al., 1969), a capacidade de recuperar de menos 100 a 3.890 

vermes por pessoa, isso numa época ainda sem drogras esquistossomicidas eficientes. 

Portanto, é muito variável em cada pessoa infectada, por S. mansoni, o número de ovos 

por grama de fezes diretamente dependente do número de casais desse verme. 

 

Nos dias atuais, com predomínio de áreas com baixa endemicidade de transmissão 

de S. mansoni, e aqui como exercício teórico, na suposição de uma pessoa com 50 casais 

de S. mansoni e considerando a média de postura diária/fêmea de 300 ovos esperar-se-ia 

a produção diária de 15.000 ovos, e aproximadamente 7.500 ovos têm chance de chegar 

à luz intestinal, sem considerar ovos retidos nas paredes das pequenas vênulas, onde são 

reabsorvidos ou calcificados quando da resolução do processo inflamatório (Prata, 1957; 

Coutinho et al., 1967). Além disso, a postura de ovos pode ser irregular, naturalmente 

suspensa ou reduzida pelo efeito da dieta do hospedeiro, plantas medicinais usadas sob a 

forma de chá, drogas aplicadas nas rações de animais de consumo humano ou 

medicamentos não esquistossomicidas (e.g., diaminofenilsulfona; hidrocortisona e outros 

esteroides; linvastatina; mesilato de imatinibe; mevinolina [lovastatina]; nicarbazina; 

pravastatina, entre outros medicamentos) (Prata, 1957; Campbell & Cuckler, 1967; 

Coutinho et al., 1967; Pellegrino & Katz, 1975; Harrison & Doenhoff, 1983; Vandewaa 

& Bennett, 1987; Araujo et al., 2002; Castro et al., 2013; Katz et al., 2013). Nessas 

condições, a quantificação dos ovos de S. mansoni nas fezes também pode sofrer outras 

interferências, inclusas aquelas associadas a coleta do material, confecção da lâmina e 

algumas outras causas revistas por diversos autores (Tibiriça et al., 2009; Siqueira, 2011; 

Espírito-Santo, 2013; Pimenta, 2014; Rocha & Melo, 2014; Oliveira, 2015; Siqueira et 

al., 2015). 
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Excluídos esses efeitos externos, na medida do tecnicamente possível, o exame 

Kato-Katz (Katz et al., 1972) revolucionou o estudo da morbidade da esquistossomose 

mansônica ao permitir com maior grau de segurança dimensionar a carga parasitária do 

hospedeiro, a qual em parte tem relação com o grau de gravidade da doença (Prata & 

Bina, 1968; Bina, 1995; Matoso, 2012; Lambertucci, 2014; Weerakoon et al., 2015). Para 

efeito de comparação de grupos em áreas com transmissão ativa de S. mansoni, há 

diferentes classes intervalares de portadores de ovos/g de fezes e uma dessas foi proposta 

por Lima e Costa et al. (1984): negativo; <100 ovos; 100 || 499; 500 || 999; e ≥1.000 

ovos. Com a redução da morbidade pelo efeito dos medicamentos esquistosomicidas e as 

melhorias das condições de vida da população das áreas afetadas (Katz, 2014), e antes já 

comentadas, com a consequente redução das cargas parasitárias (Matoso, 2012, entre 

outros), muitos estudos passaram a usar as seguintes classes intervalares para distribuição 

das pessoas avaliadas: negativo; <500 ovos; e ≥500 ovos (Tavares-Neto, 1987b; Bina, 

1995; Tavares-Neto, 1997); todavia, em áreas de muito baixa endemicidade (<10% da 

população), talvez fossem mais indicadas as classes: negativo; ≤48 ovos; e >48 ovos; ou 

mesmo negativo ou positivo (Siqueira, 2011). Contudo, qualquer que seja a proposta de 

divisão de classe intervalar dos portadores do número de ovos de S. mansoni, as variáveis 

também a serem consideradas são o n amostral e a amplitude (variação mínima e máxima) 

de ovos calculados na população estudada. 

 

As outras técnicas coproparasitológicas (Barbosa, Bell, formol-éter, gradiente 

salino(89), sedimentação-centrifugação (Lutz modificado) com MIF(90), entre outras, 

inclusas as comerciais, como a Helmintex® e o TF-Test®), algumas dessas podem ter 

                                                           

 
89 Método aprimorado por Coelho et al. (2009), originalmente descrito por Rowan & Gram (1959) e Ritchie 

& Berrios-Duran (1961), pelo aperfeiçoamento dessa técnica é possível analisar até 12 espécimes 
fecais, cada uma equivalente a 12 lâminas do exame de Kato-Katz, porque usa maior quantidade 
de fezes; por esse método os ovos de S. mansoni ficam na fração inferior da coluna de separação 
por meio de fluxo contínuo e lento de solução salina 3%, sendo o sedimento transferido para 
lâminas de onde os ovos são contados (Coelho et al., 2009). Porém, pelos dados preliminares 
parece que a técnica descrita por Jurberg et al. (2008), antes comentada, tem mais evidências de 
ter melhor desempenho que a técnica do gradiente salino. 

 
90 Como método conservante, é útil para exames de pessoas residentes em áreas remotas de difícil acesso 

aos serviços de saúde, pois conserva cistos, oocistos e ovos de parasitas (Amato Neto et al., 2003); 
o material conservante (MIF) para quantidade de 530ml (suficiente para aprox. 50 a 60 amostras 
fecais) utiliza: 250mL de água destilada; 250mL de solução de mercurocromo 1:500; 25mL de 
formol 10%; e 5mL de glicerina (Blagg et al., 1955). Na atualidade, muitos laboratórios de 
Patologia Clínica fornecem esse líquido conservante, até com outras composições e/ou 
concentrações. 
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sensibilidade superior às técnicas de Lutz (qualitativa) ou de Kato-Kato (quantitativa), 

como adiante descrito, mas são mais trabalhosas e/ou de maior custo (Pessoa & Martins, 

1978; 1988; Rey, 2010; Rocha & Mello, 2011; Oliveira, 2015). 

 

Em recente estudo, Oliveira (2015) comparou alguns métodos 

coproparasitológicos junto à população do Distrito de Brejo do Amparo (Januária, Minas 

Gerais), onde a prevalência de portadores de S. mansoni foi 45,9%, e considerou como 

padrão ouro a soma do número de positivos pelos 4 métodos utilizados (centrífugo-

sedimentação com MIF, gradiente salino, Helmintex®(91) e Kato-Katz), enquanto Pinheiro 

et al. (2012) estudaram numa área de baixa endemicidade (Planalto do Cajueiro, 

Maranguape, Ceará), em 2007 com prevalência de 13,8%, pelos exames de Kato-Katz, 

gradiente salino e o Helmintex® em 33 pessoas com IgG positiva pelo exame 

imunoenzimático (ELISA). 

 

Na TABELA VIII, estão apresentados os resultados gerais desses dois trabalhos 

(Pinheiro et al., 2012; Oliveira, 2015). No estudo de Pinheiro et al. (2012), o gradiente 

salino e o Kato-Katz tiveram distribuição semelhante (p=0,453), mas as proporções de 

positivos foram respectivamente 18,2% e 9,1%; enquanto Kato-Katz versus Helmintex® 

foram, respectivamente, 42,5% e 9,1% - sendo essa diferença altamente significante 

(p=0,003); também o Helmintex® teve significante (p=0,039) maior proporção de 

positivos (42,4%) ao com a técnica do gradiente salino (18,2%). 

 

Também Oliveira (2015), como mostra a TABELA VIII, observou melhores 

resultados com o Helmintex®; todavia, esse autor concluiu que a sensibilidade do Kato-

Katz é maior se houver o aumento do número de lâminas e/ou de espécimes fecais, como 

já descrito por outros (Lima e Costa et al., 1984; Rocha et al., 2000), e recomendou o uso 

de seis (6) lâminas a partir de uma amostra fecal em razão da maior aplicabilidade e do 

baixo custo (Oliveira, 2015).  

 

                                                           

 
91 Método comercial (PUCRS, Rio Grande do Sul) baseado na interação de microesferas paramagnéticas 

num campo magnético com os ovos de S. mansoni, e desse modo há a concentração dos ovos; e a 
técnica é indicada para áreas de baixa endemicidade (Teixeira et al., 2007). 



- 114 - 
 

 
 

TABELA VIII. Resultados de diferentes técnicas coproparasitológicas em duas áreas com taxas de endemicidade diversas para esquistossomose 
mansônica. 

 

AUTOR 
(ano) 

ENDEMICIDADE 
NA ÁREA (%) TÉCNICAS RESULTADO 

TÉCNICAS – (n+/total da amostra=%) 
Kato-Katz (KK)(A) GS HMX® 
+ N + N + N 

Pinheiro 
et al. 

(2012) 
Baixa (13,8%) 

Gradiente 
salino (GS) 

Positivo (+) 1 5 
(6/33=18,2%) 

- - Negativo (N) 2 
(3/33=9,1%) 

25 

Estatística p=0,453(D) 

Helmintex® 

(HMX) 

Positivo (+) 2 12 
(14/33=42,5%) 

4 10 
(14/33=42,4%) 

- Negativo (N) 1 
(3/33=9,1%) 

18 2 
(6/33=18,2%) 

17 

Estatística p=0,003(D) p=0,039(D) 

Oliveira 
(2015) 

Elevada (45,9%) 

Kato-Katz 
(KK)(B) 

Positivo (+) 

- - 

35 7 
(42/207=20,3%) 

Negativo (N) 52 
(87/207=42,0%) 

113 

Estatística p<0,0000001(E) 

Gradiente 
salino (GS) 

Positivo (+) 22 18 
(40/191=20,9%) 

- 

34 3 
(37/182=20,3%) 

Negativo (N) 13 
(35/191=18,3%) 

138 37 
(71/182=39,0%) 

108 

Estatística p>0,473(E) p<0,0001(E) 

CS-MIF(C) 

Positivo (+) 8 2 
(10/232=4,3%) 

Não realizada 

10 0 
(10/216=4,6%) 

Negativo (N) 39 
(47/232=20,3%) 

183 77 
(87/216=40,3%) 

129 

Estatística p<0,0000001(E) p<0,0000001(E) 
(A)para cada espécime fecal foram preparadas 3 lâminas (Pinheiro et al., 2012); (B)considerado o exame de Kato-Katz com 2 lâminas de um (1) espécime fecal (Oliveira, 2015); 
(C)centrífugo-sedimentação com MIF; (D)teste de McNemar; (E)teste do Qui quadrado (χ2). 
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Em outro estudo, de Siqueira et al. (2015), foi usado o TF-Test® (Three Fecal Test)(92), mas 

além do maior custo, o percentual de positivos foi inferior (23,4%) ao comparado do exame com 

18 lâminas (28,9%), duma mesma amostra fecal, examinadas pela técnica de Kato-Katz. 

 

Em síntese, no futuro próximo, com os avanços dos testes imunológicos diretos (e.g., PCR-

ELSA) e o aperfeiçoamento das antigas e das novas técnicas coproparasitológicas, é possível 

prever a revisão dos atuais conceitos de diagnóstico (Gomes et al., 2014; Wang & Hu, 2014). 

 

Não obstante, no estudo da esquistossomose mansônica, como de outras doenças ou 

agravos à saúde, nada é superior à boa Propedêutica Médica e exames complementares básicos, e 

de baixo custo; e um bom exemplo dessa assertiva foi mostrada por Peixinho (1980), ao destacar 

que o conjunto de algumas queixas (diarreia, muco nas fezes e rajas de sangue nas fezes) teve 

elevada concordância com a positividade de S. mansoni com os dois exames coproparasitológicos 

utilizados (Lutz; e Kato-Katz), a partir de uma só amostra fecal. 

 

Em situações clínicas peculiares ou avaliação de novas drogas, dois outros exames diretos 

são úteis ou essenciais: (i) a pesquisa de ovos em espécime obtida de biópsia da mucosa retal, 

conhecida por oograma (Prata, 1957; Cançado et al., 1965; Tonelli, 1972; Rabello et al., 1992; 

Inobaya et al., 2014); e (ii) exame histopatológico do tecido hepático, preferencialmente obtido 

por biópsia com agulha e, mais especialmente, quando há suspeita de associação com alguma outra 

doença hepática (Cavalcanti et al., 2015); ou em estudos experimentais (Couto, 2014). 

 

No caso do oograma, os seus resultados são comparáveis aos da técnica de Kato-Katz, 

notadamente quando a carga parasitária não é inferior a 200 ovos/g de fezes (Rabello, 1992; 

Rabello et al., 1992). 

 

No Brasil, com o aumento das áreas de baixa endemicidade de transmissão de S. mansoni 

(Katz, 2014), descritas também por outros autores (Bina & Prata, 1980; Carmo & Barreto, 1994; 

Dias et al., 1994; Oliveira et al., 2003; Santos & Melo, 2011; Siqueira, 2011; Pimenta, 2014; 

Espírito-Santo et al., 2015; Saucha et al., 2015; Siqueira et al., 2015), apesar da plena suficiência 

do método coproparasitológico de Kato-Katz, quando tecnicamente bem realizado, são necessárias 

                                                           

 
92 Teste desenvolvido pela empresa Immunoassay Indústria e Comércio S/A e a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), São Paulo. Essa técnica tem como fundamento processar e analisar numa única vez 3 amostras 
fecais (cada uma com ≅1.500mg de fezes), coletadas em diferentes dias; é usada como conservante a solução 
neutra de formalina (Instruções do fabricante, disponível em http://www.bio-
brasil.com/tftest/conteudo/Estudo_Cientifico_TF-Test_Dez2009.pdf, acesso em 10 de outubro de 2015). 
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associações de técnicas diagnósticas diretas e específicas (Teixeira et al., 2007; Oliveira, 2015), 

imunológicas (Gomes et al., 2014) e/ou por imagem (Jesus et al., 2000; Azeredo et al., 2010; Prata 

et al., 2010; Lambertucci, 2014; Weerakoon et al., 2015); porém, muitas dessas técnicas, com o 

fim de aumentar a sensibilidade do método diagnóstico e/ou aperfeiçoar o conhecimento científico, 

são inexequíveis em áreas endêmicas. 

 

As técnicas imunológicas aplicadas ao diagnóstico da esquistossomose mansônica são 

promissoras, no futuro próximo, mas muitas estão em desuso pelas baixas sensibilidade, 

especificidade e/ou reprodutibilidade, custo elevado, entre outras dificuldades, enquanto muitas 

ainda estão mais restritas à área da investigação científica (Rabello et al., 2008; Holtfreter et al., 

2011; Colley & Secor, 2014; Gomes et al., 2014; Wang & Hu, 2014); e esses mesmos autores 

fizeram ampla revisão das técnicas imunológicas e moleculares, e Rabello et al. (2008) destacaram 

aquelas já em desuso; enquanto Gomes et al. (2014) reviram os vários métodos diagnósticos 

disponíveis e concluíram ser as pesquisas de antígeno e do ácido deoxyribonucléico (DNA) de S. 

mansoni as mais promissoras, e de maior sensibilidade e especificidade. No entanto, a coleta de 

amostras sanguíneas e a conservação de espécimes biológicos são ainda problema presente em 

muitas áreas remotas da região Nordeste do Brasil, até em razão das constantes quedas de energia 

elétrica; por isso, no planejamento de estudo com uso dessas técnicas essa variável deve ser antes 

estimada e o pesquisador dispor de plano alternativo para conservação das amostras, sanguíneas 

ou fecais. 

 

Muito recentemente, Siqueira et al. (2015) estudaram o método direto imunoenzimático 

(ELISA) combinado à técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR)/-DNA (ELISA-PCR-

DNA), comparanda-a com duas técnicas coproparasitológicas (Kato-Katz/18 lâminas; TF-Test®), 

mas a frequência de positividade da ELISA-PCR-DNA foi inferior (23,4%) àquela observada para 

Kato-Katz (28,9%) ou pela combinação de ambas as técnicas parasitológicas (35,8%). Também 

em 2015, Espírito-Santo et al. compararam as técnicas de Kato-Katz (2 lâminas), Lutz (2 lâminas) 

com técnicas sorológicas (ELISA/IgG e IgM; e imunofluorescência indirecta/IgM) e técnica 

molecular (qPCR), tendo referência a técnica de PCR descrita por Pontes et al. (2003), também 

em área de baixa endemicidade, mas nesse trabalho (Espírito-Santo et al., 2015) faltaram os 

controles necessários a melhor interpretação dos resultados sorológicos, especialmente do ELISA-

IgM. 

 

Um método indireto e de maior valor à investigação epidemiológica, mas não à diagnóstica, 

foi a intradermorreação (IDR) com uso do antígeno esquistossomina (Pellegrino & Macedo, 1956; 
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Kagan & Pellegrino, 1961), e fundamentado na reação de hipersensibilidade tipo I (anafilática), 

de resposta imediata (Schrijvers et al., 2015). Muito utilizada no passado, inclusive na investigação 

diagnóstica de casos suspeitos ou prováveis da forma toxêmica (Leocadio, 1969); porém, mais 

recentemente, a IDR era mais utilizada como indicador complementar diagnóstico, quando havia 

evidências clínico epidemiológicas da infecção esquistossomótica em paciente com repetidos 

exames coproparasitológicos negativos ou como parte de investigação epidemiológica (Conceição 

& Coura, 1978b; Conceição et al., 1978; Tavares-Neto, 1987b; Cutrim et al., 1998, entre outros). 

No entanto, a atual norma do Ministério da Saúde não mais indica a IDR (Brasil, 2014b), em razão 

das baixas sensibilidade e especificidade, entre outras limitações, como a menor reatividade nas 

mulheres e os inconstantes resultados em crianças (Montenegro, 1992). Contudo, na atualidade, 

ocorrências exóticas têm sido observadas na prática clínica na cidade do Salvador (Bahia) com o 

uso da IDR/esquistossomina como “método diagnóstico da doença em atividade”; isso porquê 

passou a ser relativamente frequente a observação de pacientes(93) com repetidas IDRs reatoras, e 

pelo efeito “booster” com endurações maiores a cada teste (Brockow et al., 2015), seguidas de 

tratamentos esquistossomicidas prescritos pelos médicos assistentes das unidades de origem, sem 

exames coproparasitológicos – além disso, alguns desses pacientes são assintomáticos ou com 

queixas e/ou sinais clínicos não relacionados à esquistossomose mansônica, os quais tinham em 

comum a procedência de regiões endêmicas e residência em grande cidade, em locais sem 

transmissão de S. mansoni, por longo tempo (15 anos ou mais). Ou seja, pelo menos em Salvador 

(Bahia), aparentemente alguns passaram a substituir a IDR/esquistosssomina pelo exame 

coproparasitológico, ou outro método investigativo direto – isso sem nenhuma justificativa 

aparente ou registrada na ficha de referência encaminhada ao serviço do hospital universitário. Ou 

seja, e cabe destacar, a IDR/esquistossomina permanece reatora, se verdadeira a positividade, por 

longo período de tempo, ou por toda a vida da pessoa, após a cura parasitológica pelo efeito de 

medicamento esquistossomicida ou pela morte natural dos vermes adultos de S. mansoni 

(Cimerman & Cimerman, 2005). 

 

No Brasil, um dos mais amplos estudos populacionais, fundamentado em dados clínicos, 

foi o do Prof. Frederico Simões Barbosa (Barbosa, 1975), realizado nos Estados de Alagoas, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, em 13.420 pessoas e com o encontro da hepatosplenomegalia 

na frequência geral de 2%, e com predomínio naqueles de 10 a 14 anos de idade (Barbosa, 1975; 

                                                           

 
93 Durante o ano de 2014 até novembro de 2015, foram acompanhados 11 pacientes no Ambulatório de Doenças 

Infecciosas do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Salvador, Bahia) referenciados por diferentes 
serviços da cidade como portadores de “esquistossomose resistente”, ou expressões assemelhadas, todos com 
3 ou mais tratamentos com praziquantel e até uso de superdosagem desse medicamento. 
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Barbosa et al., 1995), observação semelhante a de Costa et al. (1986), entre outros. Muito com 

base nesse estudo de Barbosa (1975), no passado ou quando não havia recursos para exames de 

triagem (exame parasitológico ou mesmo a IDR), a prospecção de novas áreas endêmicas da 

esquistossomose mansônica, desde que não houvesse a ocorrência da leishmaniose visceral, era 

baseada na “taxa do índice esplênico”: exame clínico do abdômen das crianças entre 10 a 14 anos 

de idade, e sendo constatada nesse grupo etário a frequência de portadores de esplenomegalia 

>2%(94) a localidade tinha maior probabilidade de ter moderada a elevada transmissão de S. 

mansoni; e, com base nesse dado, eram buscados outros indicadores junto à população (e.g., 

história de pessoas com vômitos de sangue [hematêmese]; história de pessoas esplenectomizadas 

na região; frequência de portadores com rajas de sangue nas fezes), e a pesquisa de planorbídeos 

nas fontes de água mais usadas pela população daquela localidade (Prof. Aluízio Prata, informação 

pessoal, 1986). Esse simples conhecimento pode ser muito útil, especialmente onde há poucos ou 

raros profissionais médicos ou enfermeiros, e quase sempre desassistidos de toda sorte de exames 

complementares, os quais podem chamar atenção das autoridades sobre a “taxa do índice 

esplênico” encontrada na sua região. Esse conhecimento, juntamente com queixas mais preditoras 

da esquistossomosse mansônica (Peixinho, 1980; Peixinho et al., 1986; e Lima e Costa et al., 

1991), podem ser essenciais em áreas isoladas da região Nordeste do Brasil. 

 

Por sua vez, Gerspacher-Lara et al. (1998) assinalaram ser o exame palpatório do baço de 

menor acurácia do que o exame ultrassonográfico, especialmente em área de baixa endemicidade 

de S. mansoni; todavia, os pesquisadores em geral necessitam também diferenciar a investigação 

científica numa comunidade, de modo casual ou esporádico, das necessidades continuadas de 

assistência à saúde à mesma comunidade. Ou seja, as novas estratégias dignósticas são bem-

vindas, devem ser investigadas ao bem do desenvolvimento científico e tecnológico, mas sem 

esquecer a aplicabilidade em regiões remotas, onde munícipes e gestores sobrevivem com parcos 

recursos, a quase totalidade advinda do Fundo de Participação dos Municípios repassado pelo 

Governo Federal. Por outro lado, no clássico estudo de Prata & Bina (1968), os autores mostraram 

a elevada sensibilidade da comparação dos achados aos exames físicos, ao longo do período do 

estudo, em relação ao fígado e ao baço de cada paciente(95). De modo geral, quando o exame físico 

é realizado por médico com boa formação propedêutica, as técnicas semiológicas têm elevada 

                                                           
 
94 Taxa menor pode ser decorrente de outras causas e também da esquistossomose mansônica em áreas de baixa 

endemicidade. 
 
95 Esses resultados faziam parte do trabalho citado como a referência nº 9 do artigo de Prata & Bina (1968), o qual 

nunca chegou a ser publicado: Prata A, Moore G, Bina JC, Sampaio LJL, Santos LAC. Reprodutibilidade 
dos resultados da palpação do fígado e baço em área hiper-endêmica de esquistossomose. 



- 119 - 
 

especificidade (em detectar os verdadeiros negativos ou não portadores de dado sinal) e de 

moderada a elevada sensibilidade (para detectar os verdadeiros positivos ou portadores de algum 

sinal ou achado ao exame físico) (McGee, 2012; Fletcher et al., 2014). Ademais, para utilização 

de equipamentos mais sofisticados em áreas endêmicas da esquistosssomose mansônica, 

especialmente as mais remotas, muito depende de elevado orçamento (pessoal técnico; e 

equipamento), e esse é ainda fator muito limitante para a maioria dos serviços municipais de saúde 

ou mesmo para grupos de pesquisa com forte apoio institucional. 

 

Na atualidade, a disponibilidade de acesso aos recursos diagnósticos mais desenvolvidos, 

nos centros urbanos de médio/grande porte ou de sólidos grupos de pesquisa (Gerspacher-Lara et 

al., 1998), induzem alguns a pensarem serem os mesmos disponíveis às populações de áreas 

isoladas da região Nordeste do Brasil, onde, segundo este autor, até mesmo é urgente avaliar o 

mérito e a qualidade das atividades desenvolvidas pelos Agentes de endemias, muitas vezes sem 

supervisão técnica qualificada e inseridos num sistema municipalizado de saúde (desejável e 

perfeito pelas normas escritas), mas desqualificado pelos gestores municipais até pela falta de 

massa crítica entre os municípes. 

 

No Brasil, no início dos anos 80, com maior acesso no final dessa década do século passado, 

o método da ultrassonografia revolucionou o diagnóstico e conhecimento das formas clínicas da 

esquistossomose mansônica ou de complicações associadas à forma hepatoesplênica (Cerri, 1984; 

Santos, 1990), tanto da forma toxêmica, como das formas crônicas, em casuísticas hospitalares ou 

de áreas endêmicas, ou como publicação destinada ao ensino (Richter et al., 1992; Lambertucci & 

Silva, 1994; Jesus et al., 2000; Lambertucci e Serufo, 2001; Machado et al., 2002; Santos et al., 

2007; Leão et al., 2008; Basílio, 2009; Azeredo et al., 2010; Pinto-Silva et al., 2010; Prata et al., 

2010; Silva & Domingues, 2011; Fernandes et al., 2013), ou mesmo em artigos de revisão e/ou de 

atualização (Lambertucci, 2014; Weerakoon et al., 2015). 

 

De lá para cá, os exames de imagens ficaram cada vez mais sofisticados (Lambertucci, 

2014; Sah et al., 2015; Weerakoon et al., 2015), e no caso da ressonância magnética é exame 

complementar essencial ao diagnóstico mais preciso da neuroesquistosssomose (Carvalho et al., 

2013). Esses novos exames, ressonância magnética e a angioressonância do abdômen detalham 

com maior acurácia o comprometimento do fígado, do baço e da circulação na veia portal, inclusas 

as colaterais (Bezerra et al., 2007; Azeredo et al., 2010; Ortega et al., 2010; Cavalcanti et al., 2015), 

além da aplicação desses exames de imagem em estudos experimentais (Lambertucci et al., 2016). 
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Outro avanço significativo é a técnica da elastografia hepática transitória (FibroScan®), 

porque avalia o grau da fibrose e substitui a biópsia hepática (Huet et al., 2015), essa última muitas 

vezes contraindicada naqueles hepatoesplênicos descompensados pelo maior risco de hemorragia 

– porque, além das alterações dos fatores da coagulação hepato-dependentes, esses pacientes 

podem ter grave trombocitopenia (Souza et al., 2011; Leite et al., 2015). Na atualidade, aquela 

técnica é mais utilizada em portadores de cirrose por hepatopatia crônica de origem viral (Platon 

et al., 2013), mas ainda carece de maior padronização, especialmente no preparo do paciente antes 

do exame (Serejo, 2014). 

 

No caso da ultrassonografia não só houve mais aperfeiçoamento (e.g., ultrassonografia com 

Doppler, tridimensionaletc.), como aplicações diagnósticas e de natureza terapêutica 

complementar (Kennedy, 2005; Choi et al., 2014; Davis et al., 2014; Jeong et al., 2014; Hur et al., 

2015; Chung & Kim, 2015; Kashani et al., 2015; Yang et al., 2015). Ao consultar os resumos dos 

artigos publicados nos periódicos Journal of Ultrasound in Medicine(96) e Ultrasonography(97), de 

2014 e 2015, impressionam os avanços e as perspectivas dessa tecnologia nas áreas da pesquisa e, 

mais especialmente, no ensino da Medicina e em Programas de Residência Médica (Schnobrich et 

al., 2013; Choi et al., 2014; Solomon & Saldana, 2014; Andersen et al., 2015; Chung & Kim, 2015; 

Skalski et al., 2015); e quanto a Coreia do Sul, os Estados Unidos da América, o Japão e outros 

países mais desenvolvidos têm investido nessas novas tecnologias, especialmente se destinadas ao 

diagnóstico de urgência(98) ou de emergência (Andersen et al., 2015; Marin, Lewiss, et al., 2015; 

Skalski et al., 2015), inclusa a área de trauma(99) (Ianniello et al., 2014; Sue, 2015), e até em 

serviços de pequenas cidades do Canadá (Sue, 2015). 

 

No mercado nacional, há oferta de aparelhos de ultrassonografia de variadas marcas®, dos 

mais simples aos mais complexos ou sofisticados, inclusos os portáteis (Silva & Domingues, 2011; 

Castro et al., 2015), ou até como método auxiliar da punção venosa para exames de Patologia 

Clínica (Pedreira et al., 2008) - esses últimos até de grande utilidade em áreas endêmicas, mas 

                                                           

 
96 http://www.jultrasoundmed.org/content/by/year 
 
97 http://e-ultrasonography.org/current/#REF2  
 
98 “Point-of-care ultrasonography”, POCUS (ultrassonografia à beira do leito), disponível para Internos de Medicina 

e Médicos-residentes por meio de aparelho portátil. 
 
99 Nominada na literatura de língua inglesa como exame “focused assessment with sonography for trauma” (FAST) 

ou análise dirigida ao exame do paciente traumatizado pela ultrassonografia. 
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onde as prioridades são outras e porquê em muitas há falta de tudo e mesmo de profissionais de 

saúde. 

 

Não obstante as facilidades dia a dia maiores para o diagnóstico ultrassonográfico da 

esquistossomosse mansônica, deve ser enfatizado como método examinador-dependente, muito 

da experiência técnica do observador, do tempo de treinamento do mesmo, entre outras variáveis, 

inclusas as de natureza associadas ao aparelho utilizado; e com grau de concordância (índice 

Kappa) também muito variável, conforme o estudo, de baixa a quase perfeita - porém, com maior 

tendência de ser a concordância entre os examinadores de moderada a elevada (Calano et al., 1995; 

Wallace et al., 2001; Santos et al., 2007; Strauss et al., 2007; Boursier et al., 2008; Fusillo & 

Rudolph, 2015; Stenman et al., 2015, entre outros). Portanto, esse método complementar 

diagnóstico, junto ao exame clínico, é de grande utilidade à investigação clínica dos pacientes; e 

mesmo após 13 anos cabe destacar as conclusões do grupo de pesquisa do Prof. Guido G. Cerri 

(FM-USP, São Paulo): “... a US método de grande auxílio no estudo da forma 

hepatoesplênica da esquistossomose. Os aspectos ecográficos apresentam correlação 

com os achados patológicos, identificando-se o espessamento periportal, perivesicular, 

o aumento do lobo hepático esquerdo, a redução do lobo hepático direito, a 

esplenomegalia e o aumento do calibre das veias porta, esplênica e mesentérica 

superior, além de identificar a circulação venosa colateral. A introdução do Doppler 

permitiu a análise hemodinâmica da circulação portal de maneira não-invasiva, 

favorecendo esse estudo em grandes grupos de pacientes. Entretanto, é importante 

destacar que as formas iniciais da esquistossomose apresentam alterações 

hepatoesplênicas leves, podendo apresentar dificuldades em sua caracterização ultra-

sonográfica” (Machado et al., 2002). 

 

Duas recentes revisões sistemáticas sobre a avaliação da ultrassonografia (El Scheich et 

al., 2014; Akpata et al., 2015), estudaram, respectivamente, a esquistossomose mansônica e a 

hematóbia, fundamentada no protocolo da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2000), 

aprovado em 1996 na cidade de Niamey (Niger). No estudo de Akpata et al. (2015), os autores 

estudaram publicações do período de 2001 a 2014, e o Protocolo de Niamey foi aplicado em 88,7% 

dos 17.861 pessoas avaliadas residentes em áreas com transmissão do S. haematobium, e também 

em 51,8% dos 282.544 pacientes internados em hospitais de vários países com igual transmissão; 

nesse estudo, os autores concluíram ser grande a aceitação desse protocolo e sugerem 

simplificações para o uso por examinadores menos treinados, especialmente das áreas rurais. No 

Brasil, não há Consenso Brasileiro sobre a ultrassonografia abdominal em portadores de 
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esquistossomose mansônica (Giovanni Guido Cerri, informação pessoal, de 10 de janeiro de 

2016). 

 

Quanto à revisão sistemática de El Scheich et al. (2014), abrangeu o período de 2001 a 

2012, e entre as publicações avaliadas só seis eram de origem brasileira, e chegaram as seguintes 

conclusões principais: foi crescente, ao longo do período estudado, a aceitação do Protocolo de 

Niamey nos países com transmissão de S. mansoni; quando houve a falta das medições dos ramos 

porta, isso não comprometeu os resultados mais específicos relacionados ao diagnóstico da 

esquistossomose mansônica, além disso facilitar o exame ultrassonográfico por técnicos menos 

experientes; houve boa reprodutibilidade dos resultados; e nos casos com fibrose hepática inicial, 

o exame teve muito baixa sensibilidade. 

 

Logo após a publicação do Protocolo de Niamey (WHO, 2000), e anteriormente o 

Protocolo do Cairo (Cairo Working Group, 1992), Richter et al. (2001) analisaram dados nacionais 

com base no denominado Protocolo Niamey-Belo Horizonte, e, entre outras conclusões e 

recomendações, enfatizaram: necessário testar protocolo em outras áreas endêmicas, com 

diferentes graus de endemicidade de S. mansoni; as medidas obtidas pelo exame ultrassonográfico 

devem ser mantidas, até para comparação de resultados de diferentes examinadores; a situação 

clínica do paciente examinado deve ser conhecida; entre outras sugestões. 

 

No QUADRO XIII, foram descritos os principais indicadores da lesão hepática utilizados 

pelos Protocolos do Cairo e da OMS por meio do exame ultrassonográfico do abdômen (Cairo 

Working Group, 1992; WHO, 2000). Com esses indicadores, e outras medidas do exame 

ultrassonográfico, Basílio (2009) estudou pessoas com mais de 60 anos de idade, com ou sem 

esplenectomia (TABELA IX), e mostrou serem semelhantes as frequências entre os dois grupos 

de pacientes (com ou sem esplenectomia), quanto ao grau e ao padrão de fibrose hepática, mas 

esses achados de imagem são extremamente sugestivos da esquistossomose grave, hepatoesplênica 

(HE) ou com a forma hepatointestinal avançada (HI-A). 

 

No Brasil, os achados de Fernandes et al. (2013) reforçaram as recomendações de Richter 

et al. (2001), na análise do Protocolo Niamey-Belo Horizonte, especialmente quanto a dificuldade 

do exame ultrassonográfico detectar a fibrose periportal incipiente; e, no caso do estudo de 

Fernandes et al. (2013), a dificuldade de explicar a ausência dessa mesma fibrose em 

hepatoesplênicos oriundos de área endêmica e a presença naqueles provenientes do hospital 

universitário, supostamente mais graves. Além da falta de Consenso Brasileiro sobre a 
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ultrassonografia abdominal em portadores de esquistossomose mansônica (Giovanni Guido 

Cerri/FM-USP, informação pessoal, 2016), esse exame é muito mais completo e complexo, do que 

o habitualmente descrito em muitos artigos, pois além das dimensões do fígado e do baço, das suas 

estruturas, do grau e do padrão da fibrose periportal, também permite, especialmente com o uso 

do Doppler, o estudo do fluxo sanguíneo, da hemodinâmica portal e das suas colaterais, como a 

velocidade média do fluxo, índice de congestão portal, diâmetro da veia porta, entre outras 

avaliações e medidas (Widman et al., 2001; Cerri & Chammas, 2009; Davis et al., 2014). 

 

 

QUADRO XIII. Indicadores do exame ultrassonográfico em pacientes portadores da 
esquistossomose mansônica, baseados nos dois protocolos independentes: do Cairo (Egito) e de 

Niemey (Niger). 
 

CLASSIFICAÇÃO DA FIBROSE 
PERIPORTAL (média das medidas, em 

milímetros [mm], dos três ramos portais após a 3ª 
bifurcação intrahepática) (Cairo Working Group, 

1992) 

PADRÃO DO GRAU DE FIBROSE 
HEPÁTICA (textura hepática) (Niemey, Niger: 

WHO, 2000) 
- A: ecotextura normal 

- 
B: incapacidade de definição sobre a presença 

de alguma anormalidade na ecotextura 

- 
C: aumento ecogenicidade (espessamentos 

ecogênicos - em anéis e/ou tubos) 

I: >3 ―| 5 
D: fibrose periportal central (aumento da 

ecogenicidade em torno da veia porta e 
das colaterais principais) 

II: >5 ―| 7 E: fibrose periportal avançada 
III: >7 F: fibrose periportal muito avançada 

Fontes: Cairo Working Group (1992); WHO (2000). 
 

 

TABELA IX. Distribuição do grau e do padrão de fibrose periportal, segundo a ultrassonografia, 
em pacientes idosos com a forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica, com ou sem 

esplenectomia. 
 

ACHADOS 
ULTRASSONOGRÁFICOS 

ESPLENECTOMIA 
n (%) TOTAL 

n (%) Valor-p SIM NÃO 

Grau de fibrose 

I 13 (41,9) 18 (38,3) 31 (39,7) p>0,74 
II 16 (51,6) 25 (53,2) 41 (52,6) p>0,89 
III 2 (6,5) 4 (8,5) 6 (7,7) p>0,92 

total 31 (100) 47 (100) 78 (100) - 

Padrão de 
fibrose 

D 11 (35,5) 19 (40,4) 30 (38,4) p>0,66 
E 17 (54,8) 19 (40,4) 36 (46,2) p>0,21 
F 3 (9,7) 9 (19,2) 12 (15,4) p>0,41 

Total 31 (100) 47 (100) 78 (100) - 
Fonte: Basílio (2009). 
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O exame ultrassonográfico do abdômen é, portanto, um exame complementar ou auxiliar 

ao exame clínico e à avaliação pré-operatória (Widman et al., 2001; Cerri & Chammas, 2009); e 

não só, como aparenta ser em alguns estudos, como exclusivo instrumento da investigação clínica 

e epidemiológica. Mesmo porque, muitos dos estudos ultrassonográficos, realizados em áreas 

endêmicas, não seguem com rigor as boas normas de análises recomendadas para esse exame 

(Cerri & Chammas, 2009), além de ser, como já antes assinalado, exame operador dependente 

(Fusillo & Rudolph, 2015; Stenman et al., 2015). 

 

Como já antes comentado, o paciente hepatoesplênico se não sofrer hemorragia digestiva 

ou doença hepática associada tem boas condições de vida e capacidade para o trabalho (Prata, 

1982; Strauss, 1992; Tavares-Neto, 1997); todavia, esse paciente tem risco de aproximadamente 

de 30% a 40% de sofrer hemorragia digestiva devido ao rompimento de varizes esofágicas, com 

deterioração da função hepática até a completa descompensão e in extremis desenvolver 

encefalopatia, ou morrer já em decorrência do primeiro sangramento pelas varizes no esôfago 

(Strauss, 1992). Nascimento (2013) estimou, para o ano base de 2010, a taxa de mortalidade pela 

esquistossomose no Brasil de 0,28 óbitos/100.000 habitantes, correspondente a 1,1% dos óbitos 

entre as causas infecciosas; e também Nascimento (2013) fez referência a estimativa de 2012, do 

Ministério da Saúde, quanto à redução da taxa de letalidade de 34% entre os anos de 1990 a 2011. 

 

Os avanços na investigação clínica, no diagnóstico complementar e na terapêutica 

específica em portadores da esquistossomose mansônica, reduziram o impacto e a frequência da 

sumária indicação da esplenectomia total naqueles portadores da forma hepatoesplênica - tão em 

voga até o final dos anos 70 do século XX (Pinotti, 1963; Luz, 1969; Traetow et al., 1980; Raia et 

al., 1984; Kelner, 1992); mas também, desde então, esses mesmos autores passaram a relatar casos, 

de forma crescente, bem como outros autores, da maior incidência em esplenectomizados de sepse, 

fenômenos tromboembólicos, infecções por bactérias capsuladas, entre outras complicações pós-

operatórias (Pimpl et al., 1989; Cole & Flaum, 1992; Strauss, 1992; Norris et al., 1996; Petroianu, 

2003). Mesmo assim, a esplenectomia não é suficiente para alterar, substantivamente, a volemia e 

a bioquímica sanguínea no período pós operatório (Petroianu et al., 2014), inclusos naqueles casos 

com baço excessivamente congestos. 

 

No entanto, ainda na fase da habitual indicação da esplenectomia total em portadores da 

forma hepatoesplênica da esquistossomose, trabalhos experimentais e clínicos já evidenciavam ter 

o baço papel relevante na resposta imune do hospedeiro e também na modulação da mesma (Pelley 

& Warren, 1978; Ellner et al., 1980; Hood & Boros; 1980), o quê na atualidade é fato inconteste 
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(Caldas et al., 2008; Medeiros et al., 2014; Mazigo et al., 2015). Com o progresso do conhecimento 

cirúrgico, outras técnicas foram propostas (e.g., anastomose esplenorrenal distal [cirurgia de 

Warren], desconexão ázigo-portal com esplenectomia, entre outras de descompressão seletiva da 

hipertensão portal) (Raia et al., 1984; Kelner, 1992), mas, no médio e longo prazo, os pacientes 

operados tinham outras complicações e/ou apresentavam menor sobrevida. 

 

Com a introdução da escleroterapia das varizes esofágicas e gástricas, houve novas 

expectativas na melhoria da morbidade dos pacientes hepatoesplênicos, principalmente aqueles 

sem prévio sangramento digestivo, ou no per e/ou pós cirurgia de descompreensão seletiva da veia 

porta (Sakai et al., 1990; Colleoni Neto, 1998; Sakai, 2001; Widman et al., 2001; Paulo, 2005; 

Batista-Neto et al., 2013); todavia, as recorrências e neoformações de varizes são frequentes, daí 

a indicação de acompanhamento por tempo prolongado (Colleoni Neto, 1998; Batista-Neto et al., 

2013). 

 

Na atualidade, se houver o primeiro sangramento a cirurgia mais indicada é a técnica de 

desconexão ázigo-portal mais esplenectomia (DAPE) (Capua Jr & Szutan, 1995; Widman et al., 

2001; Makdissi, 2009; Silva-Neto et al., 2015), seguida da escleroterapia pós-operatória das 

varizes esofágicas. Todavia, Evangelista-Neto et al. (2012) e Ferraz et al. (2013), baseados também 

em sólida experiência cirúrgica, defendem a esplenectomia com ligadura da veia gástrica esquerda 

(LVGE) e desvascularização da grande curvatura do estômago associada à esclerose endoscópica 

pós-operatória, e se houver varizes de fundo gástrico também o procedimento da sutura obliterante 

das mesmas. Cabe destacar que Lacerda, desde 1997, chama a atenção que a esplenectomia, com 

ou sem a ligadura das varizes esofágicas, mas sem a obliteração da veia gástrica esquerda: há o 

favorecimento de estado hemodinâmico, semelhante ao observado nas técnicas cirúrgicas 

portossistêmicas, pelo fluxo sanguíneo até o fígado por essa veia colateral, de origem mesentérica, 

o qual é rico em produtos hepatotróficos e nitrogenados neurotóxicos; e assim o fígado fica mais 

arterializado, aumenta a pressão sinusoidal e, com o tempo, piora o estado clínico do paciente, 

pelo aparecimento de ascite, atrofia hepática e insuficiência hepatocelular (Lacerda, 1997). 

 

Na eventualidade de varizes esofágicas ou potencial risco para essa ocorrência, a Sociedade 

Brasileira de Hepatologia estabeleceu o 1º Consenso Brasileiro de Hemorragia Digestiva Alta 

Varicosa (Bittencourt et al., 2011)(100), o qual recomenda: (i) o rastreamento das varizes pela 

                                                           

 
100 Segundo informação pessoal (dezembro de 2015) do Professor Raymundo Paraná, ex Presidente da Sociedade 

Brasileira de Hepatologia, já se encontra no prelo a atualização e revisão desse 1º Consenso Brasileiro de 
Hemorragia Digestiva Alta Varicosa. 
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endoscopia digestiva alta; (ii) acompanhamento endoscópico anual para aqueles com função 

hepática, pela classificação de Child-Pugh(101), como da classe B ou C; e a cada 2 anos para da 

classe A; (iii) os portadores de varizes finas, independente da classificação de Child-Pugh, também 

o acompanhamento endoscópio deve ser anual, entre outras recomendações. Também o 1º 

Consenso Brasileiro de Hemorragia Digestiva Alta Varicosa, estabelece qual o tratamento de 

urgência do sangramento varicoso; quais as causas de falha terapêutica, recorrência de tratamento 

e procedimento relacionado à profilaxia secundária; e entre as situações especiais estabelece qual 

o manejo indicado no paciente com hipertensão portal pela esquistossomose (Bittencourt et al., 

2011). 

 

Bittencourt et al. (2011), após descreverem as questões peculiares do paciente com 

hipertensão portal pela esquistossomose, fizeram as seguintes recomendações para esses casos: 

1. “Na hipertensão portal esquistossomótica, não existem dados suficientes 
para estabelecer recomendações acerca do uso de betabloqueadores ou 
tratamento endoscópico para profilaxia primária. Entretanto, ambas as 
opções são aceitáveis. Não se recomenda esclerose de varizes para 
profilaxia primária. 

2. Para o tratamento do sangramento varicoso agudo, sugere-se as mesmas 
condutas preconizadas para pacientes com cirrose hepática na ausência de 
evidência científica disponível. 

3. Para profilaxia secundária, o tratamento farmacológico(102) e/ou endoscópico 
é possível e aceitável, porém as evidências disponíveis não são fortes. 

4. Não há estudos comparativos mostrando superioridade da cirurgia em 
relação a outras terapias. Dada a eficácia e segurança da ligadura elástica, 
o tratamento cirúrgico é recomendado como resgate do tratamento 
endoscópico. 

5. As diferentes técnicas cirúrgicas influenciam o resultado terapêutico, sendo 
a desconexão ázigos-portal considerada como método de escolha” 
(Bittencourt et al., 2011). 

 

 

                                                           

 
101 Classificação da função hepática aplicada ao de cirrose hepática originalmente foi proposta por Child & Turcotte 

(1964), e modificada no Brasil baseada em cinco indicadores principais: ascite; encefalopatia; os níveis 
séricos de albumina e bilirrubina; e a atividade da protrombina – com escores com variação de 5 a 15 pontos: 
se até 6 pontos classe A (função hepática compensada); se 7 a 9 pontos da classe B; e ≥10 classe C de Child-
Pugh (Almeida et al., 2001; Parise et al., 2004; Bassani et al., 2015), mas também aplicada nos casos com 
fibrose hepática pela esquistossomose mansônica (Brandt et al., 2001; 2007; Köpke-Aguiar et al., 2002; 
Kassab, 2005; Duarte et al., 2015). 

 
102 Para redução do fluxo na veia ázigos, uso de β-bloqueador (propranolol), com doses elevadas (20mg cada 12h, 

podendo ser até 40mg – na dependência da resposta do paciente, avaliada pela frequência cardíaca e 
aparecimento de hipotensão postural) (Mies et al., 1997); todavia, Coelho et al. (2014) destacaram os efeitos 
adversos dos betabloqueadores e a maior eficácia em portadores de varizes esofágicas sem prévio 
sangramento. 
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Para o clínico, fica a impressão, e talvez a recomendação, da necessidade de protocolo 

mais amplo, avaliado e descrito por especialistas, com grande expertise, das principais entidades 

médicas do Brasil(103), talvez com o apoio do Ministério da Saúde e da Associação Médica 

Brasileira, com o fim de tratar de protocolo mais amplo e coerente, com atualização a cada 2 a 3 

anos, sobre os vários aspectos envolvendo o paciente com alguma forma grave da esquistossomose 

mansônica, sobre o qual este autor julga como de muita serventia aos profissionais de saúde não 

vinculados aos grandes centros e aos serviços universitários. Afinal, em 2014, nos nove Estados 

da região Nordeste o IBGE (2014b) computou 2.246 municípios, excluídas as nove capitais desses 

Estados, dos 2.237 restantes só 148 (6,6%) municípios tinham de 50.000 a 680.943 habitantes 

(Joaboatão dos Guararapes, Pernambuco); e, segundo o DATASUS (2016), com hospitais 

secundários e/ou terciários com capacidade para realizar os procedimentos cirúrgicos abdominais 

de maior complexidade, endoscopia digestiva alta e escleroterapia. Assim sendo, um consenso das 

sociedades médicas, como acima proposto, seria de grande ajuda aos profissionais dessas 

localidades menores, colaboraria ao estabelecimento de protocolos específicos e, desse modo, no 

futuro ter-se-ia casuísticas mais comparáveis e de diferentes procedências. 

 

Enquanto esse futuro não chega, a continuada e produtiva linha de pesquisa da Doutora 

Miriam Tendler tem gerado resultados animadores com vistas à produção da vacina contra S. 

mansoni, como a muito recente publicação, com os seus colaboradores, onde descrevem os 

resultados da fase 1 em humanos (Santini-Oliveira et al., 2016). 

 

Na atualidade, os portadores da esquistossomose mansônica, especialmente aqueles com 

as formas graves e, muito mais, os já esplenectomizados, podem apresentar quadros graves de 

sepse fulminante por bactérias capsuladas (Duarte et al., 2014b); por isso, além das vacinas de 

rotina do calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI), devem ser imunizados contra os 

vírus das hepatites A, B (recombinante), influenza (inativada) e varicela(104); e para as bactérias 

capsuladas: Streptococcus pneumoniae (Pn23 ou Pnc10, conforme a idade); Haemophilus 

influenzae tipo b (para os menores de 19 anos de idade); e Neisseria meningitidis tipo C (Brasil, 

                                                           

 
103 Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Sociedade Brasileira de 

Gastroenterologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Neurologia, Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, Sociedade Braileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Sociedade 
Brasileira de Hepatologia, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Sociedade Brasileira de Infectologia, 
Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira de Fisiologia, entre outras afins ao tema. 

 
104 Naqueles esplenectomizados, devido ao risco de infecções secundárias por outras bactérias capsuladas (Brasil, 

2014a). 
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2014a). Em casos de esplenectomia eletiva, a imunização contra pneumococo é recomendada 14 

dias antes da data agendada para a cirurgia (Brasil, 2014a). Nas cidades de médio ou grande porte, 

esse calendário especial deve ser oferecido no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais 

(CRIE); e naquelas cidades de pequeno porte, a oferta deve ser buscada por meio da prévia 

comunicação à regional de saúde do Estado para disponibilizar as doses necessárias ao posto de 

imunização da unidade de saúde da localidade. Também, e deve ser destacado, o Ministério da 

Saúde/PNI e as Secretarias Estaduais da Saúde do Brasil têm grande experiência com amplas 

campanhas de imunização, e há registro de exitosa experiência de imunização(105) em localidades 

remotas do Estado do Acre (Tavares-Neto et al., 2004); todavia, não há no Brasil protocolo do PNI 

direcionado aos portadores das formas graves da esquistossomose mansônica, exceto as 

recomendações gerais para os pacientes esplectomizados ou com indicação de esplenectomia, 

independente da etiologia. 

 

 

 

IV.3.3.1. Regressão da forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica 

 

Antes do advento dos medicamentos esquistossomicidades, de uso oral, quando ainda 

existiam áreas hiperendêmicas de esquistossomose com prevalências de portadores de ovos de S. 

mansoni de 60% ou mais, a intensidade clínica da infeção e a forma hepatoesplênica eram mais 

associadas a maior carga parasitária (medida pelo número de ovos), especialmente entre aqueles 

mais expostos às fontes hídricas com caramujos, como as crianças de 5 a 14 anos de idade (Klötzel, 

1962; Cheever, 1968; Katz & Zicker, 1975; Siongok et al., 1976; Gremillion et al., 1978); mais 

adiante, Costa et al. (1986) mostraram a correlação, naquela faixa etária, com as maiores cargas 

parasitárias e a esplenomegalia; porém, esse mesmo estudo ecológico evidenciou ser mais 

complexo o modelo para explicar o aparecimento das visceromegalias (Costa et al., 1986). Na 

década seguinte, num estudo longitudinal, Bina (1995) evidenciou que além da carga parasitária 

as reinfecções por S. mansoni eram um dos principais atributos ao aparecimento da 

hepatoesplenomegalia; todavia, mesmo em áreas hiperendêmicas, a frequência da 

hepatosplenomegalia quase sempre é <10% mesmos naqueles mais expostos da faixa etária de 5 a 

14 anos de idade (Tavares-Neto, 1987b; Bina 1995; entre outros). Os estudos de imunogenética, 

do processo de pró-fibrose do tipo Th2 e do sistema de histocompatibilidade (Weimer et al., 1991; 

Dessein et al., 1999; Wynn, 2004; Reis et al., 2008; Wang et al., 2012; Hams et al., 2013), e 

                                                           

 
105 Contra os vírus da hepatite B (VHB) e da febre amarela (17D). 
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também ambientais e comportamentais ou socioculturais (Lima, 2013), venham melhor explicar 

no futuro porquê uns poucos da mesma região ou localidade, submetidos a condições semelhantes, 

desenvolvem a forma hepatoesplênica enquanto a grande maioria permanece com as formas 

clínicas menos graves da esquistossomose mansônica. 

 

Todavia, com o advento dos medicamentos esquistossomicidas muito menos tóxicos (e.g., 

oxamniquine e praziquantel), e as facilidades de administração (dose única, e pela via oral), houve 

grande impacto na história natural da infecção por S. mansoni pela redução da incidência e da 

prevalência da doença, mas também relatos da involução (regressão) da forma grave 

hepatoesplênica. No Brasil, quem primeiro descreveu essa situação foi Hoel Sette (Sette, 1953) ao 

estudar a patologia hepática em casos de esquistossomose mansônica tratados, a partir de pacientes 

do estudo de Catende (Pernambuco), conduzido nos primeiros pioneiros trabalhos de Geth 

Jansen(106), iniciados no início dos anos 30 (Jansen, 1946). 

 

Esses achados de Sette (1953) foram observados, aproximadamente, entre 8 a 12 anos após 

o tratamento com antimônio (Jansen, 1946). Posteriormente, também em Pernambuco (na cidade 

de Gameleira), Klöetzel & Klöetzel (1958) e Klöetzel (1962) observaram casos semelhantes, do 

ponto de vista clínico, aos descritos por Sette (1953), de regressão da forma hepatoesplênica após 

tratamento 2 a 4 anos do uso pelo paciente de antimônio trivalente. Já com o uso do hycanthone, 

Bina & Prata (1974) e Katz et al. (1978) foram os primeiros a assinalar a regressão da forma 

hepatoesplênica após o uso desse medicamento. Andrade (1998; 2005; 2008; 2009) reviu as 

publicações, até então, sobre a regressão da forma hepatoesplênica após uso do hycanthone, 

oxamniquine ou praziquantel, e também, por extensão, a menor frequência de casos portadores da 

forma cardio-pulmonar, bem como os mecanismos envolvidos nos processos de fibrionogênese e 

fibrinólise. 

 

Antes das publicações de Andrade (1998; 2005; 2008; 2009), e dos trabalhos nesses 

citados, outros também estudaram a regressão da forma hepatoesplênica da esquistossomose 

mansônica, como Coutinho et al. (1984), Dietze & Prata (1986), Tavares-Neto & Prata (1988b) e 

Domingues & Coutinho (1990). Em Catolândia (Bahia), essa regressão foi observada menos 

frequentemente em pessoas do grupo racial branco, na proporção de quase 6 vezes (Tavares-Neto, 

1987b; Tavares & Prata, 1988); todavia, continuam não esclarecidas as razões porque as pessoas 

                                                           

 
106 Autor do primeiro trabalho brasileiro em área endêmica, com formação em Medicina Veterinária e especialização 

em Zoologia/Malacologia, o Dr. Geth Jansen trabalhava em Catende (PE) como Pesquisador do Instituto 
Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro), e também foi um dos fundadores do Instituto Evandro Chagas (Belém). 
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de ascendência negra têm igual risco de serem infectadas por S. mansoni (Tavares-Neto et al., 

1991), mas desenvolvem menos frequentemente a forma grave (hepatoesplênica) (Cardoso, 1953; 

Prata & Schroeder, 1967; Nunesmaia et al., 1975; Bina, 1977; Bina et al., 1978; Coura, 1979; 

Martins-Pereira, 1979; Tavares-Neto, 1987a, b), e, quando a desenvolvem, a regressão da mesma 

é mais frequente, do que nas pessoas do grupo racial branco. Essa questão e os aspectos 

antropológicos e históricos relacionados foram revistos por Tavares-Neto (1987b; 1997), a partir 

da pioneira publicação de Cardoso (1953), mas, passados pouco mais de 60 anos da observação 

inicial (Cardoso, 1953), nenhum estudo esclareceu as razões dessas diferenças. 

 

No entanto, Weimer et al. (1991), com espécies sanguíneos de pacientes de Catolândia 

(Bahia), hepatointestinais e hepatoesplênicos, estudaram 13 sistemas genéticos e mostraram que 

os hepatoesplênicos, mais frequentemente brancos, são 4 vezes mais homozigotos para o alelo 

GLO1 do sistema da enzima glioxalase, o qual tem locus próximo aos loci do sistema de 

histocompatibilidade (HLA), no cromossomo 6 entre o centrômero e aqueles loci do sistema HLA 

(Weimer et al., 1991); adiante, Dessein et al. (1999) relacionaram um gene SM1, relacionado à 

susceptibilidade da intensidade da infecção por S. mansoni, ligado no cromossomo 5 ao receptor 

1 do fator estimulante de colônias (CSF1-R), essa contribuição entre outras foram revistas, muito 

recentemente, por Casanova (2015) com enfoque nas bases genéticas da susceptibilidade 

individual às infecções. Todavia, as contribuições, até aqui, relacionadas à esquistossomose 

mansônica muitas vezes não fazem distinção clara entre os fatores relacionados à susceptibilidade 

ou à resistência quanto à infecção por S. mansoni versus a evolução da doença (Casanova, 2015), 

e continua pouca esclarecedora a maior susceptibilidade às formas graves de <10% dos residentes 

em áreas hiperendêmicas, das pessoas do grupo racial branco e porquê os desse grupo têm menor 

frequência da regressão da forma hepatoesplênica. 

 

No curso da evolução da fibrose periportal a resposta imune do tipo Th2 e a falta de 

mecanismos moduladores (Cardoso et al., 2013; Elbaz & Esmat, 2013) indicam que a regressão 

da forma hepatoesplênica, bem como a variação entre grupos raciais, será melhor esclarecida a 

partir dos avanços dos estudos imunológicos e dos mecanismos relacionados ao processo dinâmico 

de fibrogênese e fibrólise no tecido hepático conectivo (Zwingenberger et al., 1990; Andrade et 

al., 1992; Andrade, 1998; 2005; 2008; Silva et al., 2011; Li et al., 2015; Mowafy & Abdel-Hafeez, 

2015). 

 

A fibrólise das fibras colágenas, do tipo I ou III, no espaço de Disse do tecido hepático é 

mais exuberante quanto mais recente a causa de estimulação da fibrogênese, como a inflamação 



- 131 - 
 

promovida pelo ovo de S. mansoni (Ricard-Blum et al., 1992; Andrade, 2005); achado coerente 

com a sistemática observação no Brasil da regressão da forma hepatoesplênica, após tratamento 

específico, ocorrer com maior frequência em pessoas jovens, quase sempre menores de 20 anos de 

idade (Klöetzel & Klöetzel, 1958; Klöetzel, 1962; Katz & Brener, 1966; Bina & Prata, 1981; 1983; 

Coutinho et al. 1984; Dietze & Prata, 1986; Tavares-Neto & Prata, 1988b; Domingues & Coutinho, 

1990; Barbosa et al., 1995; Bina & Prata, 2003; Tavares-Neto et al., 2005a). 

 

Ocorrência semelhante tem sido observada na África, mas nas áreas subsaarianas a 

concomitância da malária e das esquistossomoses mansônica e hematóbia dificulta a análise da 

regressão da forma hepatoesplênica; por sua vez, é bem conhecida a menor frequência da forma 

hepatoesplênica na África subsaariana, bem como a apresentação clínica da mesma é de menor 

repercussão (Richter et al., 1992; Boisier et al., 2001; Davis et al., 2015). Isso reforça a hipótese 

de ter a população negra, especialmente a do continente africano, algum fator de resistência à 

forma hepatoesplênica da esquistossomose (Tavares-Neto, 1987b), onde S. mansoni e S. 

hematobium circulam há milhares de anos (Sanison & Tapp, 1998; Parise-Filho & Silveira, 2001). 

 

No Egito, e mais especialmente na região do delta do Rio Nilo, as condições são mais 

semelhantes àquelas observadas do Brasil, e onde também são observados casos de regressão da 

forma hepatoesplênica após tratamento específico (Mohamed-Ali et al., 1991; Doehring-

Schwerdtfeger et al., 1992; Zaki et al., 2003; Barakat et al., 2013; Sayed et al., 2014). 

 

Mesmo já disponíveis nos serviços de saúde de maior complexidade ou em centros de 

pesquisa, os indicadores séricos do metabolismo do colágeno, e aqueles mais associados aos 

processos de fibrogênese e fibrinólise, quando mais acessíveis e de menor custo poderão fornecer 

muito mais informações antes e após o tratamento esquistossomicida, bem como a evolução do 

processo de regressão da forma hepatoesplênica, a qual, em alguns casos, já pode ser detectada a 

partir do 3º mês pós terapêutica específica, especialmente se o exame clínico periódico for 

associado ao exame ultrassonográfico (Zwingenberger et al., 1990; Mohamed-Ali et al., 1991; 

Doehring-Schwerdtfeger et al., 1992; Blanton et al., 2005; Kamal et al., 2006; Domingues et al., 

2011; Silva et al., 2011; Sombetzki et al., 2015; Wang et al., 2015). 

 

Lambertucci (2014) propõe como melhor modelo para avaliar o processo de regressão da 

forma hepatoesplênica o uso de marcadores séricos da fibrinólise, acompanhado por métodos de 

imagem seriados (ultrassonografia abdominal; a ressonância magnética ou mesmo a 
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angioressonância do abdômen, com a vantagem desta última indicar com muito mais detalhes os 

vasos portais e suas colaterais). 

 

Na atualidade, há complexos algoritmos de diagnóstico da infecção por S. mansoni e das 

formas clínicas dela decorrentes, entre esses o proposto por Cavalcanti et al. (2015); todavia, 

grande parte desse processo de investigação, inclusa àquela relacionada a hipótese clínica de 

regressão da forma hepatoesplênica, tem muito difícil aplicação nas áreas endêmicas de S. mansoni 

da região Nordeste do Brasil, exceto nos centros universitários ou de pesquisa. 

 

 

 

IV.4. Considerações finais 

 

Fonseca et al. (2010) estudaram as geo-helmintíases em 10 municípios brasileiros das 

regiões Norte e Nordeste, com os piores índices de desenvolvimento humano (IDH), e concluíram 

que a ocorrência dessas parasitoses “... está relacionada às condições sócio-econômicas e 

evidencia a importância de intervenções públicas, direcionadas à melhoria das condições 

de vida para sua prevenção”. 

 

Pelo antes já revisto, naquilo que compete aos pesquisadores o futuro parece muito 

promissor (Lambertucci, 2014; Cavalcanti et al., 2015; Weerakoon et al., 2015; Santini-Oliveira 

et al., 2016), mas os atuais progressos estão muito distantes de grande parte da população 

brasileira, especialmente das áreas rurais brasileiras, onde ainda reinam os planorbídeos e o S. 

mansoni. Todavia, as boas expectativas dependem de trabalho com seriedade, da educação de 

qualidade e das consequentes políticas públicas, as quais trarão as melhorias das condições de vida 

ao efetivo controle e à prevenção das geo-helmintíases e, por extensão, da esquistossomose 

mansônica. 

 

Pelo observado na literatura brasileira, especialmente a dos últimos 10 anos (2005-

2015)(107), a maioria das publicações procede de pesquisadores de Minas Gerais e de Pernambuco; 

e isso coincide aparentemente pela boa articulação entre as unidades e hospitais universitários com 

os centros de pesquisa locais e as fundações estaduais de fomento à pesquisa. Situação semelhante 

                                                           

 
107 As consultas bibliográficas para esta Tese foram concluídas em 20 de janeiro de 2016, por isso, poucas são as 

publicações deste corrente ano. 
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a observada no Estado da Bahia até meados dos anos 80 do Século XX. Este autor fica a dever 

esse estudo bibliométrico, e se verdadeira essa suposição, buscar quais as possíveis causas 

relacionadas ao declínio da pesquisa clínica sobre a esquistossomose mansônica no Estado da 

Bahia. 

 

Essas bases, os estudos experimentais e o desenvolvimento técnico científico, das últimas 

décadas, permitiram significativo conhecimento da biologia dos hospedeiros intermediários, da 

evolução da cercária ao verme adulto no hospedeiro humano e em animais de laboratório, sobre 

as características da fisiopatologia da esquistossomose, bem como dos aspectos imuno-

patológicos, outros métodos diagnósticos e de imagem, tratamento e aperfeiçoamento das medidas 

de controle e de prevenção, bem como as boas perspectivas de futura vacina contra S. mansoni 

(Lambertucci, 2014; Mowafy & Abdel-Hafeez, 2015; Weerakoon et al., 2015; Santini-Oliveira et 

al., 2016). Entretanto, erradicar a esquistossomose mansônica do Brasil ainda é para um futuro 

muito distante, e esse feito mais dependente do esgotamento sanitário para todos, bem como da 

educação de qualidade, e sem a atual geração, continuada, de analfabetos funcionais até entre 

egressos de cursos universitários (Goldemberg, 1993; Nascimento, 2012; IPM, 2012; Souza & 

Braga, 2013), além, por óbvio, das efetivas medidas específicas de controle e de prevenção da 

esquistossomose mansônica, conhecidas, revistas e revisitadas de tempos em tempos (Katz, 1986, 

1992; Coura et al., 1987; Coura-Filho, 1997; Sarvel et al., 2011; Noya et al., 2015); todavia, até a 

atualidade, essas continuam de governo a governo sem merecerem as essenciais decisões e 

compromissos políticos e de Política de Estado, daí ser coerente uma das conclusões concernentes 

à educação, de parte do prestigiado Instituto Paulo Montenegro (IPM, 2012): “... Entre 

estudantes de nível superior completo a situação ainda é catastrófica. Esta “elite 

intelectual” do país, que era de 7,9% do total da população em 2010(108), segundo os 

números oficiais, utilizados pelo MEC (2012) como se fosse uma propaganda positiva, 

tem no seu contingente um total assustador de 48% de analfabetos funcionais (a maioria, 

talvez, em nível 2, mas aqui tudo é possível!). Ou seja, quase metade das pessoas que 

concluem nível superior no Brasil não dominam plenamente a escrita e a leitura de textos 

mais longos ou complexos. Grosso modo, metade dos trabalhadores mais qualificados 

não é plenamente alfabetizada neste país” (IPM, 2012). Assim não pode o Brasil ter futuro 

e muito menos o controle da esquistossomose mansônica, pois até mesmo a atual falsária 

                                                           

 
108 IPM (2012), faz referência ao documento do Ministério da Educação: Ministério da Educação. Número de 

brasileiros com graduação cresce 109,83% em 10 anos; mas sobre esse documento, assim informa IPM 
(2012): “O MEC alardeia propaganda sobre o aumento da quantidade de diplomados em nível 
superior, mas faz vistas grossas à precarização que está implicada no modelo de expansão 
universitária aplicado, que deteriorou o ensino superior”. 
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propaganda de A Pátria Educadora, além de não gerar milagres é mais outro ato de má fé ou a 

favor dos verdadeiros analfabetos funcionais em postos de comando deste País. 



- 135 - 
 

V. METODOLOGIA 

 

A. Método de estudo: 

Coorte prospectivo (ou estudo concorrente)(109), desenvolvido entre os anos 

de 1975 a 2015, porém nesta Tese o método é descritivo na população 

registrada no projeto até o ano de 1993, e acompanhada até o ano de 2015, 

quando foi realizado o último tratamento anual com oxamniquine(110) de toda 

a população. 

 

B. População estudada:  

Em julho de 2015 (11º Censo), eram 655 os moradores incluídos no estudo 

entre os anos 1975 a 1993, residentes nos setores ou microáreas mostrados na 

FIGURA VII, conforme distribuição no QUADRO XIV. Também no 

QUADRO XIV, são descritos o número de casas e os respectivo nível sócio-

econômico do conjunto das famílias de cada setor ou microárea (expresso pela 

média de postos [“mean ranks”] do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

 

Os registros clínicos, de interesse deste estudo, foram anotados em planilha 

eletrônica, a partir dos dados do ANEXO II – adiante detalhados; e 

correlacionados com a base de dados de cada pessoa no período de 1975 a 

2015, daqueles incluídos até o ano de 1993 no Projeto Catolândia. Não 

obstante, no capítulo de resultados serão sumarizadas as várias atividades 

desenvolvidas em Catolândia, no período de 1975 a 2015, as quais serão 

objeto de outras publicações futuras, ou como parte de trabalhos acadêmicos 

de estudantes de Medicina (Monografia de Conclusão de Curso ou de 

Programa de Residência Médica) ou de cursos stricto sensu da FMB-UFBA. 

 

 

                                                           
 
109 Os resultados de 1975 a 2015, também com a inclusão da população de Catolândia nascida após o ano de 1994, 

farão parte de outras publicações, bem como o estudo de coorte completo. 
 
110 A partir de então passou a ser usado praziquantel, e não mais como tratamento em massa, mas sim só daqueles com 

ovos de S. mansoni nas fezes. Antes disso, de 14 a 17 de janeiro de 1980, o grupo etário de 6 a 14 anos foi 
tratado com praziquantel (50mg/kg de peso, dividida em duas doses) (Tavares-Neto, 1987b). 
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QUADRO XIV. Setores ou microáreas de cada região do município de Catolândia (Bahia). 
 

REGIÃO 
SETOR ou 

MICROÁREA LOCALIDADES (fazendas(A), povoados e logradouros da sede) 

Nº de 
casas (julho 

2015) NSE(B) 

RURAL 

1 Fazendas: Cabiceiras, Estrada Cabiceiras e Sítio São José 23 78,06 

2 
Fazendas: Olaria, Tiririca, Areião; e Povoados (Tamanduá, Areião, Poço da Pedra, Capivara, 
Água Branca do Calixto e Boqueirão) 

111 119,41 

3 
Fazendas: Ponta D’Água, Tamanduá, Timbó e Cocos; Assentamento de Poção; e Povoados 
(Mozondó e João Rodrigues) 

42 77,51 

4 Fazendas: Tamburil de Baixo, Tamburil de Cima e Boa Vista 26 59,02 
5 Fazenda Barra do Poção; e Povoado Barriguda 31 74,98 
6 Fazenda Lagoa, e área de serras e de campos cerrados 17 42,11 

7 
Fazendas: Barrocão, Barriguda, Bom Jesus, Varginha e Felix Preto; e Povoado Sítio da 
Barriguda 

29 24,86 

URBANA 
(sede do 

munícipio) 

8 Rua Castro Alves; Praça Getúlio Vargas; Praça Independência e Vila Sossego 51 196,56 

9 
Rua Rui Barbosa; região da antiga Praça Eurico Dutra; Rua Cesário Batista; Rua Reinaldo 
Pimentel; Rua José Carneiro (1º trecho – até casa de nº 8); Avenida Arnon Porto Dias; Praça 
Municipal; Praça Diva Almeida; e Rua Juracy Pinto 

59 174,18 

10 
Rua José Carneiro (2º trecho – da casa nº 9 até de nº 14); Rua Lima Santos; Rua do Ginásio; e Rua 
do Fundo do Campo de Futebol 

64 136,27 

(A)Propriedades compostas por pequenas propriedade de terra (minifúndios); (B)NSE, Nível sócio-ecnômico [expresso pelo valor do “mean ranks”/média de postos do teste de Kruskal-
Wallis], calculado em 1986 (Tavares-Neto, 1987b; 1997), julho de 2004 e julho de 2015, segundo a mesma metodologia aplicada em 1990 (Tavares-Neto, 1997), com o uso 
das seguintes variáveis: impressão sobre a higine da casa (0-ruim; 1-boa); fonte da água de consumo (0-açude, tanque ou córrego; 1-poço; 2-poco artesiano ou serviço público); 
uso da água para higiene pessoal ou lavar roupa ou utensílios domésticos (0-açude, tanque ou córrego; 1-poço; 2-poco artesiano ou serviço público); armazenamento da água 
para consumo doméstico (0-inadequado; 1-adequado); vaso sanitário no domícilio (0-não tem; 1-fora de casa; 2-dentro de casa; 3- dois ou mais dentro de casa); banheiro (0-
não tem; 1-fora de casa, e água da cisterna; 2-dentro de casa com água da cisterna; 3-dentro de casa, e água do serviço público); destino dos dejetos (0-no entorno da casa; 1-
no vaso sanitário); lixo doméstico (0-jogado próximo da casa; 1-em depósito e depois enterra ou incinera; 2-serviço público de coleta); piso da casa (0-terra batida; 1-cerâmica, 
taco ou ladrilhos); paredes da casa (0-taipa; 1-adobe aparente; 2-tijolos aparentes; 3-tijolos e cobertos com alvenaria); iluminação (0-candieiro, lanterna; 1-luz elétrica); 
propriedade do imóvel (0-cedida; 1-alugada; 2-própria); ocupação do chefe (0-biscate; 1-trabalhador braçal; 2-agricultor/meeiro; 3-agricultor; 4-pequeno comerciante; 5-
servidor público); renda mensal da família (0-bolsa família, ou inferior; 1-meio salário mínimo [SM]; 2->1/2 SM a 1SM; 3->1SM até 3SM; 4->3SM); trabalho temporário 
fora do município (0-sim; 1-não); onde trabalha fora do domicílio (0-casa sem vaso sanitário e banheiro, semelhante a residência em Catolândia; 1- casa sem vaso sanitário e 
banheiro, diferente as condições da residência em Catolândia; 2- casa com vaso e banheiro; 9-não se aplica). 
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C. Critérios de seleção: 

De inclusão: morador(a) permanente em residência localizada dentro da 

área territorial do município de Catolândia (Bahia), incluído(a) no estudo 

até o ano de 1993. Portanto, todos os sujeitos desta pesquisa, em 2015, 

tinham 22 anos ou mais de idade. 

 

De exclusão: expressa vontade da pessoa em não participar do estudo. Em 

1992, foi implantado Termo de Consentimento (assim então denominado, 

no estudo que serviu de base à Tese de Livre Docência de Tavares-Neto 

(1997), e esse descrito às folhas 262 a 264 daquela Tese(111). A partir de 

2004, a equipe de saúde da UBS-Catolândia assumiu, integralmente, o 

atendimento da população de Catolândia. Portanto, este atual estudo terá 

como único critério de exclusão: a negativa de não participar do estudo 

como voluntário, pela não entrega ou a não assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE (ANEXO III) - a ser recebido 

pelo autor quando da visita domiciliar ou antes do exame clínico proposto 

para este estudo. 

 

De desligamento: vontade verbal ou expressa em não participar do Projeto 

Catolândia(112). 

 

D. Censos da população: no período de 1975 a 2015, regularmente a população de 

Catolândia foi recenseada. No período de 1975 a 1999, pela equipe do Projeto 

Catolândia – a partir de 1995, com a participação dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACSs); de 1999 a 2004, os ACSs informavam à regional de saúde; e, mais 

recentemente, os Agentes de Endemias. Nesses censos periódicos, eram visitados cada 

domicílio e anotado número de membros, nomes, idade, casos de óbito naquele núcleo 

familial, entre outras informações ao longo desses últimos 40 anos. 

 

                                                           

 
111 Tese de Livre Docência disponível nos acervos da Bibliotheca Gonçalo Moniz : Memória da Saúde Brasileira 

(sede mater da Faculdade de Medicina da Bahia, Largo do Terreiro de Jesus, Salvador - Bahia); e da 
Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Rubim de Pinho (campus Canela da UFBA, Salvador - Bahia). 

 
 
112 Até o ano de 1992, só houve registro de 2 casos (pessoas maiores de 18 anos de idade), com negativa verbal 

para participar do estudo de coorte ou mesmo realizar exame coproparasitológico periódico [anual]; e 
essas pessoas residiram em Catolândia até os anos de 1998 e 2001, respectivamente. 
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O levantamento das condições de vida (estimativa do nível sócio econômico, NSE) da 

população foi realizado em 1986(113), 2004 e em 2015 (nesse para aqueles matriculados 

até 1993). As questões gerais e respectivas pontuações estão no rodapé do QUADRO 

XIV, exceto aquelas concernentes à ocupação pela inclusão em 2004 e em 2015 de 

perguntas sobre a atividade de meeiro de terras. No final dos levantamentos de 2004 e 

2015, aos membros presentes da família, no momento de cada inquérito, era explicado 

o mecanismo de transmissão de S. mansoni e entregues cartões plastificados para a 

avaliação pelos mesmos do grau de exposição da família às fontes hídricas próximas à 

residência ou nos locais onde trabalhavam (no município de Catolândia ou em outro), 

com as seguintes características e significados (e com a prévia informação aos membros 

da família, quanto maior o cartão mais elevado era o grau de exposição): 

 

� De cor branca (5cm de altura x 3cm de largura) → grau de exposição nulo; 

� De cor amarela (10cm de altura x 3cm de largura) → grau de exposição baixo; 

� De cor vermelha (15cm de altura x 3cm de largura) → grau de exposição 

moderado; e 

� De cor preta (20cm de altura x 3cm de largura) → grau de exposição elevado.  

 

 

E. Bases de dados, de onde foram extraídos dados coletados do período de 1975 a 2015 

(ANEXO II), daqueles registrados no projeto até o ano de 1993, e a análise para cada 

ano desse período, assim distribuídos: 

 

Individuais 

1. Dados demográficos das pessoas incluídas no período de estudo (sexo, 

grupo racial [branco, mulato, negro ou mestiço de índio – segundo a 

classificação adaptada de Krieger et al., 1965]; idade extraída pela data 

de nascimento ou outro documento oficial(114); e locais de residência no 

município de Catolândia); 

                                                           

 
113 Nesse ano, estava quase concluída a ligação do abastecimento com água tratada nos domicílios da sede de 

Catolândia, mas ainda poucos da área rural (<5%) tinham acesso ao serviços de poços artesianos. 
 
114 No exame periódico e tratamento de 1987 do Projeto Catolândia, houve um defeito na fita magnética com os 

dados de cada morador, e na ficha da pesquisa anual foi anotada a data de nascimento citada pela própria 
pessoa ou, se criança pelo familiar responsável; contudo, já na sede do Projeto (UnB, Brasília) ao 
transcrever os resultados observados, foram verificados muitos erros entre a data citada e aquela extraída 
de documento pessoal no censo anterior, quando da inclusão no projeto. Portanto, a idade referida, sem 



- 140 - 
 

 

2. Atividades ocupacionais ou de lazer, do ano de inclusão no estudo até 

2015, a serem distribuídas conforme proposto por Tavares-Neto (1997): 

(a) sem contato com fontes hídricas; (b) contatos esporádicos; (c) 3 ou 

menos contatos/semana; (d) 4 ou mais contatos/semana; e (e) trabalho 

diário e permanente junto às fontes hídricas nas áreas de irrigação;  

 

3. Diagnósticos das formas clínicas da esquistossomose mansônica [vide 

adiante]; 

 

4. Exames coproparasitológicos: pelo método de Kato-Katz (Katz et al., 

1972), expresso em número de ovos de S. mansoni/g de fezes, de 1976 a 

2015(115). Desde o exame de 1976, eram preparadas duas 

lâminas/espécime fecal (uma dessas lida pelos técnicos do Laboratório 

do Núcleo de Medicina Tropical/UnB; e a partir de 1995 pelas duas 

técnicas do Laboratório de Catolândia), de modo independente. Os 

resultados do(s) exame(s) coproparasitológico(s) só eram de 

conhecimento do médico responsável pelo exame clínico após esse 

procedimento, fornecido por outro membro da equipe. Na sede do 

município (setores 8, 9 e 10 – FIGURA VII), cada responsável pelo 

domicílio levava até à unidade de saúde as amostras fecais, em 

vasilhames previamente entregues e devidamente identificados; e 

aqueles residentes nas áreas rurais (setores 1 a 7 - FIGURA VII), 

entregavam as amostras ou espécimes fecais em locais pré-determinados 

pelo Técnico responsável ou em comum acordo com as lideranças locais. 

Aqueles sem amostra fecal no período aprazado, eram, individualmente, 

procurados ou os respectivos responsáveis legais, se menor de 18 anos 

de idade. Caso não houvesse a entrega do espécime após esse segundo 

contato, a pessoa era considerada “sem resultados naquele dado 

período”; 

 

                                                           

comprovação documental, em estudos epidemiológicos é causa de erro, pois nas áreas rurais nem sempre 
as pessoas têm memorizada a data de nascimento (Tavares-Neto & Prata, 1988a). 

 
115 Não foram incluídos os dados de Costa & Serravalle de 1975, citados na Tabela VII, porque de 89 moradores 

não foi incluída a carga parasitária; e também só foi usada uma lâmina por espécime fecal. 
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Se diagnosticadas outras geo-helmintíases e/ou parasitoses (pelo método 

de Kato-Katz), ou quando indicada a pesquisa de parasitoses ou larvas 

de helmintos, eram requeridos exames mais específicos (método de Lutz; 

e/ou de Moraes-Baermann). Esses eram tratados, conforme a indicação, 

com mebendazol, etofamida e/ou tiabendazol (ou cambendazol) nas 

doses preconizadas por Tavares (2014), nas correspondentes edições 

anteriores, ou conforme normas do Ministério da Saúde para dada época, 

especialmente antes de 1980(116). 

 

5. Forma clínica predominante da esquistossomose mansônica na genitora 

da pessoa estudada [(0- não investigada ou desconhecida; 1-forma clínica 

hepatointestinal (HI); 2-forma hepatointestinal avançada (HI-A); e 3- 

hepatoesplênica]; 

 

6. Nos anos de estudo de 1975 a 2015, como foi avaliada pelo Agente 

Multiplicador (ou ACS, posteriormente), a participação no Programa de 

Educação à Saúde da Comunidade: 0-nula ou sem participação; 1-casual; 

2-regular; 3-média; e 4- de ótima ou intensa participação), durante os 

encontros semanais (especialmente de 1984 a 1996), quando das vistas 

domiciliares ou por ocasião das semanas de divulgação em cada 

domicílio; 

 

7. Datas do tratamento específico com oxamniquine de 1976 a 1993, e 

praziquantel de 1994 a 2015 prescritos pelo médico do Projeto 

Catolândia (1975 a 1996) ou da Unidade Básica de Saúde (UBS-

Catolândia) (117) a partir de 2004(118) – nesse último período, conforme 

dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde ou Regional de 

Saúde (Barreiras, Bahia). 

                                                           

 
116 Entre 1979 a 1980, tetramisole seguido pelo tetracloroetileno foram usados como tratamento em massa e 

controle da ascaridíase e da ancilostomíase (Millington, 1982). 
 
117 A partir de 1999, denominada de Posto Municipal de Saúde Ieda Barradas Carneiro. 
 
118 Os Pesquisadores do Projeto Catolândia e os Profissionais da Equipe da UBS forneciam a própria medicação e 

essa era ingerida na presença de um Profissional da área da saúde. 
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Ambientais 

a. Data de funcionamento das instalações sanitárias no domicílio(119); 

 

b. Data de funcionamento da ligação hídrica no domicílio(idem), a partir do 

Serviço Público; 

 

c. Índices de infestação planorbídea mensal, nos 15 pontos ou estações de 

coleta distribuídos nos 10 setores da área territorial de Catolândia 

(FIGURA VII), segunda a técnica de Paraense & Corrêa (1963), pela 

contagem de cercárias de S. mansoni/mm3 de líquído sobrenadante após 

exposição dos caramujos, coletados em cada estação, à luz artificial 

(lâmpada de 60w), durante 60 minutos, dividido pelo número de 

exemplares de B. straminea coletado no ponto de coleta; 

 

d. Aplicação de niclosamida (moluscicida) em alguns pontos do córrego 

Boa Sorte (ao longo de aprox. 3km) e na Lagoa próxima ao Sítio São 

José (FIGURA VII), conforme recomendações de Barreto & Prata 

(1971) e WHO (1973); 

 

e. Plantio do arbusto endod (Phytolacca dodecandra), a partir de mudas 

trazidas de Zambia (África) em 1981 pelo Prof. Aluízio Prata, e 

cultivadas na Fazenda Água Limpa (FAL) da Universidade de Brasília 

(UnB); e transplantadas no final de 1985 às margens dos córregos do 

município de Catolândia. As folhas dessa planta ao caírem n’água 

eliminam uma saponina lesiva aos caramujos. Na África, para controle 

da esquistossomose é usada na fabricação de sabonete ou por meio da 

pulverização do extrato dessa planta às margens das fontes hídricas, 

associado ao tratamento específico (WHO, 1973; Erko et al., 2002). 

 
F. Critérios definidores do caso de interesse neste estudo: 

1. Na análise dos resultados a variável dependente, para cada ano estudado, a 

forma clínica da esquistossome mansônica foi classificada: (i) não grave 

                                                           

 
119 Variável será inserida em acordo número de dias sem e com esse serviço público. 
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(forma hepatointestinal); ou (ii) grave (hepatointestinal avançada ou 

hepatoesplênica [com ou sem esplenectomia]; 

 

2. Na forma hepatointestinal (HI)(120) a pessoa tem (ou tinha) ovos de S. 

mansoni nas fezes; com ou sem fígado discretamente aumentado, mas esse 

com superfície lisa, sem aumento do lobo esquerdo; e sem baço palpável 

(mesmo como manobras propedêuticas). Uma vez que nos casos com muito 

baixa carga parasitária é muito menor a sensibilidade do exame 

coproparasitológico (Prata, 1957; Tavares-Neto et al., 1991; Espírito-Santo, 

2013), os critérios são essencialmente clínicos; 

 

3. A forma clínica hepatointestinal avançada (HI-A) (Bina, 1995) tem (ou 

tinha) ovos de S. mansoni nas fezes; com fígado aumentado, de consistência 

aumentada, superfície lisa ou não, e aumento do lobo esquerdo; e o baço é 

palpável com manobras propedêuticas ou o espaço de Traube se encontra 

ocupado. Da mesma forma, como nos casos com muito baixa carga 

parasitária é muito menor a sensibilidade do exame coproparasitológico 

(Prata, 1957; Tavares-Neto et al., 1991; Espírito-Santo, 2013), os critérios 

são também essencialmente clínicos e com consideração da variável 

demográfica a idade >5 anos; 

 

4. Quanto à forma clínica hepatoesplênica (HE) da esquistossomose 

mansônica, foi assim classificada: baço palpável no rebordo costal esquerdo 

ou além (sem manobras inspiratórias ou outras de natureza propedêutica), e 

fígado aumentado, de consistência aumentada ou dura, com superfície lisa 

ou nodular (discretamente ou marcadamente nodular), borda romba e lobo 

esquerdo proeminente (Prata, 1970; Bina, 1995). Nos exames clínicos, 

realizados entre os anos de 2002 a 2015, para alguns casos houve registro 

de exames de imagem e/ou do exame histopatológico de espécime do tecido 

hepático, obtido por biópsia, em casos clinicamente compensados. 

 

Nos exames clínicos não foi utilizado nenhum instrumento invasivo e só aqueles usuais 

na consulta médica de rotina (termômetro clínico, tensiometro, estetoscópio, martelo para o 

                                                           

 
120 Forma intestinal (I) ou hepatointestinal (HI). 
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exame neurológico, entre outros afins). Esses dados eram transcritos no prontuário do paciente 

para ciência e avaliação do médico da UBS-Catolândia, da Fundação do Serviço Especial de 

Saúde Pública (SESP) ou, posteriormente, com vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde 

do município de Catolândia. 

 

Ao exame clínico do abdômen (com a pessoa em decúbito dorsal), eram registradas na 

base de dados as seguintes características (utilizadas desde 1976, Tavares-Neto, 1987b; 

Tavares-Neto, 1997, conforme as técnicas de Lemos-Torres e de Shuster descritas em López & 

Laurentis-Medeiros, 2004; e Porto, 2008), e as medidas mensuradas com fita métrica (flexível): 

� Inspeção: se há (1) ou não (0) presença de circulação colateral; 

� Percussão e Palpação: 

Dor à palpação: (0-não; ou 1-sim), e separadamente anotada se ao nível do 

lobo direito do fígado, no lobo esquerdo e/ou se hipocôndrio esquerdo; 

Lobo direito do fígado: (0-impalpável; 1-palpável à inspiração profunda, mas 

de difícil percepção ou por meio da percussão; 2-palpável à inspiração 

profunda; 3-palpável além do rebordo costal; e 4- dificuldade de 

palpação devido o excesso de panículo adiposo). Se palpável no rebordo 

registrado o código 98, e se além do rebordo costal medido em 

centímetros (cm) com a régua padrão; também a superfície hepática (0-

lisa; 1-discretamente nodular; e 2-nodular); a consistência hepática (0-

mole; 1-discretamente aumentada); e a borda hepática (0-fina; 1-

romba); 

Lobo ESQUERDO do fígado: idem, e também se é proeminente (1) ou não 

(0), em comparação ao lobo direito;  

Baço: 0-impalpável; 1-palpável à inspiração profunda, mas de difícil 

percepção (ou na posição de Schuster pelo espaço de Traube ocupado 

[percussão]); 2-palpável à inspiração profunda; 3-palpável além do 

rebordo costal esquerdo, sem manobra inspiratória; e 4 - dificuldade de 

palpação devido o excesso de panículo adiposo. Se palpável no rebordo 

registrado o código 98, e se além do rebordo medido em centímetros 

(cm) com a régua padrão. Essa distribuição baseada na classificação de 

Boyd (López & Laurentis-Medeiros, 2004; e Porto, 2008) 
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G. Estudo piloto 

Após aprovação do projeto pelo CEP-FMB (APÊNDICE III), o 

Pesquisador (JTN) testou as bases de dados de 1975 a 2009, aquelas 

disponibilizadas pela regional de saúde (2009 a 2015), e dados fornecidos 

pela Prefeitura Municipal de Catolândia ao DATASUS/Ministério da 

Saúde ou à Secretaria de Estado da Saúde (SESAB) do Governo da Bahia. 

Com esses resultados, foi testado o modelo descrito no Plano de Análise 

Estatística. Além daqueles dados clínicos obtidos entre 31 de novembro a 

22 de dezembro de 2015. 

 

H. Métodos utilizados em outros estudos não publicados junto à população de Catolândia 

No estudo sobre alcoolismo, de julho de 2001, para seleção da amostra 

foram utilizadas as tabelas de números randômicos (Diem, 1971); e para 

esses aplicado o questionário de triagem - CAGE (Mayfield et al., 1974; 

Mansur & Monteiro, 1983); e, com o objetivo de verificar a quantidade de 

álcool ingerida e o grau de dependência ao mesmo, foi aplicado o 

questionário AUDIT (Saunders et al., 1993). 

 

I. Plano de Análise Estatística 

Toda a base de dados do Projeto Catolândia, de 1975 a 2015, se encontra 

inserida em planilha Excel®. Após completados os dados, inclusos os de 

2015, foram copiados para outro arquivo Excel®, com aqueles dados de 

interesse deste estudo. Nessa base de dados, todas as pessoas têm registro 

único, de 8 dígitos, os quatro primeiros (de 0001 a 5.183(121)) correspondem 

a ordem de ingresso no estudo; e os quatro seguintes correspondem ao ano 

de ingresso no estudo (de 1975 a 2015); assim, pelo número de registro 

(e.g.: 11091981), na base de dados é localizada a pessoa (Nº 1.109) e os 

dados da mesma desde ano de inclusão (ano de 1981). Todos os dados 

demográficos pessoais, desde 1975, foram exclusivamente extraídos da 

certidão de nascimento(122) (<35% dos moradores de Catolândia, Bahia, 

                                                           

 
121 O número 5.183 correspondente ao total de pessoas registradas na UBS-Catolândia até o dia 15 de agosto de 

2015, data de término do censo iniciado em 8 de julho de 2015, porque esse mesmo número é adotado, 
desde 1975, no registro dos prontuários do paciente da UBS-Catolândia, onde, a partir de 1998, foram 
grupados por família. 

 
122 Quando a certidão de nascimento não era disponível, os dados foram extraídos do título de eleitor ou certidão 

de casamento (Tavares-Neto & Prata, 1988a). 
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têm Registro Geral [RG]), com: nome completo123, data de nascimento124, 

filiação e sexo biológico(125). 

 

Por meio daquele número de ordem, a pessoa a ser examinada gera um texto em 

“word for windows”, isso caso seja necessário apensar observação clínica no 

prontuário arquivado na UBS-Catolândia; por outro comando, pode ser gerada 

planilha com informações (variáveis) numéricas e parte dessas, para este estudo, 

teve a seguinte sistematização, após a devida recodificação (“recode”/SPPS-v17), 

preferencialmente dicotômica para adequação ao modelo de análise estatística 

(regressão logística, adiante descrito, caso esse indicado após as análises 

univariadas): 

 

� Sexo: 0-feminino; 1-masculino; 

 

� Grupo racial: 0-branco; 1-não branco. Nas etapas preliminares descritivas, 

esses grupos foram convertidos (“recode”/SPSS) a partir da codificação 

original: 0-branco; 1-mulato claro; 2-mulato médio; 3-mulato escuro; 4-

negro; e 5-mestiço de índio (Krieger et al., 1965); ou 0-branco, 1-mulato 

(1+2), 2-negro (3+4) ou 3-mestiço de índio (5); 

 

� Idade: foi avaliada, primeiro, tanto sob a forma de distribuição continua, 

como por faixas etárias (com intervalos de 5 anos); e como variável 

dicotômica (0, se <5 anos de idade; e 1-se ≥5anos). Como essa variável e a 

de sexo têm grandes impactos no comportamento da pessoa, muito 

marcadamente associados à exposição e à infecção por S. mansoni, também 

                                                           

 
123 Em ocasiões posteriores, se houve mudança de nome, devida a união civil (casamento), essa foi registrada em 

outra coluna da mesma base de dados, mas mantida a coluna com o nome como registrado na época de 
inclusão no estudo. 

 
124 No período de 1976 a 1993, só houve dois registros da idade baseados em testemunhas: (i) um caso de uma 

Senhora, em 1979, com 91 anos na época (falecida em 1983), mas com registro na certidão de nascimento 
de ter nascido em 1858 (em lugar de 1888), mas dia e mês estavam corretos; e outro caso de criança de 2 
anos, em 1985, sem certidão de nascimento [Pais foram orientados a procurarem o serviço de Registro 
Civil, mantido pela Prefeitura Municipal de Catolândia, após projeto de 1984 de Docentes e Estudantes 
da disciplina Direito Aplicado à Cidadania da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB)]. 

 
125 De 1976 a 1999, só houve um caso de criança (10 anos), com genitália ambígua e registro do gênero masculino 

na certidão de nascimento (essa criança incluída no estudo de coorte em 1991), com fenótipo masculino 
e sexo social masculino. Em 1997, essa criança teve a devida correção cirúrgica pelas Equipes da Urologia 
e da Cirurgia Plástica e Reparadora do Hospital Universitário da Universidade de Brasília (UnB), Hospital 
Presidente Médici. 
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no modelo foram estabelecidas categorias (estratificações por faixa etária e 

sexo) e estudada a evolução das formas clínicas da esquistossomose 

mansônica ao longo de cada período de tempo; 

 

� Locais de residência no município de Catolândia no período de 1975 a 2015: 

cada microrregião ou microárea do município, correspondente ao setor ou 

microárea, assim codificados desde 1975 (FIGURA VII; e QUADRO 

XIV); 

 

� Atividades ocupacionais ou de lazer: como anteriormente descrito e também 

em Tavares-Neto (1997): (a) sem contato com fontes hídricas; (b) contatos 

esporádicos; (c) 3 ou menos contatos/semana; (d) 4 ou mais 

contatos/semana; e (e) trabalho diário e permanente com fontes hídricas nas 

áreas de irrigação; 

 

� Resultados dos exames coproparasitológicos: após análise pelo resultado 

(número de ovos de S. mansoni/g de fezes), essa variável foi categorizada 

em: 0-negativo; 1-baixa carga parasitária (<500 ovos de S. mansoni/g de 

fezes); 2-elevada carga parasitária (≥500 ovos de S. mansoni/g de fezes); e 

se houve pessoas com carga parasitária ≥1.000 ovos/g foram reavaliados 

individualmente. Para cada período estudado (de 1975 a 2015), e nesse anos 

houve vários casos com dois ou mais exames parasitológicos/ano – para os 

quais, foi extraída a média aritmética para o respectivo ano. Desde a 

implantação do projeto, em 1975 até 2015, sempre foi utilizada a mesma 

técnica coproparasitológica de Kato-Katz (Tavares-Neto et al., 2006), com 

preparo de duas lâminas para cada amostra fecal(126). Em algumas análises 

estatísticas, quando a média não tinha distribuição normal, foi utilizada a 

transformação na base logarítmica 10 (Victora et al., 1997). 

 

� Forma clínica da pessoa incluída no estudo (VARIÁVEL DEPENDENTE): 

vide classificação anteriormente citada; 

                                                           

 
126 No exame de novembro de 1975, foi utilizada uma lâmina/amostra fecal para os exames Kato-Katz e de Lutz 

(sedimentação); e se ambos negativos, foi usado o teste intradérmico com esquistossomina, preparado no 
Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (Salvador, Bahia), segundo a técnica recomendada por Pellegrino & 
Macedo (1956) e Kagan & Pellegrino (1961). 
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� Forma clínica predominante da esquistossomose na genitora da pessoa 

estudada: 0- não investigada; 1-forma clínica hepatointestinal (HI); 2-forma 

hepatointestinal avançada (HI-A); e 3- hepatoesplênica (HE). Quando se 

aplicar ou indicada, a variável foi dicotomizada em: 0 (0 + 1) e 1 (2+ 3); 

 

� Datas do tratamento específico (oxamniquine127) de 1976 a 1993, e 

praziquantel a partir de 1994(128). Para cada ano [de 1976 até dezembro de 

2015], assim codificado: 0- sem tratamento específico; e 1-sim, com 

tratamento específico; 

 

� Adesão espontânea ao Programa de Educação para a Saúde: 0-não; 1-sim; 

 

� Variáveis ambientais (instalações sanitárias no domicílio; e ligação hídrica 

no domicílio). A partir do ano de instalação será automaticamente calculada 

a idade da pessoa nesse ano de acesso ao serviço público, bem como em 

cada ano subsequente; 

 

� Indice de infecção planorbídea semestral, em cada setor ou microárea, a 

partir do número de cercárias de S. mansoni/mm3. Caso indicado pelo 

modelo estatístico, para cada período, essa variável poderá ser distribuída 

(ou com outra escala intervalar conforme a distribuição: 1-<80 

cercárias/mm3; e 2- ≥80 cercárias/ mm3; 

                                                           

 
127 Desde 1976 até 1993, sempre foi utilizado seguinte Plano Terapêutico (dose única, via oral, oferecida na 

unidade de saúde, e nesse mesmo local ingerida na presença de Auxiliar de Enfermagem ou, mais 
recentemente, pelo Técnico ou Enfermeiro da Equipe da UBS), com as doses: (a) 20mg/kg, se criança 
≤12 de idade ou <40kg [apresentação farmacêutica sob a forma de suspensão]; ou (b) 12,5mg/kg, pessoas 
adultas ou criança maior de 12 anos e com ≥40kg de peso corporal [apresentação farmacêutica sob a 
forma de cápsula]. Nas crianças menores de 5 anos, a dose total é ofertada dividida em duas vezes: (1) 
metade, na UBS; e (2) a outra metade, era entregue à Genitora ou responsável legal para oferta à noite 
(nessa situação, era entregue seringa plástica com a quantidade definida em ml da suspensão). Em todo o 
período (1976 a 1993), não foram tratados os menores de 6 meses de idade (exceto alguns poucos casos, 
se portadores nas fezes de ovos de S. mansoni); gestantes; portador de sintoma(s) ou sinal(is) 
neurológico(s) sem diagnóstico esclarecido; portador de doença renal grave; ou enfermos com outras 
doenças graves. Aqueles moradores com tonturas, após anterior tratamento, passaram a receber a 
indicação do uso à noite, ao deitar. Se houvesse relato de vômito antes de completar 30 minutos do uso 
da oxamniquine, no dia seguinte o medicamento era administrado à noite ao deitar (Tavares-Neto, 1987b; 
Tavares-Neto, 1997; e Relatório Anual da UBS-Catolândia de 2014). 

 
128 Praziquantel segundo a norma técnica do Ministério da Saúde (Brasil, 2014b): crianças até 15 anos: 60mg/kg 

de peso (se <2 anos de idade, avaliar a situação clínica da criança); e 50mg/kg se >15 anos de idade (>70 
anos também devem ter prévia avaliação clínica). 
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Como os resultados dos exames coproparasitológicos, a partir de 1975 até 2015, 

mostraram ser a totalidade da população de Catolândia infectada por S. mansoni, em algum 

momento da vida (Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto, 1997; Relatórios da UBS-Catolândia 

de 1998 a 2015/DIRES-SESAB). O modelo do estudo adotou que 100% da população foi ou 

era exposta à infecção esquistossomótica, a qual variava de intensidade conforme microárea 

(setor) de residência ou hábitos de vida (Tavares-Neto, 1987b). Por isso, em 1986, baseado nas 

atividades ocupacionais, de lazer e domésticas relacionadas às fontes hídricas (e.g., Riacho Boa 

Sorte, tanques, cacimbas, lagos etc., entre outras fontes hídricas), cada morador (ou responsável 

legal) respondeu questionário, elaborado e discutido pelos Grupos de Geografia, Antropologia 

e do Núcleo de Medicina Tropical da UnB, e validado em outro estudo desenvolvido em área 

endêmica do município vizinho de Catolândia, São Desidério (Bahia), a população de 

Catolândia foi dividida em dois grupos: (0) menos exposta à infecção; e (1) mais exposta. Essa 

outra variável dependente também é parte do modelo a ser proposto adiante, caso se aplique 

após a análise univariada. 

 

Nos testes estatísticos serão usados o software Statistical Package for Social Science 

(SPSS for Windows), versão 17.1 (licenciado para PPgMS-FMB-UFBA) e o Epi Info 6.04TM 

(CDC, Atlanta, GA, USA), esse último especialmente para cálculo do teste exato de Fisher em 

tabelas 2 x 2. 

 

Essas variáveis foram, inicialmente, exploradas pela análise descritiva (número, 

percentual; e se quantitativa, também moda e mediana, e se essa for contínua com distribuição 

normal, também calculados média e desvio padrão). 

 

Na análise univariada, foram usados testes estatísticos para dados não paramétricos (Qui 

quadrado, com ou sem correção de Yates; ou teste exato de Fisher; teste de Mann-Whitney ou 

de Kruskal-Wallis) ou se paramétricos, teste t de Student ou Análise de variança (ANOVA); e 

os resultados dessas análises, foram considerados estatisticamente significantes se a 

probabilidade (p) do erro tipo I (ou α) foi igual ou inferior a 5% (p≤0,05) (bicaudal), para o 

intervalo de confiança (IC) de 95%. 

 

Quando indicado teste paramétrico, especialmente o teste t de Student, foi avaliada pelo 

teste F de Levene (IC 95%) a semelhança (p>0,05) ou não (p≤0,05) das variâncias dos dois 

grupos estudados. Se semelhantes (p>0,05), os dois grupos (n1; n2) foram considerados com 
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variâncias homocedásticas e o número de graus de liberdade (g.l.) corresponde [(n1 -1) + (n2 -

1=g.l.], enquanto se diferentes (p≤0,05) as variâncias são heterocedásticas (Wilcox, 1996), e o 

número de graus de liberdade foi extraído do software (SPSS) utilizado nesses cálculos. 

 

Para as variáveis com números inteiros positivos com grande amplitude e sem 

distribuição normal, como a carga parasitária, quando houve a indicação estatística foi realizada 

a transformação logarítmica (log10), pelo SPSS (mas para isso, aqueles de valor negativo [zero 

ovos/g de fezes] ou com média <10) foram transformados para o número dez (10). Com essa 

transformação logarítmica (log10) fica estabilizada a variância, especialmente quando o desvio 

padrão é muito próximo ou maior do que a média dos números inteiros (Shapiro & Wilk, 1965). 

 
Nessas análises univariadas, as variáveis mais preditoras ao desenvolvimento das 

formas graves da esquistossomose mansônica (HI-A; HE) foram reavaliadas pela estratificação 

do conjunto das variáveis incluídas neste estudo ou aquelas com probabilidade de associação 

<20% (p<0,20). 

 

Quando indicada a análise de concordância de proporções, foi aplicado o teste do índice 

Kappa, com as seguintes interpretações do produto final: ≤0 – concordância nula; 0,01 |―| 0,20 

concordância fraca; 0,21 |―| 0,40 baixa ou pobre; 0,41 |―| 0,60 moderada; 0,61 |―| 0,80 boa; 

e 0,81 |―| 1,00 de quase perfeita à perfeita (se=1,00) (McHugh, 2012). 

 

Com essas informações buscar-se-á responder duas questões em estudo desse tipo: 

incidência do evento de interesse (se houve desenvolvimento das formas clínicas graves [HI-

A; ou HE]; e identificação dos efeitos da exposição às cercárias de S. mansoni. No entanto, o 

fator de risco de maior interesse será a evolução ou a regressão das formas graves da 

esquistossomose mansônica naqueles moradores incluídos no estudo entre 1975 a 1993. 

 

As inferências dos resultados, quanto aos fatores associados à exposição da infecção por 

S. mansoni versus determinado fator de risco ou ao desenvolvimento da doença grave (HI-A; 

ou HE), foi calculada taxa de incidência/1.000 moradores/ano no grupo menos ou mais exposto 

à infecção. Nesse caso, por exemplo, se taxa de incidência nos mais expostos [a/(a+b)] for 

significativamente maior (p<0,05), daquela observada nos menos expostos [c/(c+d)], há reforço 

à hipótese de associação entre o fator de risco analisado e o desenvolvimento da forma clínica 

grave da doença esquistossomótica em estudo. 
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Em cada ano e no conjunto dos dados, a força dessa associação será testada pelo cálculo 

do Risco Relativo, RR ([a/(a+b)]/ [c/(c+d)], ou seja a taxa de incidência no grupo mais exposto 

vs. a daquele menos exposto, e quando mais próximo for o RR de 1 há menor associação entre 

o fator de risco estudado e a forma clínica da esquistossomose, ao contrário se for valor muito 

superior ao RR>1,0. 

 

Outras estratégias serão utilizadas, caso se aplique, como: estratificação para afastar 

efeito, ou detectar possíveis variáveis de confusão. Também, ao longo do tempo, foram 

calculadas as taxas de sobrevida. 

 

Caso indicado, será aplicado o modelo de regressão logística múltipla, após conclusão 

e análises dos estudos estatísticos preliminares. Se indicada, a análise pela regressão logística 

múltipla (Hosmer & Lemeshow, 2000), a variável dependente (código 0-forma leve, HI; e 

código 1-formas graves, HI-A e HE), será avaliada com a introdução no modelo das variáveis 

preditoras ou exploratórias. Por esse modelo, o SPSS fornece da variável incluída e da 

constante, o coeficiente específico, erro padrão, distribuição e probabilidade de Z, e valor do 

“log likelihood” corresponde ao conjunto dos dados; e, posteriormente, será realizado o teste 

de verossimilhança, teste de Wald e respectivos Intervalos de confiança, e construção do 

modelo final que melhor explique o desenvolvimento da forma grave da esquistossomose 

mansônica em Catolândia (Bahia). 

 

 

J. Considerações éticas e bioéticas 

Preliminarmente, o Autor declara não ter conflito de interesse à realização desta 

pesquisa, exceto aquele do interesse em obter a progressão para Professor Titular por meio desta 

Tese. 

 

O projeto deste estudo foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e 

aprovado em 4 de maio de 2015 (Parecer CEP-FMB-UFBA nº 1.048.113 – APÊNDICE 3). 

 

Os participantes da pesquisa conhecem este estudo a partir da data de inclusão (entre os 

anos de 1975 a 1993), e todos têm 22 ou mais anos de idade. Após esses esclarecimentos e 

respostas às dúvidas dos participantes da pesquisa, foi entregue a cada um duas (2) cópias do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE (ANEXO III), e informado que na data e 
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horário agendados na UBS-Catolândia uma das cópias do TCLE assinado(129) poderia ser 

entregue ao médico responsável pelo exame (José Tavares-Neto, CRM-BA 10.161). Nesse 

primeiro contato com o participante da pesquisa, foi também explicado que se não 

comparecesse no dia e horário do exame clínico, isso seria entendido que optou por não 

participar deste estudo, mas não iria gerar qualquer problema ou tipo de entrave ao 

acompanhamento do mesmo na UBS-Catolândia ou em outro serviço de saúde da Prefeitura 

Municipal de Catolândia. 

 

Naquele primeiro contato com o participante da pesquisa, e também por ocasião do 

exame clínico na UBS-Catolândia, foi explicado que o exame clínico, a ser realizado, iria seguir 

as mesmas etapas de uma consulta médica; e também que não sofreria intervenções ou 

procedimentos que não aqueles usuais (aferição da temperatura corpórea por meio de 

termômetro clínico; e aferição da tensão arterial máxima e mínima pelo tensiômetro), e que a 

pessoa examinada e voluntária não teria qualquer custo com a pesquisa.  

 

Para cada participante da pesquisa também foi destacado, previamente ao momento de 

entrega das cópias do TCLE, que a participação do mesmo é exclusivamente voluntária e que 

não terá benefícios diretos por esta pesquisa, a qual se destina para o encerramento deste projeto 

e os dados serão utilizados à prática médica e ao ensino da Medicina. 

 

Quando da publicação do relatório de parte da Equipe da UBS ou quando da publicação 

pelo autor deste estudo, nos resultados, ou em qualquer parte, nenhum participante da pesquisa 

será identificado ou mesmo pelo número na pesquisa (equivalente ao número do prontuário na 

UBS-Catolândia). Os resultados serão publicados independentemente de serem favoráveis ou 

não. 

 

Neste tipo de estudo, foram previstos os seguintes riscos: 

1. desconforto decorrente do exame clínico; 

2. possível constrangimento durante a aplicação do TCLE; e 

3. quebra do sigilo médico. 

 

Se ocorreu algum desconforto durante o exame clínico, esse foi resolvido pelo médico 

ou, caso tenha sido a opção do participante da pesquisa, o exame foi interrompido ou adiado 

                                                           
129 Também foi explicado ao sujeito da pesquisa que poderia assinar TCLE no momento do exame clínico, 

especialmente se julgasse a necessidade de mais esclarecimentos ANTES dessa avaliação clínica. 
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para outro momento, se essa foi a opção de cada pessoa ou familiar, se menor de 18 anos de 

idade. 

 

Após o primeiro contato com o participante da pesquisa, no ambiente reservado de 

consultório da UBS, o TCLE foi lido e explicado(130), e o médico (JTN) cuidou para não causar 

nenhum tipo de constrangimento. Todos os exames clínicos foram realizados 48 a 72 horas após 

o primeiro dia do contato pessoal (de entrega das 2 cópias do TCLE ao morador de Catolândia 

incluído neste estudo, e nessa fase ainda não foi considerado como participante da pesquisa). 

 

A equipe de pesquisa, desde 1975, sempre teve como norma a garantia de manter o 

sigilo médico, conforme também determina o Conselho Federal de Medicina desde essa época 

até os dias atuais. 

                                                           
130 Especialmente para aqueles moradores (voluntários deste estudo) que informarem não ter entendido parte ou o 

todo do TCLE; e também para aqueles com alguma dificuldade de leitura (40,4% da população de 
Catolândia em 2012 foi incluída no grupo Analfabetismo/Analfabetismo funcional – Relatório Anual da 
UBS-Catolândia de 2012). 
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K. Fotos(131) da atual Catolândia (Bahia), de logradouros, estação 12 para coleta de 
caramujos, principais serviços municipais, inclusos os da área da saúde; e momento do 
término da pavimentação da rodovia Brasília-Barreiras 

 

 

 

 

 

 

FIGURA VIII. Prédio da antiga Escola Estadual Juarez de Souza (Catolândia, Bahia)(132). 
 

 
 

 

                                                           

 
131 Fotos das FIGURAS VIII a XIX, de autoria da Agente de Endemias GISLENE OLIVEIRA DOS SANTOS 

DANTAS. 
 
132 Escola já desativada, e com o nome do ex Deputado Estadual Juarez de Souza (do Estado da Bahia), falecido 

em 1975. Quando em funcionamento, foi a hospedaria do Prof. Aluízio Prata e/ou Equipe de novembro 
de 1975 a fevereiro de 1982 (v. QUADRO 2 do ANEXO IV/ nota de rodapé referente ao mês de fevereiro 
de 1984). 
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FIGURA IX. Sede da Prefeitura Municipal de Catolândia (Bahia). 
 

 

 

 

FIGURA X. Sede da Secretaria Municipal de Saúde (Catolândia, Bahia). 
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FIGURA XI. Praça Municipal (Catolândia, Bahia). 
 

 
 

 

FIGURA XII. Posto Municipal de Saúde Ieda Barradas Carneiro (Praça Getúlio Vargas, 
Catolândia, Bahia)(133). 

 

 
 

                                                           
133 Antiga Unidade Suplementar de Saúde da extinta Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), 

iniciada a construção em fevereiro de 1984 - primeira unidade de saúde de Catolândia. Depois 
denominada Unidade Básica de Saúde (UBS-Catolândia). Em 2011, essa unidade foi ampliada e com a 
construção ou reforma de áreas destinadas à atual Maternidade. 
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FIGURA XIII. Unidade de Saúde da Família (na sede do município de Catolândia, Bahia). 
 

 

 

 

FIGURA XIV. Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), antiga sede da Casa do 
Médico do Projeto Catolândia (Rua Juraci de Lima Pinto, Catolândia, Bahia)(134). 

 

 
 

                                                           

 
134 Vide QUADRO 2, de Resultados, correspondente ao mês de setembro de 1984. Essa casa foi construída com 

recursos da Prefeitura Municipal de Catolândia e equipada com recursos de pesquisa do CNPq (Projeto 
Catolândia/UnB). 
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FIGURA XV. Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Catolândia, Bahia)(135). 
 

 
 

 

FIGURA XVI. Prédio do Centro Digital de Cidadania e da Central de Abastecimento 
Farmacêutico (Catolândia, Bahia). 

 

 

                                                           

 
135 Originalmente, os primeiros exames coproparasitológicos eram realizados na Unidade Suplementar de Saúde 

da extinta Fundação SESP (FIGURA XII), e depois transferido, após treinamento de duas técnicas na 
FMTM (Uberaba, MG), para o Laboratório localizados nas duas primeiras salas da Casa do Médico 
(FIGURA XIV). 
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FIGURA XVII. Mercado Municipal de Catolândia (Bahia). 
 

 

 

 

FIGURA XVIII. Praça Getúlio Vargas, ao fundo o Posto Municipal de Saúde. 
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FIGURA XIX. Trecho do Córrego Boa Sorte, na área correspondente à estação 12 (setor 8, 
na sede municipal, mostrado na Figura VII). Catolândia (Bahia). 

 

 
 

 

FIGURA XX. B. straminea aderidas à folha de bananeira de área sombreada do Córrego Boa 
Sorte (Catolândia, Bahia). 

 

 

 



- 161 - 
 

FIGURA XXI. Momento do foguetório dos Soldados e do Comandante do 4º Batalhão de 
Engenharia de Construção (4º BEC) do Exército do Brasil (Barreiras, Bahia), em 

comemoração ao término da terraplanagem da Rodovia BR-020 (Rodovia Presidente 
Juscelino Kubitschek) - no ponto que ligava a estrada a partir de Barreiras com aquele 

a partir de Brasília(136). 
 

 
 

                                                           
136 Foto de 1º de fevereiro de 1982, misturados à multidão os Membros da Equipe a caminho de Catolândia para 

3º tratamento em massa e o 4º exame clínico da população: o autor desta Tese; Sr. Rodolfo Gomes de 
Oliveira, técnico da extinta Fundação SESP; e três Estudantes de Medicina da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Brasília (um desses, autor da foto, mas não houve o registro do nome do mesmo). Esse 
foi um marco relevante ao Projeto Catolândia, especialmente após a conclusão do asfaltamento dessa 
rodovia em 1986. Essas obras do 4º BEC em muito facilitaram o bom andamento do sobredito projeto e, 
principalmente, a ida/retorno dos moradores do município de Catolândia para 
tratamento/acompanhamento clínico e/ou cirúrgico em Brasília (DF) e, depois, em Uberaba (MG). 
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VI. RESULTADOS 
 

VI.1. População, e registros gerais sobre a nosologia, a morbidade, a mortalidade e de 
situações peculiares no município de Catolândia 

 

De novembro(137) de 1975 a 5 de setembro de 2015, houve registro no projeto do total 

de 5.183 pessoas, ao longo desse período, todas residentes na área territorial do município de 

Catolândia (FIGURA VII). Desse total, até junho de 1993 constavam matriculadas 2.310 

pessoas, enquanto no 6º censo de janeiro de 1990 eram 2.241 habitantes. O QUADRO 1, mostra 

a dinâmica populacional do município de Catolândia de 1975 a 2015. 

 

Aquelas 2.310 pessoas matriculadas até junho de 1993, em julho de 2015 ainda residiam 

em Catolândia 655 (22,2%) e em dezembro de 2015 um total de 646 (21,8%) - entre julho a 

novembro de 2015, houve um óbito (morador na sede do município, de 75 anos e de causa não 

relacionada à esquistossomose); e 8 pessoas mudaram para outras cidades da região (Barreiras; 

e Luís Eduardo Magalhães). Portanto, a população estudada em dezembro de 2015 foi 646 

moradores (subcapítulo VI.3). 

 

Das 5.183 pessoas matriculadas no Projeto Catolândia, a partir de novembro de 1975 

até dezembro de 2015 (inclusas as 8 pessoas migrantes entre julho e novembro de 2015), houve 

a migração de 2.360 (45,5%) de pessoas - sobre as quais as informações são escassas, mas 

aquelas com dados disponíveis(138), fornecidos por familiares, migraram para os seguintes 

Estados ou cidades (na ordem de frequência): Barreiras (Bahia); Luís Eduardo Magalhães 

(Bahia); várias cidades do Estado de São Paulo; Goiânia (GO); Brasília (DF); e cidades satélites 

de Goiás no entorno da cidade de Brasília. Só um ex morador de Catolândia, comprovadamente, 

migrou para Salvador, capital do Estado. A maioria desses migrantes (70,6%; n=1.644) tinha 

menos de 21 anos ou era constituída de casais com filhos, com as idades dos pais inferiores de 

30 anos de idade. 

                                                           
 
137 No Relatório dos Profs. Alexandre Leal Costa e Alberto Serravalle, não houve registro da data do início das 

atividades em Catolândia, e sim a data de conclusão das mesmas (29 de novembro de 1975); e o 
tratamento específico era realizado de 1 a 2 meses após o término do Censo - em massa (oxamniquine) 
até 1993 ou, a partir de 1994, só dos casos com ovos de S. mansoni, com praziquantel. 

 
138 A quase totalidade desses migrantes internos tem relações de parentesco com moradores de Catolândia. 
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QUADRO 1. Pessoas matriculadas no Projeto Catalândia da populacão do município de 
Catolândia (Bahia), no período de 1975 a 2015. 

 

CENSO 
(ano, 

mês)(A) 

N 
populacional 

de pessoas 
matriculadas 
no projeto(B) 

Moradores 
quando do exame 

parasitológico 
e/ou do 

tratamento 
específico(C) 

OBSERVAÇÕES 
(vide setores na FIGURA VII e no QUADRO XIV, 

e texto concernente aos mesmos) 

1975 
(novembro) 

571 548 
População da sede (setores 8, 9, e 10; e de 
fazenda próxima à sede (setor 1) 

1979 
(junho) 

792 704 
População anterior, mais a população das 
fazendas dos setores 2, 3 e 4 

1980 
(janeiro) 

1.205 996 
População anterior, mais a população das 
fazendas dos setores 5 e 6 

1985 
(fevereiro) 

1.649 1.591 
População anterior, mais a população das 
fazendas do setores 7; e assim com a 
cobertura de 100% da população 

1990 
(janeiro) 

2.241 1.432 Idem 

1993 
(junho) 

2.310 1.731 
Último ano do tratamento em massa com 
oxamniquine 

1998 
(junho) 

3.014 1.992 
Desde o ano de 1994, foram tratados só os 
casos com ovos de S. mansoni nas fezes, 
com uso de praziquantel 

2003 (julho) 3.289 2.109 Idem 

2008 (julho) 4.214 2.229 

Idem; além dos nascidos vivos, o 
crescimento vegetativo voltou a ser 
positivo(D), coincidindo com a consolidação 
da agro-indústria nos municípios vizinhos 

2015 (julho) 5.183 2.823(E) Idem 
(A) o mês do censo correspondia ao do período das férias letivas na Universidade; (B)número de matrícula é mantido 

mesmo em caso de óbito ou mudança para outra cidade; (C)moradores presentes, redução em relação ao 
N da população consequente principalmente da migração para outras cidades, e pelos casos de óbito; 
(D)tendência observada desde o levantamento para o exame coproparasitológico do ano 2000; 
(E)população estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2015 foi 2.612 habitantes (IBGE, 2015). 
 

 

Na avaliação preliminar, durante o estudo piloto, da dinâmica da evolução clínica de 

grande parte da população matriculada e migrante para outras regiões (n=2.721), faz-se 

necessário buscar informações por meio de parentes residentes em Catolândia ou em municípios 

próximos. Para testar a viabilidade desse novo projeto, a ser executado a partir de outubro de 

2016, foram procuradas parentes ou aderentes(139) de 137 pessoas sem nenhum novo registro 

                                                           

 
139 As relações de compadrio (no bom termo), a elevada taxa de consaguinidade e também a pequena distância 

marital em Catolândia (Tavares-Neto, 1987b) favorecem a abrangência das famílias, classificadas por 
muitos autores como do tipo extensa (e não meramente nuclear), e isso transforma muitos em 
contraparentes ou chamados por outros de aderentes. 
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desde o 2º exame clínico (de abril de 1978), e com os seguintes resultados: 11 (8%) falecidos; 

14 (10,2%) sem qualquer informação onde poderia ser localizado ou se falecido; 26 (19%) com 

parente ou aderente com informação de ter condição de localizar o endereço da pessoa; e 86 

(62,8%) com parente ou aderente com informação precisa sobre do endereço (e de 39 pessoas, 

também o telefone e/ou o endereço eletrônico). 

 

Entre aqueles moradores permanentes, matriculados a partir de 1975 e considerando até 

o 11º Censo de julho de 2015 (QUADRO I), ocorreram 224 óbitos, a taxa de mortalidade global 

foi 4,3% (224/5.183), mas os 16 casos de prematuros não foram registrados no Projeto 

Catolândia e, portanto, não fazem parte do número total de matriculados e moradores 

permanentes de 1975 a 2015. Contudo, essa taxa de mortalidade global (4,3%) é provavelmente 

maior porque muitos daqueles matriculados (n=5.183), de muitos não se tem informação 

precisa, em razão da migração e nem todos têm familiares em Catolândia. Nesse mesmo período 

(1975 a 2015), houve 1.061 nascidos vivos em Catolândia (GRÁFICO 1), com tendência ao 

crescimento a partir do ano 2000. 

 

 

GRÁFICO 1. Nascidos vivos em Catolândia (Bahia), de 1976 a 2015. 
 

 

 

 

Dos 8 casos de óbitos da faixa etária de 1 |―| 15 anos (TABELA 1 – ANEXO IV), do 

período de 1976 a 2015, só houve 2 casos com causa mortis relacionada à esquistossomose 

mansônica: 
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• (1) um menino de 12 anos, branco, residente na sede do município (setor 

8), após o uso de hycanthone no dia 30 de dezembro de 1975, prescrito 

por médico de Barreiras, e óbito no início de 1976 com suspeita de 

hepatite tóxica fulminante. Pais com Kato-Katz n° 1 (maio de 1976), 

ambos com resultados negativos na pesquisa de ovos de S. mansoni, 

enquanto os 4 filhos vivos (de 4 a 16 anos de idade) tinham exames 

positivos (menina de 10 anos com 24 ovos/g de fezes; e três meninos 

com idades de 4, 8 e 16 anos, respectivamente com 24, 24 e 192 ovos/g 

de fezes); e ao Exame Clínico 1 (julho de 1976), toda a família nuclear 

tinha características clínicas da forma hepatointestinal (HI); e 

 

• (2) em agosto de 1985, paciente de idade de 14 anos, mulato claro, 

residente na Fazenda Tamburil de Cima (setor 4), com história de melena 

de aproximadamente 15 dias antes da data do óbito, seguida de maciça 

hematêmese no dia anterior ao óbito; nos 4 exames coproparasitológicos 

anteriores a quantidade de ovos de S. mansoni variou de 192 a 360/g de 

fezes. No 1º exame físico (em fevereiro de 1982) essa criança, quando 

tinha 11 anos, já apresentava fígado com lobo esquerdo proeminente de 

9cm (lobo direito de 4cm), de consistência muito endurecida, e baço a 

5cm do rebordo costal direito. Foi tratado com oxamniquine em 

1982(140), 1983, 1984 (duas vezes) e 1985. Residia em casa sem água 

encanada ou vaso sanitário, e classificado no grupo extremamente 

exposto, pois tomava banho 2 a 3 vezes por dia em tanque próximo à 

residência, onde sempre houve caramujos infectados no período 

pesquisado (1979 a 1983). Os outros dois irmãos (em 1982, com 13 a 16 

anos) dessa criança, ambos também apresentavam a forma 

hepatoesplênica, tiveram regressão do quadro entre os anos de 1984 e 

1985, respectivamente. Mãe com a forma hepatointestinal avançada (HI-

A) e pai com forma clínica desconhecida (residia na cidade de São Paulo 

desde 1973, com visitas à Catolândia durante as férias do trabalho). 

 

                                                           

 
140 Em fevereiro de 1983, foi encaminhado para o Hospital Universitário da UnB, bem como os 2 irmãos, mas a 

família não teve condições de custear a viagem. 
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Relacionados à esquistossomose mansônica, houve 45 óbitos(141) nos maiores de 15 anos 

de idade (TABELA 1 – ANEXO IV), de 1975 a 2015, e a maioria (n=23; 51,1%) decorreu de 

insuficiência hepática crônica, associada ou não a hepatopatia crônica pelo vírus da hepatite B 

ou C (n=6), ou com a hepatopatia alcóolica (n=9). Os outros 22 casos tiveram como causa 

mortis: choque hipovolêmico pela hemorragia digestiva, devida as varizes esofágicas (n=8); 

pneumonia em pacientes pós esplenectomia (n=4); sepse em pacientes esplenectomizados 

(n=3); insuficiência renal avançada, precedida do diagnóstico de glomerulonefrite 

membranoproliferativa (n=3); enterobacteriose septicêmica prolongada (n=1); forma 

pulmonar/cor pulmonale (n=1); neuroesquistossomose em portador da forma hepatointestinal 

avançada, HI-A, complicada por grave infecção renal, seguida de sepse (n=1); e abscesso 

piogênico de fígado, seguido de sepse, em portador da forma hepatoesplênica (n=1). 

 

No período de 1975 a 2015, só houve mais 2 casos suspeitos de neuroesquistossomose 

(no total de 3, incluso o caso de óbito supracitado): em abril de 1978 (sexo feminino, de 26 

anos) e outro em 2009 (sexo masculino, de 39 anos), respectivamente com as formas clínicas 

HE e HI-A, acompanhados no hospital da UnB (Sobradinho, DF) e o segundo no Hospital 

Universitário da UFBA (Salvador, Bahia), ambos com eosinorraquia, proteinorraquina 

>60mg/dL e imunofluorescência indireta (IFI) positiva. O caso do ano de 2009, residiu em 

Catolândia até 1982 e retornou da cidade de Avaré (SP), no final do ano de 2007, e fixou 

residência em área próxima do município de São Desidério, em área rural onde há tanques e 

uma lagoa infestada de B. straminea; portanto, apesar de ser matriculado no Projeto de 

Catolândia, a reinfecção por S. mansoni lhe ocorreu no município vizinho. Ambos os casos, 

após tratamento, ficaram com sequelas permanentes (paralisia dos membros inferiores e 

incapacidade esfincteriana). 

 

Até 1985, houve nove casos de enterobateriose septicêmica prolongada (além do caso 

de óbito, no total de 10 casos): 5 em portadores da forma clínica HI-A; 3 com a forma HE; e 

um com a forma hepatointestinl (HI) – esse último, diagnosticado em 1980, tinha elevada carga 

parasitária de 648 ovos de S. mansoni/g de fezes. Em todos esses casos, o diagnóstico foi por 

critérios clínico epidemiológicos, e a boa resposta clínica após o uso da oxamniquine – quatro 

residiam na sede do município e cinco em áreas rurais. Entre 1986 a 2015, foram diagnosticados 

mais três casos, e todos das áreas rurais (2 HI-A; e 1-HE) nos anos de 1994 (n=1); 1998 (n=1); 

                                                           

 
141 Esses casos fazem parte de estudo em andamento, ainda dependente da conclusão da revisão de prontuários dos 

pacientes em diferentes instituições de saúde. 
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e 2001 (n=1), em pessoas adultas (de 24 a 42 anos de idades, homens) e com prováveis 

reinfeções em áreas próximas ao município de Catolândia, onde são meeiros de terra (n=2) ou 

trabalhador braçal temporário. Também para esses 3 casos, o diagnóstico foi por critérios 

clínico epidemiológicos, e boa resposta clínica após o uso da oxamniquine. Em Catolândia, e 

mesmo nos serviços públicos de cidades próximas, não são realizadas mielocultura, 

hemocultura ou coprocultura (exceto para o caso de 2001). Todavia, em momentos posteriores 

as amostras séricas (antes do uso da oxamniquine; e outra de 3 a 5 semanas após o tratamento), 

foi realizada a reação de Widal com títulos de anti-O e anti-H de 4 a 6 vezes maior ao título da 

primeira amostra sérica, anterior ao tratamento com oxamniquine. Só o caso de 2001, em 

serviço particular de Barreiras (Bahia), teve isolamento de Salmonella typhi pela hemocultura. 

 

No período de 1975 a 1989, o diagnóstico de febre tifoide foi relevantemente frequente 

em pessoas com ou sem a infeção por S. mansoni; e nesse período, foram computados 20(142) 

casos predominantemente residentes na sede do município (n=18). Com a conclusão das obras 

do sistema público de abastecimento de água e com as instalações sanitárias nos domicílios da 

sede, a partir de 1990 só foram diagnosticados quatro casos (entre 1990 a 2004); e nenhum novo 

caso de febre tifoide de 2005 a 2015. Isso coincide com a redução da incidência anual das 

doenças de transmissão feco-oral, especialmente as gastroenterites em crianças menores de 5 

anos de idade, bem como da redução das parasitoses intestinais e das geo-helmintíases, adiante 

descritas, além do substantivo aumento da cobertura vacinal (anti-vírus da hepatite A, entre 

outras vacinas) e dos programas de Educação à Saúde. 

 

No mesmo período de 1975 a 2015, houve 4 casos da forma pseudotumoral da 

esquistossomose mansônica (nos anos de 1981; 1985; 1992 e 2008), todos com exame 

histopatológico(143), e nas seguintes localizações: cólon (com suspeita inicial de 

adenocarcinoma de cólon); intestino delgado (com obstrução intestinal parcial); cólon (com 

suspeita inicial de adenocarcinoma de cólon); e peritônio (com suspeita inicial de carcinomatose 

peritoneal). Esses pacientes tinham, respectivamente 19, 31, 49 e 28 anos de idade – os dois 

primeiros portadores da forma HI; o terceiro HE; e o quarto com a forma clínica HI-A. O caso 

                                                           
 
142 E, não, como descrito em Tavares-Neto (1997) de 14 a 20 casos/ano, nessa parte, o correto seria escrever: 14 

casos casos entre 1975 a 1986; e de 1987 a 1989, mais 6 casos. 
 
143 Respectivamente, no Hospital de Sobradinho, DF (antigo Hospital Escola da UnB); no Hospital Universitário 

Presidente Médici (UnB, DF); Hospital Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (Uberaba, 
MG); e no Complexo Hospital Uiversitário Professor Edgard Santos (Salvador, Bahia). 



- 168 - 
 

de 2008, porém, era matriculado no Projeto Catolândia desde 1981, mas a partir de 1996 passou 

a residir na área rural do município de Angical. 

 

No período anterior ao ano de 1985, houve três casos de doença renal em portadores da 

forma hepatoesplênica (HE), e não mais observada a partir do ano de 1986. Esses três casos 

foram acompanhahos no Hospital de Sobradinho (ano de 1977) e os outros dois no Hospital 

Universitário Presidente Médici, ambas unidades vinculados à Universidade de Brasília (UnB). 

Esses três casos tinham, na fase inicial os seguintes indicadores: creatinina sérica ≥2,5mg/dL; 

depuração de creatinina ≤68ml/min.; ureia >96mg/dL; e proteinúria de 24 horas ≥4,9g. O caso 

de 1983 não teve biópsia renal, porque não retornou na data agendada e faleceu nesse mesmo 

ano, com quadro de acentuada anasarca. Os outros dois casos, de 1978 e 1984, o exame 

hispatológico do espécime mostrou típica glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I (com 

duplicação da membrana basal e proliferação de células), e a imunofluorescência direta (IFI) 

evidenciou depósitos glomerulares periféricos e subendoteliais de IgM, IgG e complemento 

(C3). Esses três casos não foram responsivos à corticoterapia(144) e faleceram entre a 2ª (caso de 

1983; mulher, de 31 anos) e 36ª sessão de hemodiálise(145), respectivamente com diagnóstico 

de pneumonia; sepse; e de causa desconhecida (óbito ocorrido em cidade satélite do Distrito 

Federal, e com atestado de óbito não esclarecedor sobre a causa mortis). 

 

Em razão de erro no registro ou de perda de dados, foram desconsideradas as pesquisas 

de proteinúrias realizadas por ocasião do 2º tratamento em massa com oxamniquine (Janeiro de 

1980, e também parte daquele levantamento por ocasião do 8º exame clínico (Abril de 1990). 

Numa ocasião e na outra, os resultados quantitativos (mg/dL) foram registrados na base de 

dados pelo número de cruzes (0 a 4†), baseada em escala intervalar alheia ao projeto de 

investigação. Não obstante, por ocasião do 8º exame clínico, foram encontradas 146 (11,5%) 

pessoas com acentuada proteinúria (3† a 4†), entre aquelas incluídas (n=1.273) naquele exame, 

sendo que entre essas 14 (21,2%) tinham a forma hepatointestinal avançada (n=66), 13 (36,1%) 

com a forma hepatosplênica (n=36) e em dois (33,3%) esplenectomizados (n=6); ou seja, os 

outros 117 casos com maior proteinúria tinham a forma hepatointestinal (n=1.165), os quais 

correspondem a 10% desse grupo clínico. Porém, cabe destacar, a pesquisa da proteinúria foi 

                                                           

 
144 Pulsoterapia com metilprednisolona (1g/dia, durante 3 dias), seguida de prednisona (2mg/kg/dia, em dias 

alternados, durante quatro meses, com desmame progressivo nos meses subsequentes). Todos os casos 
tinham antes e durante o tratamento, exame de Moraes-Baermann negativo. O caso de 1985 (homem, 52 
anos), associado a corticoterapia foi associada a ciclofosfamida (2mg/kg/dia). 

 
145 Os outros dois casos, ambos do sexo masculino, tinham 41 (12 sessões de hemodiálise) e 52 anos (9 sessões de 

hemodiálise), respectivamente nos anos de 1980 e 1985. 
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realizada não na primeira urina matinal, mas sim quando do 8º exame clínico, o qual abrangeu 

diferentes horários do dia; e, portanto, com ampla variação de pessoa a pessoa. Mesmo assim, 

a maioria dos portadores com acentuada proteinúria (22 de 29 - inclusos todos os 13 HE e os 2 

esplenectomizados), foram revistos no Hospital-Escola de Uberaba, MG (FMTM) e confirmada 

a proteinúria por meio da urina de 24 horas; no entanto, aqueles acompanhados (n=18) até 

dezembro de 2015 não desenvolveram doença renal – entre esses, seis têm hipertensão arterial 

essencial controlada e conhecem esse prévio histórico, bem como a equipe de saúde da UBS-

Catolândia. 

 

No período de 1986 a 2015, houve um caso de provável doença renal relacionada à 

esquistossomose mansônica (adiante descrito); nesse período, todos os casos com hipertensão 

arterial(146) e/ou proteinúria(147) (excluídas as gestantes; ou os portadores de outras doenças 

associadas com curso de comprometimento renal e/ou hipertensão renal, como diabetes mellitus 

e lúpus eritematoso ou outra colagenose), tiveram triagem da avaliação função renal (creatinina; 

ureia; e dosagem da proteinúria), na cidade de Catolândia ou nas cidades de Barreiras e São 

Desidério. Entre aqueles 86 casos, de 1986 a 2015 (dezembro), com hipertensão arterial e/ou 

proteinúria, só quatro (4,6%) apresentavam significativo aumento da creatinina e da ureia 

séricas, e da dosagem da proteinúria; esses quatro casos (todos do sexo masculino, e idades 

entre 16 a 39 anos), foram encaminhados ao Hospital Escola da Faculdade de Medicina do 

Triângulo (Uberaba, MG), mas só um deles (homem, de 34 anos) teve indicação de biópsia 

renal, e diagnóstico histopatológico foi glomerulopatia membranosa e conclusão de 

glomerulopatia membranosa idiopática. 

 

Ao longo de 1976 a 2015, do total de 189 casos da forma hepatoesplênica, 

diagnosticados ao longo desse tempo, houve evidências clínicas da forma pulmonar em 21 

(11,1%) casos, baseados na presença P2 da 2ª bulha cardíaca, entre outros sintomas e sinais 

clínicos, mas no ecocardiograma (naqueles examinados, no total de 19 casos, a partir de 1993) 

só houve a confirmação da forma pulmonar em 8 (8,1%) casos, os quais, enquanto 

acompanhados(148), não tiveram agravamento do quadro e nem tiveram reinfecções por S. 

mansoni. Também após 1993, houve 12 casos portadores da forma hepatointestinal avançada 

                                                           

 
146 Afastada a hipertensão arterial essencial, especialmente se >40 anos de idade. 
 
147 Realizada na unidade básica por meio de técnica comercial com fita reagente. 
 
148 No Hospital Universitário Presidente Médici da Universidade de Brasília. 
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(HI-A) com exame ecocardiográfico, acompanhados em unidades hospitalares por diversas 

razões, mas nenhum desses apresentou comprometimento pulmonar. 

 

No período de 1975 a 2015, nenhum caso foi observado com malária (mesmo caso não 

autóctone) ou de leishmaniose visceral, bem como de outras causas de hepatosplenomegalia ou 

de hipertensão portal, inclusas as congênitas. 

 

Entre 1991 a 2010, foram atendidos na UBS-Catolândia três moradores de Catolândia 

com leishmaniose tegumentar americana (LTA): dois com a forma cutânea; e o terceiro com a 

cutânea-mucosa(149). Os três casos tinham em comum relatos de trabalhos temporários (coleta 

de frutos do cafeeiro [Coffea sp.]), uma vez por ano, no interior dos Estados de São Paulo, 

Minas Gerais e/ou Espírito Santo. Nos três casos, o teste de Montenegro foi ≥12mm (12 |―| 

15mm), mas sem confirmação pelo exame histopatológico; e tratados na UBS-Catolândia com 

duas séries, cada uma de 30 dias (com intervalo de 30 dias entre as duas séries), de antimoniato 

de N-metilglucamina (SBV), venoso, 15mg/kg de peso/dia. Um quarto caso de LTA-mucosa 

(também em 1991) procedia de região próxima, do município de Barreiras, mas não retornou 

para o teste de Montenegro. No período de 1975 a 2015, não houve conhecimento de caso 

autóctone de LTA entre os moradores de Catolândia. 

 

Entre 1989 a 2003, foram conhecidos(150) 16 casos de histoplasmose pulmonar 

(Histoplasma capsulatum), todos jovens <24 anos de idade (100% do sexo masculino) e não 

moradores no município de Catolândia, os quais acamparam em grutas na microárea 7 

(FIGURA VII): três dessas pessoas da cidade de Barreiras (entre os anos 1989 e 1996), e as 

outras 13 pessoas entre os anos de 1997 a 2003(151). Todavia, esses números podem ser ainda 

maiores em razão do subdiagnóstico e porquê nos municípios próximos são frequentes locais 

com grutas e cavernas, habitat de morcegos (Desmodus rotundus) e/ou ninhais de várias 

espécies de aves; e, portanto, com solo rico em excrementos, desses animais, propício à 

proliferação de H. capsulatum. 

                                                           

 
149 Comprometimento da mucosa nasal, confirmado por Otorrinolaringologista da Cidade de Barreiras. 
 
150 Por meio de informações de médicos das cidades de Barreiras, Baianopólis, São Desidério e Luiz Eduardo 

Magalhães. 
 
151 Com essas informações, em 2005, o novo proprietário da fazenda, onde se localizam essas grutas e também 

onde há cachoeiras próximas, proibiu o acampamento nessa área. Na última visita deste autor à essa 
região, em julho de 2014, tanto o proprietário e os empregados dessa fazenda reiteraram a proibição e 
esses locais estavam cercados e com porteiras fechadas por correntes e cadeados. 
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Entre os anos de 1977 a 2014, houve alguns surtos de raiva em bovinos (Bos taurus) dos 

setores 1, 2 e 6 do município de Catolândia, considerados até 1991 como “doença paralítica” 

comum na região, como descrita pelos pequenos criadores, mas confirmada a doença pelo vírus 

rábico – por meio do envio do encéfalo(152) de um bovino para o Instituto Evandro Chagas, IEC 

(Belém, Pará). Na mesma época, antes ou após aos aludidos surtos, não houve caso humano. 

 

No período de 1975 a 2015, foram frequentes os casos clínicos de cardiopatia chagásica, 

megacólon, megaesôfago ou associação de cardiopatia + mega, avaliados nas visitas 

domiciliares ou, posteriormente, na UBS-Catolândia, a quase totalidade maiores de 30 anos de 

idade, quando do primeiro atendimento clínico. Em Catolândia, esses casos eram avaliados e 

adiante encaminhados, até o ano 2001, ao Ambulatório especializado da Universidade de 

Brasília, onde há consolidado grupo de pesquisa em doença de Chagas, coordenado até 2004 

pela Profa. Vanize de Oliveira Macêdo(153); e, depois de 2001, devido ao processo de 

municipalização/regionalização do sistema de saúde, para serviços especializados de 

Cardiologia e/ou Cirurgia Digestiva da região. 

 

No período do estudo, foram documentados dois casos agudos da doença de Chagas, 

respectivamente nos anos de 1983 e 1987, quando ainda não estava consolidado o programa de 

erradicação de Triatoma infestans em Catolândia, alcançada em 1989, conduzido pela 

Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), depois acompanhado pela Fundação 

Nacional de Saúde. Esses dois casos(154) tiveram o início do tratamento específico antes do 3º 

                                                           

 
152 O autor desta Tese cuidou da biossegurança dos dois executores do processo de extração do encefálo desse 

bovino; e o espécime foi encaminhado para Belém (Pará), aos cuidados da Dra. Amélia Travassos da 
Rosa/Laboratório de Arbovirologia do IEC. Como os resultados do exame histopatológico do IEC, o autor 
desta Tese concedeu entrevista ao Jornal Gazeta do Oeste (Barreiras, Bahia) [não foi possível localizar a 
referência completa], sob a forma de divulgação científica; e notificou aos setores afins dos Ministérios 
da Agricultura e da Saúde, bem como ao gestor da Secretaria de Estado da Saúde do Governo da Bahia 
(SESAB), além de esclarecer a causa do surto de raiva para os criadores do município de Catolândia, por 
ocasião de uma das periódicas reuniões aos domingos com a população local. As medidas seguintes, da 
Secretaria de Agricultura do Governo do Estado da Bahia, não foram acompanhadas pelo autor desta 
Tese. 

 
153 Essa eminente Médica da Bahia, Professora da FMB-UFBA e, a partir de 1974, da Faculdade de Medicina da 

UnB faleceu em 2006 (Prata, 2006). 
 
154 Caso 1: homem de 34 anos, morador no setor 4 (Fazenda Boa Vista), com chagoma de inoculação no antebraço 

esquerdo e linfoadenomegalia na região axilar correspondente. Com história de aproximadamente 48 
horas, e relacionava a dor no antebraço com “ferida” que percebeu ao acordar no dia anterior. Caso 2: 
homem de 28 anos, morador no setor 6 (Fazenda Olaria), com clássico sinal de Romaña após “espremer” 
barbeiro com uma vassoura contra a parede, na noite anterior, e quando percebeu que “alguma coisa” caiu 
no olho direito; e na manhã seguinte, despertou com excessivo lacrimejamento e intensa hipermia 
conjuntival. Nessas épocas, a UBS-Catolândia não tinha disponibilidade de fazer qualquer exame 
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dia da data provável da infecção por Trypanosoma cruzi, com benzonidazol (5mg/kg de 

peso/dia, dose dividida em duas vezes, durante 60 dias – com controle semanal do hematócrito 

e da leucometria); de ambos os casos, os exames sorológicos (hemaglutinação passiva, HAP; e 

a imunofluorescência indireta, IFI), da amostra sérica antes da 1ª dose da medicação e até 5 

anos após a infecção, foram sempre negativos, bem como os xenodiganósticos (realizados, 

anualmente, no Núcleo de Medicina Tropical da UnB, Brasília - DF). 

 

Em razão dessas observações clínicas, em novembro de 1988 foi realizado estudo 

sorológico (HAP; e IFI) para pesquisa de anticorpos anti-T. cruzi, como descrito no QUADRO 

2 (ANEXO IV), em 344 moradores de Catolândia, e encontrada a prevalência geral da sorologia 

positiva de 11,1% (todos maiores de 5 anos de idade), a qual na faixa etária >40 anos de idade 

foi 18,3%, com tendência do aumento progressivo da frequência a partir dos 41 anos de idade, 

e de 30,8% entre aqueles com 61 anos ou mais de idade. Mais recentemente, em dezembro de 

2015, em duas casas da fazenda Barra do Poção, das 8 existentes (setor 5 – FIGURA VII), 

foram observadas evidências (cascas de ovos de Triatoma spp.), e numa dessas o anexo 

(galinheiro) tinha ninfas de triatomínio (ainda não taxonominadas, até o encerramento desta 

Tese). 

 

Por ocasião dos exames Kato-Katz(155) nº 12 (janeiro de 1981) e o nº 19 (abril de 1990), 

por meio de amostra aleatória [sorteio pelo número de matrícula, no Projeto Catolândia, 

daqueles residentes na sede do município de Catolândia, por microárea ou setor], foi também 

realizado o método coproparasitológico de Lutz (sedimentação espontânea), esses dois 

momentos (1980-1981; e 1990), diferiam entre si quanto o número de casas sem vaso sanitário 

(42,3% e 1,2%, respectivamente), sem água encanada (100% e 0%, respectivamente), e em 

1990 também estava consolidado o Programa de Educação à Saúde e tratamentos específicos 

contra geo-helmintíases e outras parasitoses, além de outras melhorias nas condições de vida 

da população. Os resultados estão apresentados na TABELA 2, e mostra a drástica redução 

desses parasitas entre esses dois momentos. 

                                                           

complementar. Ambos casos foram notificados à Fundação SESP (Barreiras), conforme critérios 
exclusivamente clínico epidemiológicos, a qual disponibilizou o benzonidazol, e a equipe do Projeto 
Catolândia orientou o Agente da FSESP sobre o acompanhamento e quais os possíveis efeitos adversos 
no curso do tratamento específico. 

 
155 Esses e outros exames, eram iniciados 45 a 60 dias antes do mês de conclusão dos mesmos; ou seja, o mês e o 

ano registrados correspondem ao de conclusão. 
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TABELA 2. Resultados dos exames coproparasitológicos em amostra da população de Catolândia (Bahia), nos anos de 1981 e 1990. 
 

PATOGÊNICO PROTOZOÁRIOS E HELMINTOS 

EXAMES COPROPARASITOLÓGICOS: ano e método 
1981 – n (%) 

nº amostras fecais=104  
1990 – n (%)(A) 

nº amostras fecais=196 
Kato-Katz Lutz Total  Kato-Katz Lutz Total 

Não 

Entamoeba hartmanni NP(D) 3 (2,9) 3 (2,9) NP 0 0 
Endolimax nana NP 12 (11,5) 12 (11,5) NP 2 (1) 2 (1) 
Entamoeba coli NP 36 (34,6) 36 (34,6) NP 9 (4,6) 9 (4,6) 
Iodamoeba butschlii NP 16 (15,4) 16 (15,4) NP 2 (1) 2 (1) 

Sim 
Balantidium coli NP 1 (1) 1 (1) NP 0 0 
Entamoeba histolytica(B) NP 12 (11,5) 12 (11,5) NP 1 (0,5) 1 (0,5) 
Giardia lamblia NP 28 (26,9) 28 (26,9) NP 3 (1,5) 3 (1,5) 

Sim 

Ancilostomídeos 14 (13,5) 13 (12,5) 15 (14,4) 1 (0,5) 2 (1) 2 (1) 
Ascaris lumbricoides 51 (49) 58 (55,8) 58 (55,8) 6 (3,1) 8 (4,1) 8 (4,1) 
Enterobius vermicularis 0 1 (1) 1 (1) 0 0 0 
Hymenolepis nana 2 (1,9) 2 (1,9) 2 (1,9) 0 0 0 
Schistosoma mansoni 66 (63,5) 68 (65,4) 69 (66,3) 31 (15,8) 33 (16,8) 34 (17,4) 
Strongyloides stercoralis(C) NP 5 (4,8) 5 (4,8) NP 1 (0,5) 1 (0,5) 
Taenia spp. 1 (1) 2 (1,9) 2 (1,9) 0 0 0 
Trichuris trichiura 59 (56,7) 61 (58,6) 61 (58,6) 9 (4,6) 9 (4,6) 9 (4,6) 

(A)de setembro a outubro de 1989, a Fundação SESP lotou um médico e um enfermeiro em Catolândia, os quais fizeram tratamento em massa com mebendazol – com a 

mesma conduta adotada pelo Projeto Catolândia desde 1978 (vide Dezembro de 2008); (B)Nas épocas desses exames, não era conhecida a diferenciação de E. 

histolytica da E. dispar; (C)quando observadas larvas no exame de Lutz, foram confirmadas pelo método de Moraes-Baermann; (D) NP, não pesquisado(a). 
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Sem considerar os casos portadores de ovos de S. mansoni, no ano de 1981 houve 83 

(79,8%; 83/104) moradores com um ou mais parasitas intestinais (patogênicos, TABELA 3), 

enquanto em 1990 essa frequência foi 7,1% (14/196), ou 11,2 vezes menor – e essa diferença 

foi altamente significante (χ2=163,98; p<0,00000001). 

 

 

TABELA 3. Moradores com um ou mais protozoários patogênicos e/ou helmintos intestinais, 
pelos exames coproparasitológicos, em 1981 e 1990, segundo a microárea da sede do 

município de Catolândia (Bahia). 
 

SEDE DO 
MUNICÍPIO: 

setor ou 
microárea 

MORADORES COM UM OU MAIS PROTOZOÁRIOS 
PATOGÊNICOS E/OU HELMINTOS INTESTINAIS 

1981 – n (%)  1990 – n (%) 
Não Sim Total  Não Sim Total 

8 10 (27,8) 26 (72,2) 36 (100) 61 (100) 0 61 (100) 
9 9 (25,7) 26 (74,3) 35 (100) 66 (95,6) 3 (4,4) 69 (100) 

10 2 (6,1) 31 (93,9) 33 (100) 55 (83,3) 11 (16,7) 66 (100) 
TOTAL 21 (20,2) 83 (79,8) 104 (100) 182 (92,9) 14 (7,1) 196 (100) 
ESTATÍSTICA χ2=6,04; p<0,05; g.l.=2  χ2=14,53; p<0,0007; g.l.=2 

 

 

Na avaliação de 1985 e na posterior de 1990(156), os moradores/famílias das três 

microáreas da sede (setores 8, 9 e 10) tiveram indicadores sócio-econômicos muito superiores 

aos observados naqueles das áreas rurais (setores 1-7), como mostra o QUADRO XIV, mas os 

três setores da sede também diferiam entre si, como descrito mais adiante, sendo com melhores 

indicadores o setor 8, seguido do 9 e com piores indicadores o setor 10, onde são muito per-

ceptíveis as diferenças mesmo em visita aos logradouros desses locais. Por conta disso, no 

estudo, supracitado, os casos incluídos em 1981 (n=104) e em 1990 (n=196), foram distribuídos 

conforme a microárea/setor da residência na sede do município; e como mostra a TABELA 3, 

em ambos os períodos predominaram, significativamente, aqueles com protozoários 

(patogênicos) e/ou helmintos intestinais residentes no setor 10, onde são piores os indicadores 

sócio econômicos (QUADRO XIV). 

 

A série histórica (1975-2015) das frequências de protozoários e helmintos intestinais, 

juntamente com as intervenções realizadas na área de estudo, será revista no futuro como parte 

da Monografia de Conclusão de estudante do curso de Medicina da FMB-UFBA, quando 

também será avaliada a distribuição quanto ao local de residência (sede; área rural; área rural + 

residência temporária em outra área rural; e sede com residência temporária na área rural [fora 

                                                           
156 Tavares-Neto (1987b; 1997). 
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do município ou no município de Catolândia]). Em 2015, até 16 de dezembro, as frequências 

nos 413 exames Kato-Katz de matriculados no Projeto Catolândia (excluídos os 501 exames de 

moradores de outras áreas), realizados pelo Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura 

Municipal, não foram diferentes daquelas observadas em 1990: ancilostomídeos (1,4%); A. 

lumbricoides (5,2%); E. vermicularis (0,2%); H. nana (0%); Taenia spp. (0%); e T. trichiura 

(6,4%). 

 

Até próximo ao final do ano de 1984, o programa de imunização era executado pela 

Fundação SESP/Barreiras por meio de campanhas periódicas, mas a cobertura da imunização 

anti-sarampo, por exemplo, não ultrapassava 40% da população infantil total, e quase sempre 

restrita à população infantil residente na sede ou nas áreas rurais mais próximas. Com a 

inauguração da Unidade Básica de Saúde, em novembro de 1984, a disponibilidade da sala de 

vacinas, insumos e pessoal treinado pela Fundação SESP, e supervisão da mesma, essa 

realidade mudou inteiramente, quando comparados os quantitativos de janeiro a dezembro de 

1983, com igual período de 1985 (TABELA 4).  

 

 

TABELA 4. Cobertura vacinal, nos anos de 1983 e 1985, das três principais vacinas em 
crianças menores de 5 anos de idade do município de Catolândia (Bahia). 

 

VACINA 

ANO 
(nº estimado de crianças <5anos de idade) 

1983 (n=123)  1985 (n=208) 
nº imunizado (%)  nº imunizado (%) 

Anti-poliomielite(A) 73 (59,3)  193 (92,8) 
Anti-sarampo 49 (39,8)  171 (82,2) 
DTP(B) 46 (37,4)  166 (79,8) 
(A)Inclusas as 2 doses da campanha nacional; (B)vacina tríplice bacteriana 

(difteria, tétano e coqueluche). 
 

 

Para qualificar os projetos encaminhados às instituições públicas, nos anos de 1982 e 

1983, por ocasião do exame clínico 4 (de fevereiro de 1982) foi realizado levantamento junto 

aos(às) chefes de famílias (n=144; todos com 20 anos ou mais de idade) sobre as condições da 

habitação, trabalho, renda, e também sobre o estado de imunização dos membros das mesmas. 

Foi muito elevado o grau de desinformação, por exemplo só 21 (14,6%) chefes diziam saber 

“com segurança” onde guardava todas as cadernetas de vacinação das crianças, mas esses 

mesmos chefes (100%) desconheciam se todas as crianças da família tinham esquema vacinal 
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completo; e só dois (1,4%) do total (n=144) chefes afirmaram ter sido os próprios vacinados 

contra o tétano a menos de 10 anos. 

 

Em 2014, houve a cobertura vacinal >85,6% do calendário do Programa Nacional de 

Imunização (PNI)/Ministério da Saúde; e em 2015, a estimativa provisória (até 19 de dezembro) 

é da cobertura >90% dessas mesmas vacinas. Em 2014, a população estimada daqueles com 10 

a 19 anos de idade era de 496 pessoas e considerando o período de 2005 a 2014, a maioria 

(87,5%; n=454) recebeu o reforço contra o tétano em algum ano desse período.  

 

Em razão dos resultados observados em 1996, só 1% (n=13) dos 1.273 moradores do 

município de Catolândia (aqueles presentes quando da coleta da amostra sanguínea) eram 

vacinados contra o vírus da hepatite B, VHB (com história de vacinação; e presença sérica de 

anti-AgHBs, n=13), e 1.155 (90,7%) susceptíveis à infecção (AgHBs, anti-HBs e anti-HBc total 

negativos), após projeto encaminhado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e apoio da 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e do Programa Nacional de Imunização 

(PNI), em 1999 foi realizada campanha para vacinação anti-VHB para toda população, com 3 

doses, e nos anos subsequentes esse programa foi mantido para novos moradores e nascidos 

vivos. Entre julho de 1999 a janeiro de 2000 (QUADRO 2 – ANEXO IV), a campanha de 

vacinação contra o VHB teve cobertura de 92,1%; e a estimativa da equipe da UBS-Catolândia, 

referente ao ano de 2015, é a cobertura de aproximadamente 100% da população imunizada nos 

últimos 16 anos, também considerando que só houve registro de 9 pessoas (todos maiores de 

36 anos de idade), com negativa sistemática para esse esquema vacinal. Outros dados constam 

do QUADRO 2 (ANEXO IV), referente aos meses de julho de 1996, janeiro de 1997, julho de 

1999 e julho de 2001 - inclusos os resultados sorológicos sobre o vírus da hepatite C, VHC 

(janeiro de 1997). 

 

Esses resultados sorológicos dos vírus das hepatites B e C (QUADRO 2 - ANEXO IV 

- julho de 1996 e janeiro de 1997), rejeitaram a hipótese, em área endêmica, da associação da 

hepatosplemegalia esquistossomótica com os vírus das hepatites B e C(157). 

 

Na avaliação do estado imune concernente à infecção pelo vírus da hepatite B, em julho 

de 2001, naqueles vacinados contra o VHB entre os meses de julho de 1999 a janeiro de 2000 

(julho de 1999 no QUADRO 2 - ANEXO IV), na amostra selecionada (n=120), por meio de 

                                                           

 
157 Resultados completos foram publicados em Tavares-Neto (1997); e Tavares-Neto et al., 2005a, b. 
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tabela de números randômicos, maiores de 15 anos de idade (n=95, com limites de idade de 16 

a 84 anos), foram aplicados os questionários CAGE e AUDIT para estudar a situação do 

alcoolismo na população de Catolândia; os quais mostraram que pelo CAGE 42,1% (n=40) 

tinham consumo excessivo de álcool ou dependência (≥2 pontos), e as frequências eram 

semelhantes (χ2=0,30; p>0,58) entre homens (19/42) e mulheres (21/53), respectivamente 

45,2% e 39,6%; enquanto que pelo questionário AUDIT, o abuso excessivo ou a dependência 

do álcool (≥8 pontos) a frequência foi 31,6% (n=30), e também com distribuição 

estatisticamente semelhante (χ2=1,48; p>0,22) entre homens (16/42; 38,1%) e mulheres (14/53; 

26,4%); e as médias das idades naqueles com <8 pontos ou com ≥8 pontos (AUDIT) foram 

respectivamente 42,26 (± 16,45) e 46,10 (± 18,10), sendo essa diferença estatisticamente 

significante (teste t=2,79; p<0,005(158)). Entre os 30 casos de bebedores excessivos ou 

dependentes de álcool (≥ 8 pontos pelo AUDIT), oito (26,7%) tinham alguma das formas graves 

da esquistossomose mansônica (3 HI-A; 4 HE; e 1 esplenectomizado)(159). 

 

Nos últimos anos, especialmente a partir de 2009, a impressão deste autor e dos 

profissionais da área de saúde de Catolândia, é do aumento crescente do alcoolismo e também 

do uso de outras drogas, especialmente o “crack”. 

 

Em futuras publicações, serão descritos os resultados das ações e das investigações 

desenvolvidas em Catolândia voltadas à atenção integral à saúde, especialmente aquelas do 

período de 1984 a 2002 (pelo autor desta Tese) e de 2003 a 2015 (pelas equipes de saúde), 

relacionadas à saúde das crianças e dos adolescentes (atenção integrada às doenças prevalentes 

nessa faixa etária), da mulher (prevenção do câncer de mama; e do colo uterino), do homem 

(prevenção do câncer de próstata) e da pessoa maior de 45 anos de idade (doenças crônicas; 

hipertensão arterial; e diabetes mellitus). 

 

Com o Programa de Educação à Saúde (QUADRO 2 - ANEXO IV), iniciado em março 

de 1984, foram correntes as observações relacionadas ao precário sistema educacional do 

município de Catolânicia, de ambos os níveis (Fundamental, vinculado à Secretaria Municipal 

                                                           

 
158 Como as idades não apresentavam distribuição normal (teste F=5,011; p<0,03), foi aplicado o teste t para 

amostras heterocedásticas com graus de liberdade de 87,33. 
 
159 Um dos casos com HI-A também era portador do vírus da hepatite B (AgHBs-positivo), bem como o caso 

esplenectomizado, e ambos faleceram com quadro clínico muito compatível de encefalopatia hepática. 
Os 4 casos com a forma clínica HE, todos não brancos, receberam tratamento específico com oxamniquine 
(de 2 a 5 vezes) antes dos 19 anos de idade (limites de 11 a 19 anos de idade), mas esses não tiveram 
regressão ou reversão da forma hepatoesplênica. 
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da Educação; e o Médio, à Secretaria Estadual de Educação), e isso não só nos cenários (e.g., 

escolas) de ensino e, principalmente, como consequência da desmotivação do corpo docente e 

pelas lacunas curriculares (no ano de 1993, por exemplo, os alunos da 3ª série do 2º grau 

concluíram o curso sem os componentes curriculares Matemática e Química). 

 

Entretanto, foi possível manter mais consolidado o Programa de Educação à Saúde, 

especialmente a partir de maio de 1986 (QUADRO 2 - ANEXO IV), com a criação do 

personagem Bitu, “o menino que defeca como gato e longe das fontes” hídricas. O personagem 

menino Bitu foi criado em decorrência das discussões com os estudantes das séries finais do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio de Catolândia; e, adiante, realizada a melhor 

composição desse personagem com o auxílio e as sugestões do corpo docente da fase 

preparatória do Curso de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB). Esse personagem, 

enquanto durou esse programa, sob a égide do Projeto Catolândia (até 2008(160)), foi 

frequentemente partícipe das atividades desenvolvidas em todo o município de Catolândia 

(QUADRO 2 - ANEXO IV). Em dezembro de 2015, quase oito (8) anos após as últimas 

aparições do menino Bitu, as 42 crianças de Catolândia consultadas, menores de oito (8) anos 

e residentes na sede ou nas áreas rurais do município, todas conheciam e relatavam histórias(161) 

do menimo Bitu e também 100% o relacionavam, de modo independente, ao mote principal 

desse personagem: “o menino que defeca como gato e longe das fontes”. Ou seja, ficou a forte 

impressão ao autor desta Tese ser esse personagem, o menino Bitu, na atualidade é parte do 

inconsciente coletivo da população de Catolândia, e passou a ter histórias próprias criadas pela 

comunidade de Catolândia. 

 

 

 

VI.2. Série histórica da esquistossomose mansônica em Catolândia (Bahia): censos, 
exames coproparasitológicos (método de Kato-Katz), exames clínicos, tratamentos 
específicos e medidas de prevenção e de controle, de 1975 a 2015 

 

A síntese de todas as atividades de 1975 a 2015 ou acontecimentos de interesse, foram 

resumidos no QUADRO 2 (ANEXO IV): parte dos dados correspondem aqueles descritos na 

Tabela I (IV.2) de Tavares-Neto (1987b), mas com os seguintes adendos ou reclassificação: (i) 

                                                           

 
160 A partir desse ano, foi incorporado ao sistema municipal de saúde. 
 
161 Muitas dessas histórias infantis eram completamente desconhecidas ou bem diferentes daquelas conhecidas ou 

elaboradas pelo autor desta Tese. Assim, em Catolândia o personagem Bitu tem “vida” própria e em 
acordo à grande imaginação das crianças. 
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separação dos portadores com >500 ovos de S. mansoni/g de fezes, em duas classes intervalares 

(500 |―| 999 ovos; e ≥1.000 ovos); (ii) os classificados da forma hepatointestinal III (HI-III) em 

Tavares-Neto (1987b; 1997), foram redistribuídos como HI (hepatointestinal) ou da forma 

hepatointestinal avançada (HI-A); e (iii) a descrição das outras atividades desenvolvidas em 

Catolândia, mas não descritas em Tavares-Neto (1987b; 1997), ou foram de modo esparso. 

Ainda no QUADRO 2 (ANEXO IV), a partir de janeiro de 1990 a 1996, constam os dados já 

registrados em Tavares-Neto (1997); de 1996 a 2015 a síntese dos dados ainda não publicados, 

parte desses extraídos dos arquivos da Unidade de Saúde de Catolândia (UBS-Catolândia – 

Posto Municipal de Saúde Ieda Barradas Carneiro e do Laboratório de Análises Clínicas de 

Catolândia). Além da revisão dos casos e situação in loco, durante o mês de dezembro de 2015. 

 

No período de 1975 a 2015, só houve 2 (dois) casos diagnosticados com forma toxêmica 

da esquistossomose mansônica, um em dezembro de 1984 e outro em janeiro de 1985, ambos 

do sexo masculino e com idades, respectivamente, de 12 e 15 anos; e moradores das cidades de 

São Paulo e Goiânia, de onde também eram naturais; em Catolândia, visitavam parentes durante 

o período das férias escolares. O primeiro caso adoeceu logo após o retorno à cidade de São 

Paulo e teve diagnóstico no Pronto Atendimento do Hospital São Paulo/Escola Paulista de 

Medicina (atual UNIFESP), segundo relatório de alta. O segundo caso, ainda em Catolândia, 

apresentou síndrome febril prolongada, hepatosplenomegalia e eosinofilia de 45% em 16.080 

leucocócitos/mm3; tratado com oxamniquine + prednisona. No 41º dia, da data provável da 

infecção (Lagoa do Sítio São José, setor 1), teve todas as 6 lâminas de uma amostra fecal com 

24 a 48 ovos de S. mansoni (média da carga parasitária de 32,4 ovos/g de fezes). Foi retratado 

com oxamniquine, e recebeu alta com a recomendação de procurar o Instituto de Medicina 

Tropical de Goiânia (GO) para o acompanhamento clínico. 

 

No estudo de morbidade, referido em julho de 1993 (QUADRO 2 - ANEXO IV), os 

resultados estão descritos na TABELA 5. Exceto anorexia, epigastralgia, pirose (“azia”) e 

vômitos, todas as outras queixas foram estatisticamente mais frequentes (p<0,00000001 a 

<0,04) naqueles com ovos de S. mansoni nas fezes. Em Catolândia, quase 100% dos 

pesquisados referem “pipocamento da barriga” como equivalente a queixa de flatulência 

excessiva. Naqueles com o exame Kato-Katz n° 21 negativo (n=166), houve 154 (92,8%) 

assintomáticos, quanto as queixas descritas na TABELA 6, enquanto no grupo de pessoas com 

ovos de S. mansoni (n=83) a frequência de assintomáticos foi 7,2% (6/83) - e essa diferença foi 

altamente significante (χ2=176,29; p<0,00000001). A média de ovos de S. mansoni (carga 
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parasitária) naqueles assintomáticos (n=6) foi 48,00 (± 16,57), e nos sintomáticos (n=77) de 

65,14 (± 21,49), e essa diferença não foi estatisticamente significante (t=0,74; p>0,50; g.l.=81). 

 

 

TABELA 5. Queixas descritas pelas pessoas de Catolândia (Bahia) com ovos de S. mansoni 
nas fezes (positivo), pareadas por sexo e idade com o grupo negativo (sem ovos). 

 

SINTOMATOLOGIA 
EXAME KATO-KATZ 21 (%) 

Estatística Negativo (n=166) Positivo (n=83) 
Anorexia 3 (1,8) 5 (6) p>0,08(E) 
Diarreia(A) 4 (2,4) 19 (22,9) p<0,000001(F) 
Disenteria(B) 0 6 (7,2) p<0,002(E) 
Dor abdominal(C) 2 (1,2) 21 (25,3) p<0,00000001(F) 
Empachamento pós-prandial 0 11 (13,2) p<0,000003(E) 
Epigastralgia 11 (6,6) 9 (10,8) p>0,24(F) 
Estrias de sangue nas fezes 0 41 (49,4) p<0,00000001(F) 
Flatulência excessiva 1 (0,6) 18 (21,7) p<0,00000001(F) 
Náuseas(D) 0 3 (3,6) p<0,04(E) 
Pirose 0 2 (2,4) p>0,10(E) 
Tonturas 0 3 (3,6) p<0,04(E) 
Vômitos(D) 0 2 (2,4) p>0,10(E) 
Outras queixas(G) 3 (1,8) 11 (13,2) p<0,0005(E) 

(A)Dois ou mais episódios nos últimos 15 dias; (B)nos últimos 15 dias, teve 1 ou mais episódios com muco 
(“catarro”) junto às fezes, em pequena quantidade, uma ou mais vezes por dia, com ou sem dor durante ou após a 
defecação; (C)localizada ou difusa; (D)nos últimos 15 dias, teve 2 ou mais episódios; (E)teste exato de Fisher; (F)Qui 
quadrado (χ2), grau de liberdade=1; (G)astenia (n=6); mal estar geral (n=5); insônia (n=4); irritabilidade (n=3); dor 
lombar (n=3); cansaço nos membros inferiores (n=2); perda de peso (n=2), entre outras com 1 caso cada. 

 

 

TABELA 6. Somatório da pontuação das seis queixas mais associadas à suspeição 
diagnóstica da infecção esquistossomótica, comparando-o com os resultados do exame Kato-

Katz n° 21. 
 

SOMATÓRIO DAS SEIS 
QUEIXAS MAIS 

ASSOCIADAS AOS CASOS 
COM PRESENÇA DE 
OVOS DE S. mansoni 

(p<0,01)(A) 

EXAME KATO-KATZ 21 – n (%) 

Estatística Negativo Positivo 
0 154 (92,8) 6 (7,2) 

teste de Mann-
Whitney (prova 

U)=615,00; 
p<0,0001 

1 10 (6) 10 (12,1) 
2 2 (1,2) 13 (15,7) 
3 0 30 (36,1) 
4 0 11 (13,3) 
5 0 8 (9,6) 
6 0 5 (6) 

TOTAL 166 (100) 83 (100) 
Média de postos (“mean rank”) 87,20 200,59 

(A)diarreia; disenteria; dor abdominal; empachamento pós-prandial; estrias de sangue nas fezes; e flatulência 
excessiva. 
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Considerando só aquelas seis (6) queixas com distribuição diferente entre os dois grupos 

(TABELA 6), e com probabilidade (p) <0,01 (diarreia; dor abdominal; disenteria; 

empachamento pós-prandial; estrias de sangue nas fezes; e flatulência excessiva), se presente 

(escore 1) ou ausente (escore 0), foi construída a TABELA 6 com a variação da distribuição 

do somatório (Σ) de 0 a 6, a qual teve teste de Mann-Whitney (prova U) concordante (p<0,0001) 

com a análise pelo Qui quadrado; ou descrito de outro modo, aqueles com três (3) ou mais 

dessas seis queixas são prováveis portadores de ovos de S. mansoni nas fezes. Quando foram 

observados os casos com quatro a seis queixas, tinham em comum a presença de: diarreia; dor 

abdominal; estrias de sangue nas fezes; e flatulência excessiva. A estimativa do índice Kappa 

foi 0,71 (concordância boa), quando comparados aqueles positivos (ovos de S. mansoni) vs. 

negativos e com ≥3 sintomas vs. <3 sintomas (po=0,88; e pe=0,59)(162). 

 

Os 83 casos com ovos de S. mansoni nas fezes foram distribuídos em três grupos, 

conforme o somatório das seis (6) queixas, descritas nas TABELAS 5 e 6: A (Σ 0 |―| 1); B (Σ 

2 |―| 3); e C (Σ 4 |―| 6); em cada grupo, respectivamente, os limites das cargas parasitárias 

foram: 24 |―| 480; 24 |―| 624; e 24 |―| 480, sendo as médias das cargas parasitárias de 132,18 

± 138,22; 169,45 ± 202,72; e 139,64 ± 145,11 – as quais, pelo teste de Anova, eram 

estatisticamente semelhantes (teste F=0,16; p>0,85), mas em razão da ampla variação em torno 

da média foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis e esse confirmou não ter a 

média da carga parasitária significado estatístico entre os três grupos (χ2=0,014; p>0,93; g.l.=2), 

sendo a média de postos (“mean rank”): grupo A de 16,82; B=17,27; e C=16,91. 

 

Como os últimos levantamentos das condições sociais, sanitárias e econômicas de toda 

a população do munícipio de Catolândia, bem como das condições das habitações e exposição 

às coleções de água, foram realizados em 1986 e 1990, quando a população tinha crescimento 

negativo e acentuada migração, situação revertida no final ou, mais marcadamente, no início 

dos anos 2000; em julho de 2004, foi realizado novo levantamento e dirigido aos(às) chefes das 

famílias. Em relação ao Censo de julho de 2003 (n=2.109 moradores), foram computados mais 

205 pessoas: 39 nascidos entre julho de 2003 e julho 2004; e 166 de pessoas matriculadas em 

censos anteriores, mas anteriormente residentes em outros municípios do Estado da Bahia ou 

de outras unidades da federação. Portanto, em julho de 2004 residiam em Catolândia um total 

de 2.314 pessoas. Os quatro casos de óbitos, dois relacionados à esquistossomose, foram 

                                                           

 
162 po=proporção de concordâncias observadas; e pe= proporção de concordâncias esperadas. 
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computados no Censo de 2015 e estão descritos, como os outros, no QUADRO 2 (ANEXO 

IV). 

 

Daquele total (n=2.314), a maioria (n=1.451; 62,7%) residia na área rural ou nos 

povoados; e pouco mais de 1/3 na sede do município (n=863(163); 37,3%). Na área rural, inclusos 

dos 11 povoados, haviam 250 domicílios ocupados(164), enquanto na sede 138, com a médias de 

pessoas por domicílio, respectivamente, de 5,80 (limites 1 |―| 11) e 6,25(165) (limites 1 |―| 13). 

No QUADRO 3 (ANEXO IV), estão descritas as características das famílias, considerando 

aquelas mais relacionadas às condições da habitação, exposição às fontes hídricas, trabalho e 

renda(166). Por esse levantamento, as famílias de cada domícilo poderia ter somatório dos 

escores (QUADRO 3 - ANEXO IV) com valores possíveis entre -1 a 39, mas nos 388 

domícílios variou de 4 a 36, com mediana de 19. Nos domicílios da área urbana a pontuação 

variou de 6 a 36 (mediana de 21), enquanto na área rural de 4 a 28 (mediana 13), aplicado o 

teste de Mann-Whitney (prova U), as respectivas médias de postos (“mean ranks”) foram 

136,19 (urbana) e 61,89 (rural), e essa diferença foi estatisticamente significante (p<0,001); na 

TABELA 7, é mostrada a distribuição dessa variável dividida em dois grupos: (a) ≤19 pontos, 

correspondente a mediana do somatório da pontuação do conjunto dos domicílios ; (b) e >19 - 

conforme o local da residência, com predomínio das piores condições (72,8%) nas famílias dos 

domicílios da área rural, enquanto as com melhores indicadores residem na área urbana 

(51,3%), sendo essa diferença com elevado siginificado estatístico (p<0,00001). 

 

Após a exclusão da variável estimativa do grau de exposição (QUADRO 3 - ANEXO 

IV), e o somatório comparado com o grau de exposição às fontes hídricas, estimado pelos 

membros das famílias, foi observado pelo teste de Kruskall-Wallis que as piores pontuações 

das condições de vida possuíam maior o grau de exposição como mostra a TABELA 8, e essas 

diferenças foram estatisticamente muito significantes (χ2=29,24; p<0,0001; g.l.=3). 

                                                           

 
163 É frequente, e motivo de confusão, casa da mesma família na sede e outra “na roça” ou povoado, por isso só 

foi considerada o local onde a família reside mais tempo por ano, enquanto o outro foi considerado 
desocupado. 

 
164 18 famílias da área rural, composta de 84 pessoas, não foram incluídas porque estavam na “roça de fora” 

[denominação local para propriedade ou terra meeira localizada em outro município próximo]. 
 
165 É costume das famílias da sede, onde há a única Escola do 2º grau do município, receberem Estudantes (parentes 

ou filhos de amigos), com pais residentes em fazendas ou nos povoados. 
 
166 Desse levantamento, foi excluído grau de escolaridade em razão do número de anos de estudo ou conclusão do 

ensino fundamental ou do médio, pela experiência nessa área, não ter correspondência com a 
compreensão de texto com conteúdo elementar. 
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TABELA 7. Associação da avaliação das condições de vida e o local de residência em 
Catolândia (Bahia). 

 

SOMATÓRIO DAS 
CONDIÇÕES DA 

HABITAÇÃO, EXPOSIÇÃO 
ÀS FONTES HÍDRICAS, 
TRABALHO E RENDA 

LOCAL DA RESIDÊNCIA EM 
CATOLÂNDIA – n (%) 

TOTAL 
URBANA 

(sede) 
RURAL 

(fazendas e povoados) 

≤19 67 (48,7) 182 (72,8) 249 (64,2) 

>19 71 (51,3) 68 (27,2) 139 (35,8) 

TOTAL 138 (100) 250 (100) 388 (100) 

χ2=22,74; p<0,00001 

 

 

TABELA 8. Pontuação dos escores, pelo teste de Kruskall-Wallis, versus o grau de exposição 
às fontes hídricas, estimado pelas famílias de Catolândia (Bahia). 

 

AVALIAÇÃO DO GRAU 
DE EXPOSIÇÃO ÀS 
FONTES HÍDRICAS 

Média de postos (“mean 
rank”) pelo teste de Kruskall-

Wallis do somatório das 
condições de vida (QUADRO 

4 do ANEXO IV) 

Nulo 137,50 

Baixo 124,08 

Moderado 54,75 

Elevado 26,33 

χ2=29,24; p<0,0001; g.l.=3 

 

 

Nas 388 famílias(167) com as condições de vida avaliadas em julho de 2004, do conjunto 

dos membros das mesmas (n=2.314), um total de 871 pessoas tinham 3 ou mais exames Kato-

Katz ao longo de 1975 a 2004 (limite máximo de 29 exames, inclusos aqueles especiais ou 

realizados na UBS-Catolândia), sendo a moda de 9 exames. 

 

Daquelas 871 pessoas, foi extraída a média da carga parasitária de ovos de S. mansoni/g 

de fezes dividido pelo número de exames Kato-Katz realizados no período de 1975 a 2004, e 

                                                           

 
 
167 18 famílias da área rural, composta de 84 pessoas, não foram incluídas porque estavam na “roça de fora” 

[denominação local para propriedade ou terra meeira localizada em outro município próximo]. 
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comparada com a avaliação do grau de exposição, das condições de vida (segundo a mediana) 

e local da residência, se urbana ou rural em 2004. Porém, nessas 871 pessoas a carga parasitária 

ao longo do tempo teve limites com ampla variação (0 |―| 1.608) e as médias de cada pessoa 

com variação de 16 |―| 296; ou seja, individualmente ou no conjunto (n=871) houve grande 

amplitude em torno da média, como de 148,83 ± 281,36 ovos/g de fezes entre os 871 

pesquisados. Desse modo, a carga parasitária foi transformada em logaritmos, da base 10, 

passando a média global para 1,63 (± 0,58), com mediana de 1,38; e assim foi possível aplicar 

as estatísticas descritas na TABELA 9, onde constam as médias das cargas parasitárias nas 

análises univariadas, e as respectivas estatísticas aplicadas, enquanto o GRÁFICO 2 representa 

a distribuição da carga parasitária versus o grau de exposição à infecção por S. mansoni, 

segundo a autoavaliação das famílias; e por estes dados a carga parasitária foi estatisticamente 

maior (p<0,001) nos moradores da área rural, com piores condições de vida e aumenta, 

significativamente, com o aumento do risco de exposição (GRÁFICO 2). Isso também 

demonstrado pelo coeficiente de correlação de Pearson, da carga parasitária com o local da 

residência (R=0,236; p<0,0001); as condições de vida (R=0,259; p<0,0001) e, mais 

especialmente, com a autoavaliação da exposição (R=0,413; p<0,00001). Também, por esse 

mesmo coeficiente há forte correlação do local (sede) com as melhores condições de vida 

(R=0,455; p<0,00001), mas não entre o local de residência (R=0,055; p>0,10) e das condições 

de vida com o grau de exposição (R=0,050; p>0,13). Foram então investigadas, como mostra a 

TABELA 10, as médias das cargas parasitárias em cada grupo estudado e, desse modo, 

intragrupo do grau de exposição que os moradores da área rural têm médias semelhantes 

(p>0,09 a p>0,43) entre as duas classes de condições de vida. Ao contrário, naqueles moradores 

na sede do município as mais elevadas médias das cargas parasitárias foram entre aqueles com 

piores condições de vida (TABELA 10). 

 

Em razão dos resultados, mostrados na TABELA 10, entre aqueles residentes nas áreas 

rurais com crescente carga parasitária com o aumento do grau de exposição, mas semelhantes 

dentro de cada grupo em relação às condições de vida, foram realizadas análises univariadas e 

essas mostraram o impacto do trabalho temporário, como descrito adiante. 
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TABELA 9. Distribuição da carga parasitária, estimada na base 10 logarítmica, nas áreas de 
residência em Catolândia (Bahia), conforme a classe das condições de vida e a autoavaliação 

das famílias sobre o grau de exposição às fontes hídricas. 
 

VARIÁVEL vs. DISTRIBUIÇÃO (n) 

CARGA 
PARASITÁRIA 

(log 10) 
Média ± desvio 

padrão ESTATÍSTICA 

Local da residência 
Sede (n=307) 1,45 ± 0,48 Teste t=7,62(A); p<0,001 
Rural (n=564) 1,73 ± 0,60 

Condições de vida 
(pontuação, segundo a mediana) 

≤19 (n=582) 1,74 ± 0,60 
Teste t=8,57(B); p<0,0001 

>19 (n=289) 1,42 ± 0,47 

Grau de exposição às 
fontes hídricas, com risco 
de infeção por S. mansoni  

Nulo (n=480) 1,38 ± 0,48 
Análise de variância 

(g.l.=3), F=62,17; 
p<0,0001 

Baixo (n=149) 1,53 ± 0,49 
Moderado (n=129) 1,74 ± 0,62 
Elevado (n=113) 2,00 ± 0,62 

(A)teste Levene (F)=30,26; p<0,0001; graus de liberdade 750,16; (B)teste F=40,47; p<0,0001; graus de liberdade 712,76. 

 

 

 

GRÁFICO 2. Representação da comparação da carga parasitária versus os graus de 
exposição às fontes hídricas. 
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TABELA 10. Médias das cargas parasitárias, na base 10 logarítmica, em cada intragrupo segundo grau de exposição, área de residência em Catolândia 
e classe das condições de vida das respectivas famílias. 

 

GRAU DE 
EXPOSICÃO ÀS 

FONTES 
HÍDRICAS 

Média das cargas parasitárias de ovos de S. mansoni/g de fezes 
Sede (n=307) 

Estatística 

Rural (n=564) 

Estatística 
Condições de vida (n moradores) Condições de vida (n moradores) 

≤19 (n=116) >19 (n=191) ≤19 (n=466) >19 (n=98) 

• NULO 
n=60 

1,79 ± 0,56 
n=108 

1,21 ± 0,19 
t=7,79(A) 
p<0,0001 

n=252 
1,50 ± 0,48 

n=60 
1,45 ± 0,55 

t=0,78(E) 
p>0,43 

• BAIXO 
n=37 

1,29 ± 0,26 
n=21 

1,13 ± 0,18 
t=2,61(B) 
p<0,02 

n=77 
1,84 ± 0,50 

n=14 
1,63 ± 0,26 

t=1,47(F) 
p>0,14 

• MODERADO 
n=7 

2,47 ± <0,001 
n=56 

1,58 ± 0,50 
t=13,52(C) 
p<0,00001 

n=54 
1,97 ± 0,68 

n=12 
2,18 ± 0,53 

t=1,05(G) 
p>0,29 

• ELEVADO 
n=12 

1,98 ± 0,57 
n=6 

1,00 ± <0,01 
t=5,62(D) 
p<0,0001 

n=83 
2,28 ± 0,60 

n=12 
2,15 ± 0,16 

t=1,68(H) 
p>0,09 

(A)g.l.=66,59 (Heterocedástica, H); (B)g.l.=56 (homocedástica, h); (C)g.l.=55; (D)g.l.=11 (H); (E)g.l.=310 (h); (F)g.l.=89 (h); (G)g.l.=64 (h); (H)g.l.=66,44 (H). 
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Naquelas análises univariadas e com a carga parasitária distribuída em duas classes, 

conforme a mediana (≤1,38; e >1,38), a ocupação principal do(a) chefe de família e o trabalho 

temporário fora do município de Catolândia foram as variáveis mais associadas (p<0,0001) às 

condições de vida (após a exclusão da variável estudada) e à carga parasitária, enquanto as 

outras variáveis não tinham semelhante associação (p>0,06 a p>0,72). Como mostra a 

TABELA 11, nem todos os chefes de família foram incluídos porque dos 388 pesquisados, um 

total de 46 (11,9%) não tinha 3 ou mais exames Kato-Katz no período de 1975 a 2004; as 

atividades como meeiro de terra e o trabalho fora do município de Catolândia foram associados, 

de modo estatisticamente muito significativo (p<0,10-8; e p<0,10-11, respectivamente), às 

maiores cargas parasitárias de S. mansoni. Como não houve diferença estatatística da carga 

parasitária, segundo a mediana, entre meeiros vs. agricultor/meeiro (χ2=<0,001; p>0,97; 

g.l.=1), as duas ocupações principais foram grupadas para analisar a carga parasitária na base 

logarítmica (LG10) e nessa categoria 100% têm trabalho agrícola fora do município de 

Catolândia, com média da carga parasitárias de 1,82 (± 0,65), enquanto o conjunto das outras 

ocupações foi 1,64 (± 0,59), sendo essa diferença estatisticamente significante (t=2,56; 

p<0,009; g.l.=340(168)). 

 

Em outubro de 1993(169), foi implantado no Hospital Universitário Prof. Edgard Santos 

(HUPES)(170), o ambulatório de referência da esquistossomose mansônica(171), mas os pacientes 

de Catolândia continuaram sendo mais referenciados para os hospitais universitários de Brasília 

(UnB), Goiânia (UFGO) e Uberaba (FMTM) – QUADRO 2 (ANEXO IV), em razão da melhor 

estrutura de acolhimento familiar (Brasília e Goiânia), ou institucional (Uberaba). Esse 

ambulatório no HUPES foi interrompido em agosto de 2003 e reiniciado em setembro de 2011 

(QUADRO 2 - ANEXO IV). 

                                                           

 
168 Teste F=1,023; p>0,31. 
 
169 O autor desta Tese solicitou, no final de 1992, a transferência da Faculdade Medicina do Triângulo Mineiro 

(Uberaba, MG) para a Faculdade de Medicina da UFBA (atual Faculdade de Medicina da Bahia, FMB, 
escola mater do Brasil). 

 
170 atual Complexo Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Complexo HUPES). 
 
171 Bem antes de 1993 e até a aposentadoria do mesmo (2001), o Prof. José Carlos Bina coordenava outra 

ambulatório com área de interesse também na esquistossomose mansônica. 
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TABELA 11. Carga parasitária (na escala logarítmica, base 10), distribuída conforme as ocupações principais dos(as) chefes de família relacionadas às 
atividades da agricultura e o trabalho agrícola fora do município de Catolândia (Bahia). 

 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO  

CARGA PARASITÁRIA 
n (%) 

TOTAL Estatística ≤1,38 >1,38 

Ocupação principal 

• Meeiro(a) de terras(A) 24 (19,2) 101 (80,8) 125 (100) 
χ2=72,39; p<0,10-8; 

g.l.=3 
• Agricultor(a) e Meeiro(a)(B) 16 (19,1) 68 (80,9) 84 (100) 
• Outras 86 (64,7) 47 (35,3) 133 (100) 

TOTAL 126 (36,8) 216 (63,2) 342 (100) 

Trabalho temporário fora do 
município de Catolândia (chefe) 

• Não 119 (89,5) 14 (10,5) 133 (100) 
χ2=161; p<0,10-11; 

g.l.=1 • Sim 40 (19,1) 169 (80,9) 209 (100) 
TOTAL 159 (46,5) 183 (53,5) 342 (100) 

(A)Sem propriedade de terra no município de Catolândia; (B)Proprietário de terra no município de Catolândia e meeiro em outro município; A vs. B: χ2=<0,001; p>0,97; g.l.=1 
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Em aproximadamente 14 anos, os casos procedentes de Catolândia para o HUPES foram 

de moradores esplenectomizados para avaliação anual (+ endoscopia digestiva) e reforço, se 

necessário, do esquema de vacinação; e os casos com as formas clínicas HI-A (+ endoscopia 

digestiva) e HE (+ endoscopia digestiva), e quando indicada era realizada escleroterapia de 

novas varizes esofágicas no serviço do HUPES ou no Serviço de Hemorragia Digestiva do 

Hospital Geral Roberto Santos (Salvador, Bahia). Nesse período, só três casos saíram dessa 

rotina: (i) em 1995, uma criança (11 anos, menino) encaminhada com suspeita de 

enterobacteriose septicêmica prolongada, internada no Hospital Couto Maia (Salvador, Bahia), 

e diagnóstico posterior de linfoma linfoblástico (sem comprometimento do mediastino), tratado 

no Hospital São Rafael (Salvador, Bahia); (ii) em 2002, um homem (41 anos), portador da 

forma clínica HI-A e alcoolista, com quadro clínico (e ultrassonográfico) compatível com 

abscesso hepático, e isolamento de S. aureus em espécime extraído durante o per operatório 

(drenagem), tratado e alta hospitalar; e (iii) em 2013, uma paciente hepatoesplênica (39 anos, 

feminina) com história de melena e também portadora de cardiopatia chagásica, realizada 

escleroterapia e colocado marcapasso (Biotronik®), contraindicada a esplenectomia e retorno 

ao ambulatório programado para seis meses após a alta hospitalar do Complexo HUPES; mas, 

quatro meses após voltou a apresentar melena e, em Barreiras (Bahia), foi indicada a 

esplenectomia, onde também foi realizada a cirurgia, e a paciente faleceu no 3º dia do pos 

operatório com quadro aparente da síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS). 

 

Como já supramencionado, o QUADRO 2 (ANEXO IV) tem o resumo de todas as 

atividades realizadas no município nos últimos 40 anos (1975-2015), algumas dessas a serem 

proximamente publicadas. No GRÁFICO 3, e sem contar aqueles novos moradores (n=113) 

incluídos em julho de 2015 (só com um exame Kato-Katz, de nº 25 - todos negativos e com a 

forma clínica hepatointestinal), no total de pessoas matriculadas no Projeto Catolândia de 1975 

a 2015 (n=5.183) a maioria (n=4.582; 88,4%) tinha de 2 a 38 exames Kato-Katz (inclusos os 

realizados a pedido da equipe da UBS-Catolândia ou de algum grupo específico), sendo a moda 

de 11 exames de 1975 a 2015. De modo semelhante ao já sobrescrito, de cada uma dessas 4.582 

pessoas foi extraída a média da carga parasitária de ovos de S. mansoni/g de fezes dividido pelo 

número de exames Kato-Katz realizados no período de 1975 a 2015, e a carga parasitária ao 

longo do tempo teve ampla variação (0 |―| 1.608) e as médias de cada pessoa com variação de 

12 |―| 312,57; ou seja, individualmente ou no conjunto (n=4.582) houve acentuadíssima 

amplitude em torno da média (181,83 ± 406,19). Em vista disso, a carga parasitária de cada 

pessoa incluída (n=4.582)/exame foi transformada para logarítmica base 10, e depois extraída 
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a média aritmética ([Σcarga parasitária de cada exame/nº de exames]), com esse procedimento 

a média global/período [ano] variou de 1,04 (± 0,78) |―| 2,83 (± 0,98), como mostra o 

GRÁFICO 3, e considerando as principais medidas introduzidas de 1975 a 2015 (QUADRO 

2, no ANEXO 4) - como água encanada na sede (entre junho de 1983 a agosto de 1985); vaso 

sanitários (entre agosto de 1984 a junho de 1986); poços artesianos nas áreas rurais (a partir de 

1986), entre outras. Portanto, na série histórica, como mostra o GRÁFICO 3, houve acentuada 

redução da carga parasitária por S. mansoni ao longo dos 40 anos deste estudo. 

 

Os dois últimos subcaptítulos VI.1 e VI.2 tiveram o propósito de cumprir os objetivos 

secundários três (3) e quatro (4) desta tese, por meio da verificação de toda a base de dados das 

5.183 pessoas matriculadas no Projeto Catolândia entre o 1º Censo de 1975 ao 11º Censo de 

julho de 2015. Dessa forma, também pela consolidação das planilhas EXCEL® numa única 

planilha EXCEL®, será possível a formulação de várias perguntas de orientandos (estudantes 

de Medicina; e de pós-graduandos de cursos lato sensu e stricto sensu da FMB-UFBA), desde 

que tenham projetos de pesquisa aprovados, e também por Comitê de Ética em Pesquisa 

credenciado junto à CONEP/Ministério da Saúde. 

 

Para completar essa base de dados, ainda faltam as inserções da data (dia, mês e ano, e 

não só o ano) da instalação da água encanada e de vasos sanitários (regime de mutirão) em cada 

domicílio, a ser fonecida pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia 

(CERB), vinculada atualmente à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Governo 

do Estado da Bahia, bem como aquelas concernentes à ligação do poço artesiano aos domicílios 

das áreas rurais e a instalação de vasos sanitários. Com essa complementação será até possível 

calcular pela data de nascimento de cada pessoa o tempo (em dias) que deixou de contar ou 

passou a contar com esses serviços básicos. 
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GRÁFICO 3. Carga parasitária de ovos de S. mansoni e tratamento em massa das 4.582 pessoas matriculadas de Catolândia (Bahia), entre os anos 
1975 e 2015. 
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VI.3. População estudada de Catolândia (Bahia), incluída no Projeto Catolândia entre 
1975 a 1993, e reexaminada desde o ano da matrícula até o de 2015 
 

VI.3.1. Caracterização da população estudada em 2015 

 

Das 646 pessoas incluídas neste estudo, a maioria (n=351; 54,3%) é do sexo feminino, 

sendo a proporção do masculino de 45,7% (n=295). A TABELA 12 mostra a distribuição de 

cada faixa etária por sexo, bem como o GRÁFICO 4 por meio da representação pelo tipo de 

pirâmide populacional. 

 

A média da idade foi 41,9 (± 16,1) anos, com limites de 22 e 95 anos (moda de 27 anos; 

e mediana de 37 anos), e foi estatisticamente semelhante (teste t(172)
644=0,66; p>0,50) a média 

da idade dos 295 homens (41,4 ± 15,8 anos) e das 351 mulheres (42,3 ± 16,4 anos).  

 

 

TABELA 12. Distribuição etária da população de Catolândia, segundo o sexo, em 2015 
daquelas pessoas incluídas no Projeto Catolândia até 1993. 

 

FAIXAS ETÁRIAS 
(em anos) 

SEXO – n (%) 
TOTAL Masculino Feminino 

22 |―| 26 45 (15,3) 50 (14,4) 95 (14,7) 
27 |―| 31 57 (19,3) 66 (18,7) 123 (19) 
32 |―| 36 45 (15,2) 54 (15,5) 99 (15,3) 
37 |―| 41 30 (10,2) 36 (10,3) 66 (10,2) 
42 |―| 46 22 (7,5) 26 (7,5) 48 (7,4) 
47 |―| 51 20 (6,8) 24 (6,9) 44 (6,8) 
52 |―| 56 19 (6,4) 23 (6,6) 42 (6,5) 
57 |―| 62 17 (5,8) 21 (5,9) 38 (5,9) 
63 |―| 67 14 (4,7) 17 (4,8) 31 (4,8) 
68 |―| 72 12 (4,1) 15 (4,2) 27 (4,2) 
73 |―| 77 6 (2) 8 (2,2) 14 (2,2) 
78 |―| 82 4 (1,4) 6 (1,6) 10 (1,5) 
83 |―| 87 2 (0,7) 3 (0,9) 5 (0,8) 
88 |―| 93 1 (0,3) 2 (0,5) 3 (0,5) 

≥94 1 (0,3) 0 1 (0,2) 
TOTAL 295 (100) 351 (100) 646 (100) 

 

 

A proporção de pessoas com 61 anos ou mais de idade, entre as mulheres teve frequência 

17,6% (62/351) e entre os homens de 14,2% (42/295), mas essa diferença não foi 

estatisticamente significante (χ2=1,39; p>0,23; g.l.=1).  

                                                           
172 Teste F=1,15; p>0,28. 
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GRÁFICO 4. Distribuição gráfica da idade e do sexo das 646 pessoas incluídas neste estudo, 
da população de Catolândia (Bahia). 

 

 
 

 

Na TABELA 13, foram descritas as faixas etárias (da época de ingresso no programa, 

entre 1975 a 1993; e a de 2015, já citadas na TABELA 12). Em Catolândia até o ano 2000, 

houve forte crescimento populacional vegetativo negativo, também pela acentuada migração 

daqueles em idade econominamente produtiva (>16 anos). Assim, até o ano de 1993, aqueles 

da faixa etária de 22 |―| 51 anos representavam 34,2% (221/646) da população total(173), e se 

essa mesma dinâmica populacional fosse mantida esperar-se-ia proporção semelhante em 2015, 

e não a proporção de 73,5% (475/646) em 2015; com essas considerações, essa diferença 

alcançou elevada significância estatística (χ2=200,94; p<10-11; g.l.=1). 

 

Duas mudanças significativas ocorreram entre os anos de 1993 e 2015, a primeira foi o 

florescimento da nova fronteira agrícola na região Oeste do Estado da Bahia, nos municípios 

limítrofes ao município de Catolândia(174); e a partir de 2006 pela oferta de cursos superiores da 

                                                           

 
173  Isso desconsiderando as taxas de letalidade e/ou de migração daqueles ≥47 anos quando da matrícula no 

projeto, entre 1975 a 1993. 
 
174 Onde o terreno acidentado ou de pequenos minifúndios são obstáculos à mecanização das culturas de soja e de 

algodão, exceto nas microáreas 3 e parte da 4 (FIGURA VII). 
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Universidade Federal da Bahia, no campus na cidade de Barreiras(175) (novembro de 2005; abril 

de 2013; e citações seguintes no QUADRO 2 - ANEXO IV). As influências desses dois 

momentos estão expressos na TABELA 14, se excluídos aqueles com ≤5 anos de idade (n=137) 

e as crianças/adolescentes até o ensino médio (n=168), na época da matrícula havia a proporção 

de 9,4% (32/341) de estudantes de curso técnico/superior (n=0) e trabalhadores com formação 

média, técnica ou superior (n=32), enquanto em 2015 era de 30% (194/646); ou seja, houve 

aumento proporcional de 3,2 vezes, e isso de elevado significado estatístico(176). 

 

 

TABELA 13. Faixas etárias (anos) e correspondentes proporções das 646 pessoas incluídas 
neste estudo, quando da matrícula no projeto (até o ano de 1993) e a distribuição etária das 

mesmas em 2015. 
 

FAIXAS ETÁRIAS (em anos) TOTAL - n (%) 

No ano da matrícula 2015 No ano da matrícula 2015 
- <1 18 (2,8) 0 
- 1 |―| 5 119 (18,4) 0 
- 6 |―| 10 108 (16,7) 0 
- 11 |―| 15 79 (12,2) 0 
- 16 |―| 21(A) 63 (9,8) 0 

<1 22 |―| 26 47 (7,3) 95 (14,7) 
1 |―| 5 27 |―| 31 44 (6,8) 123 (19) 

6 |―| 10 32 |―| 36 40 (6,2) 99 (15,3) 
11 |―| 15 37 |―| 41 37 (5,7) 66 (10,2) 
16 |―| 20 42 |―| 46 29 (4,5) 48 (7,4) 

21 |―| 26(A) 47 |―| 51 24 (3,7) 44 (6,8) 
27 |―| 31 52 |―| 56 18 (2,8) 42 (6,5) 
32 |―| 36 57 |―| 62 12 (1,8) 38 (5,9) 
37 |―| 41 63 |―| 67 7 (1,1) 31 (4,8) 
42 |―| 46 68 |―| 72 1 (0,2) 27 (4,2) 
47 |―| 51 73 |―| 77 0 14 (2,2) 
52 |―| 56 78 |―| 82 0 10 (1,5) 
57 |―| 62 83 |―| 87 0 5 (0,8) 
63 |―| 67 88 |―| 93 0 3 (0,5) 
68 |―| 72 ≥94 0 1 (0,2) 

TOTAL 646 (100) 646 (100) 
 (A)Alterada a escala intervalar para ajustar tabela, com faixas etárias 

semelhantes às da coluna de 2015. 
 

                                                           

 
175 Posteriormente transformado na Universidade Federal do Oeste da Bahia, pela Lei nº 12.825, de 5 de junho de 

2013 (Diário Oficial da União de 6 de junho de 2013). 
 
176 χ2=53,89; p<0,10-6; g.l.=1 
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TABELA 14. Ocupação principal da população estudada (n=646), quando da matrícula no 
projeto e em 2015. 

 

OCUPAÇÃO PRINCIPAL 
TOTAL - n (%) 

AMPC[A] 2015 
• Menor (<5 anos de idade) 137 (21,2) - 
• Estudante (fundamental ou médio) 168 (26) - 
• Estudante de curso técnico 0 56 (8,7) 
• Estudante de nível superior 0 41 (6,3) 
• Agricultor 89 (13,7) 102 (15,8) 
• Agricultor  + Meeiro de terras 75 (11,6) 66 (10,2) 
• Meeiro de terras 89 (13,8) 71 (11) 
• Trabalhador não especializado ou braçal 22 (3,4) 29 (4,5) 
• Trabalhador especializado (técnico, médio ou superior) 1 (0,2) 29 (4,5) 
• Comerciante 14 (2,2) 29 (4,5) 
• Servidor público (com formação de nível médio, técnico ou superior) 31 (4,8) 68 (10,5) 
• Aposentado 18 (2,8) 135 (20,9) 
• Dona de casa (sem atividade agrícola ou outra) 2 (0,3) 20 (3,1) 

TOTAL 646 (100) 646 (100) 
 [A]AMPC, Ano de matrícula no Projeto Catolândia. 

 

 

Na TABELA 15, foram registrados os locais de residência das 646 moradores do 

município de Catolândia, de quando da matrícula no Projeto Catolândia (censo 1 ao censo 7 – 

entre novembro de 1975 a junho de 1993 – QUADRO 2 - ANEXO 4) e em 2015, bem como a 

respectiva microárea e as condições de vida das famílias (QUADRO XIV), essas últimas 

fundamentadas na atualização das planilhas (2015) de bases anteriores (da data de ingresso no 

projeto até o ano de 2004, quando foi realizado o último levantamento das condições da 

habitação, renda, trabalho e a autoavaliação do grau de exposição às fontes hídricas). Da época 

da 1ª matrícula (entre 1975 a 1993) até dezembro de 2015, a migração da cidade para área rural 

do município foi 4,4% (n=12), enquanto da área rural para a cidade foi 13,7% (n=51), ou 3,1 

vezes maior (χ2=15,61; p<0,00007; g.l.=1). Os 12 moradores da cidade que migraram para o 

campo foram para a microárea 2, mais próspera e também a mais próxima da cidade de São 

Desidério, com residência em pequenas glebas de terra (ou chácaras); já no sentido inverso, da 

área rural para a cidade, esses migrantes internos justificaram a mudança pela proximidade da 

escola dos filhos, e foram residir principalmente nos setores 9 (19/51) e 10 (30/51), locais onde 

os terrenos ou a locação de imóveis são de menor custo na sede do município de Catolândia. 

 

Também, entre 1984 a 2015 melhoraram as condições de vida da população (TABELA 

15), em razão do aumento significativo de habitações com vaso sanitário e banheiro (100% na 

sede do município; e 65% nos domicílios da área rural); água encanada na sede (100% na sede 
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do município); nas área rurais, poços artesianos ou depósitos da água das chuvas (aprox. em 

92% na sede do município), entre outras melhorias descritas no QUADRO 2 (ANEXO IV) ao 

longo de 1975 a 2015, inclusas aquelas relacionadas ao acesso (rodovias) da população às 

cidades da região e de outros Estados. 

 

 

TABELA 15. Mobilidade interna da população estudada de Catolândia (n=646), segundo a 
microárea de residência, passada (quando da matrícula no Projeto Catolândia) e atual (2015), 

e as condições de vida nas famílias de cada microárea ou setor em 1986 e 2015. 
 

ÁREA 
MICROÁREA 

ou SETOR 

Média de postos (“mean 
rank”)(A) das condições de 

vida das famílias 
LOCAL DA RESIDÊNCIA 

N 

1986(B) 2015 
Passada 
(matrícula) 

Atual 
(2015) 

R
U

R
A

L
 

1 58,79 78,06 66 59 

2 110,23 119,41 52 63 

3 58,17 77,51 42 36 

4 45,50 59,02 50 42 

5 67,38 74,98 57 49 

6 32,47 42,11 52 46 

7 21,68 24,86 53 38 

Subtotal 46,32 61,98 372 333 

U
R

B
A

N
A

 8 172,47 196,56 93 91 

9 171,88 174,18 107 123 

10 150,13 136,27 74 99 

Subtotal 154,82 167,43 274 313 

TOTAL 64,87 89,68 646 646 
(A)pelo teste não paramétrico de Kruskall-Wallis; (B)extraído de Tavares-Neto (1987b) – no semelhante 
levantamento de 2004 uma parte das pessoas (n=84), de 18 famílias, as quais não foram avaliadas (residência 
temporária em outro local; migração temporária para outra cidade da região ou de outro Estado; entre outras razões, 
por conta do prolongado período seco ou de estiagem, pois no ano anterior 2003 as chuvas foram irregulares e em 
épocas não habituais). 
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VI.3.2. Evolução da esquistossomose mansônica na população estudada, do ano de matrícula 
(1975 a 1993) ao de 2015 

 

Nas famílias dessas 646 pessoas, incluídas nesta parte do estudo, bem como na anterior 

(VI.3.1.), a autoavaliação sobre a exposição das famílias ao risco de infecção por S. mansoni 

junto às fontes hídricas variou ao longo do tempo pesquisado, conforme mostra a TABELA 

16. Tanto naqueles de procedência rural, como da área urbana, houve ao longo do tempo e de 

modo muito significativo (p<0,0000001) o progressivo aumento daqueles com autoavaliação 

de menor risco e a redução, também ao longo tempo, daqueles com risco elevado (TABELA 

16) – na área rural, mais de ¼ (29,2%) do Qui quadrado total, foi em razão do número esperado 

em 1986 (ne=132,53) ser superior ao observado (no=71), enquanto com semelhante proporção 

(28,9%) do Qui quadrado na população originalmente urbana em consequência da queda da 

proporção de risco elevado (ne=164,11; e no=96). O GRÁFICO 5 torna mais evidente as 

semelhanças dos dados (TABELA 16) referentes à autoavaliação do ano de 2004, e nesse ano 

as diferenças entre o grau da autoavaliação versus local da residência (rural; urbano/sede) não 

alcançaram significado estatístico (χ2=5,41; p>0,14; g.l.=3). 

 

Por sua vez, daquele somatório total (Σ) para o cálculo do Qui quadrado do conjunto 

(χ2=165,52 - TABELA 16), só 9,9% (16,4592/165,5167) foi parte do ano 2004. Outra hipótese, 

sobre as semelhanças observadas no ano de 2004 (TABELA 16; e GRÁFICO 5), pode ser a 

representação de algum momento de transição entre o passado (1986, quando eram iniciais as 

medidas curativas, preventivas e de controle) e o presente (2015, quando as medidas exequíveis 

já haviam sido implantadas, ou estavam na fase de vigilância e de controle)? Contudo, a 

totalidade das 84 pessoas de famílias não incluída na autoavaliação de 2004 tem em comum, 

com base nos dados de 1985, serem as próprias ou filhos de agricultores/meeiros de terras ou 

exclusivamente meeiros, grupos como já supracitado (subcapítulo VI.3.1), com grau de 

exposição mais elevado. Portanto, aparentemente, a exclusão dessas 84 pessoas alterou 

substantivamente as proporções concernentes ao ano de 2004. 

 

Mesmo assim, e cabe destacar, foi consistente na população rural ou da sede, entre 1986 

a 2015, as crescentes proporções de famílias com autoavaliação de risco nulo à exposição de 

infeção por S. mansoni nas fontes hídricas. Ou, de modo inverso, a redução progressiva no 

período daquelas famílias com autoavaliação de exposição elevada. 
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TABELA 16. Distribuição do grau da autoavaliação de exposição às fontes hídricas, segundo 
o local de residência e o ano do levantamento. 

 

ÁREA DA 
RESIDÊNCIA 

GRAU DE 
EXPOSIÇÃO 

ANO DO LEVANTAMENTO 
n (%) 

Estatística 1986 2004(A) 2015 

RURAL 

Nulo 71 (17,7) 125 (38,5) 154 (46,3) 

χ2=97,73; 

p<0,0000001 

g.l.=6 

Baixo 57 (14,2) 39 (12) 66 (19,8) 

Moderado 118 (29,4) 73 (22,4) 50 (15) 

Elevado 155 (38,7) 88 (27,1) 63 (18,9) 

Subtotal 401 (100) 325 (100) 333 (100) 

URBANA 

Nulo 84 (34,3) 114 (48,2) 186 (59,4) 

χ2=54,51; 

p<0,0000001 

g.l.=6 

Baixo 32 (13,1) 22 (9,3) 48 (15,3) 

Moderado 54 (22) 44 (18,5) 46 (14,7) 

Elevado 75 (30,6) 57 (24) 33 (10,6) 

Subtotal 245 (100) 237 (100) 313 (100) 

CONJUNTO 

Nulo 155 (24) 239 (42,5) 340 (52,6) 

χ2=165,52 

p<0,00000001 

g.l.=6 

Baixo 89 (13,8) 61 (10,9) 114 (17,6) 

Moderado 172 (26,6) 117 (20,8) 96 (14,9) 

Elevado 230 (35,6) 145 (25,8) 96 (14,9) 

TOTAL 646 (100) 562 (100) 646 (100) 
(A)nesse ano (2004), houve a falta de registro de 84 pessoas (vide nota de rodapé da Tabela 14). 
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GRÁFICO 5. Representação gráfica dos resultados mostrados na Tabela 16. 

 

 

 

 

Ao longo de 1975 a 2015, notadamente entre novembro de 1975 (Kato-Katz e método 

de Lutz) a julho de 1992 (Kato-Katz 20), a totalidade das 646 pessoas teve pelo menos uma (1) 

vez ovos de S. mansoni nas fezes. Nesse grupo estudado (n=646), o número de exames Kato-

Katz realizados variou de 6 a 38 (também considerando os exames especiais, quando alguns 

ainda escolares ou em outras ocasiões, e aqueles solicitados pela equipe da UBS-Catolândia –

QUADRO 2 - ANEXO IV), com moda de 10 e mediana de 11 exames; média da carga 

parasitária de 1,96 (± 0,44); mediana de 1,32; e moda de 1,00. A TABELA 17 mostra a carga 

parasitária (expressa em LG10; e pela média de postos do teste de Kruskall-Wallis) de ovos de 

S. mansoni versus o grau de exposição segundo a autoavaliação da família, conforme a 

procedência (rural; ou urbana/sede) em dezembro de 2015.  
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TABELA 17. Carga parasitária na série histórica (1975-2015), conforme o grau de exposição às fontes hídricas e a procedência no município de 
Catolândia, Bahia. 

 

GRAU DE EXPOSIÇÃO 
(2015) 

PROCEDÊNCIA (2015) 
(número) 

CARGA PARASITÁRIA DE S. mansoni (1975 |―| 2015) 
Média ± DP(A)  

(LG10) Estatística(B)  
Média de 
postos(C) Estatística(D) 

• Nulo 
� Rural (n=154) 1,68 ± 0,61 

t=0,50; p>0,64; 
g.l.=338 

 51,91 
Prova U=5,50; 

p>0,80 
� Urbana (n=186) 1,45 ± 0,11  49,42 

subtotal (n=340) 1,61 ± 0,49  - 

• Baixo 
� Rural (n=66) 1,76 ± 0,34 

t=0,86; p>0,10; 
g.l.=112 

 67,04 
Prova U=3,96; 

p>0,84 
� Urbana (n=48) 1,49 ± 0,28  59,94 

subtotal (n=114) 1,67 ± 0,39  - 

• Moderado 
� Rural (n=50) 1,91 ± 0,47 t=8,17; p<0,0001; 

g.l.=82,87 (F=9,34; 
p<0,003) 

 104,11 
Prova U=387,50; 

p<0,0001 
� Urbana (n=46) 1,58 ± 0,25  70,26 

subtotal (n=96) 1,72 ± 0,49  - 

• Elevado 
� Rural (n=63) 2,28 ± 0,57 

t=4,03; p<0,001; 
g.l.=94 

 251,91 
Prova U=287,42; 

p<0,001 
� Urbana (n=33) 1,61 ± 0,65  227,17 

subtotal (n=96) 2,17 ± 0,62  - 

TOTAL 
� Rural (n=333) 1,86 ± 0,67 t=5,01; p<0,0001; 

g.l.=640,45 
(F=5,04; p<0,03) 

 357,33 
Prova U>1.068; 

p<0,10-10 
� Urbana (n=313) 1,62 ± 0,58  287,50 

subtotal (n=646) 1,75 ± 0,64  - 
(A)DP, desvio padrão; (B)teste t de Student; (C) ou “mean rank” - extraída do valor em número de ovos/grama de fezes; (D)teste não paramétrico de Mann-Whitney. 
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Como mostra a TABELA 17, houve consistência da carga parasitária ser maior naqueles 

procedentes da área rural (p<0,0001); todavia, isso tem mais significado estatístico nos grupos 

com autoavaliação de moderado e elevado grau de exposição (p<0,001). Assim, ao agrupar 

aqueles com nulo e baixo grau de exposição não há diferença estatística entre si quanto à carga 

parasitária (p>0,11), a qual também é semelhante nesse conjunto com a procedência, sede ou 

urbana (p>0,09). De modo semelhante, o conjunto daqueles com grau de exposição moderado 

vs. elevado também não têm carga parasitária estatisticamente diferente entre si (p>0,07), bem 

como quando distribuído pela procedência (p>0,06). Em razão disso, nas análises posteriores 

os graus de exposição nulo + baixo vs. moderado + elevado serão tratados dessa forma. 

 

No período de novembro 1975 a julho de 1993 (QUADRO 2 - ANEXO IV), ponto de 

corte desta amostra (n=646), foram realizados 25 exames Kato-Katz(177), para toda a população 

ou de algum grupo especial, com o total de 16.393 exames e, entre esses, 126 (0,7%) tiveram 

carga parasitária ≥1.000 ovos de S. mansoni/g de fezes – último caso no grupo estudado (n=646) 

em julho de 1990. No entanto, entre os 126 casos aproximadamente ¼ ou 24,6% (n=31) tiveram 

duas vezes ou mais vezes essa elevada carga parasitária (25 pessoas duas vezes; e 6 em 3 

ocasiões), correspondendo a mais da metade (54%; n=68) dos casos (n=126) – assim, menos 

da metade (n=58; 46%) teve só uma vez essa elavada carga parasitária. Portanto, foram 89 (58 

+ 31) pessoas em algum momento, entre os anos de 1975 a 1990, com elevada carga parasitária, 

das quais em 2015 ainda residiam 16 (18%) dessas pessoas com carga elevada (≥1.000 ovos), 

no passado, no município de Catolândia, todas moradoras nas áreas rurais do município e, 

enquanto tinham de 8 a 17 anos de idade e 100% do sexo masculino. Outro aspecto de destaque 

nesses 16 casos, por ocasião do exame com ≥1.000 ovos de S. mansoni/g de fezes, foi: as mães 

dos mesmos e 52,3% (n=23) dos outros irmãos <18 anos (n=44) tinham de 96 a 480 ovos/g de 

fezes; enquanto os pais (n=16) e irmãos com ≥18 anos (n=19) com ovos de de S. mansoni foram, 

respectivamente: 31,2% (n=5) e 36,8% (n=7), e com limites de 96 a 480 ovos/g de fezes. Em 

outra publicação, com modelo caso-controle, serão estudados os 89 casos desta série com 

≥1.000 ovos/g (e mais os poucos casos após julho de 1990, em outras pessoas não incluídas 

nesse grupo de 646 pessoas –QUADRO 2 - ANEXO IV), pareados por sexo, idade e local de 

residência, inclusive para avaliar a hipótese do efeito materno na infecção por S. mansoni; e 

adiante serão descritas as formas clínicas da esquistossomose mansônica nesses 16 casos. 

 

                                                           
177 Incluso o exame realizado pelos Profs. Alexandre Leal Costa e Alberto Serravalle, de novembro de 1975, com 

236 exames e 8 (3,4%) de portadores com carga parasitária ≥1.000 ovos/g de fezes. 
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Entre as mulheres (1,64 ± 0,60) e os homens (1,87 ± 0,67) foram estatisticamente muito 

diferentes as cargas parasitárias (LG10) ao longo dos últimos 40 anos (t=4,48; p<0,0001; 

g.l.=644). Mesmo assim e considerando as análises a partir dos dados descritos na TABELA 

16, na TABELA 17 a carga parasitária do ano da matrícula até o ano de 2015, foi comparada 

em cada sexo com relação a procedência em 2015 (rural; ou urbana). Como já mostrado na 

TABELA 17, aqueles residentes na área rural (mulheres e homens) têm muito maior carga 

parasitária (p<0,0001, pelo teste t de Student; e ainda mais significante pelo teste de Mann-

Whitney, p<0,10-10), na TABELA 18 essa maior carga parasitária foi tanto maior nas mulheres 

da área rural (p<0,02) e, principalmente, nos homens dessa mesma área rural (p<0,0001). 

 

 

TABELA 18. Distribuição da carga parasitária de S. mansoni de 1975 a 2015, segundo o sexo 
e o local de residência no município de Catolândia (Bahia). 

 

SEXO 
RESIDÊNCIA 

(número) 

CARGA PARASITÁRIA (LG10) DE 
OVOS DE S. mansoni 

Estatística 
Média ± 

DP(A) Md(B) Mo(C) Limites 

Feminino 
Rural (n=168) 1,72 ± 0,61 

1,38 1,00 
1,00 
|―| 
3,20 

t=2,45; 
p<0,02; 
g.l.=349 

Urbana (n=183) 1,57 ± 0,57 
total (n=351) 1,64 ± 0,60 

Masculino 
Rural (n=165) 2,01 ± 0,70 

1,83 1,38 
1,00 
|―| 
3,82 

t=4,20; 
p<0,0001; 

g.l.=291,38(D) 
Urbana (n=130) 1,69 ± 0,59 
total (n=295) 1,87 ± 0,67 

(A)DP, desvio padrão; (B)Md, mediana; (C)Mo, moda; (D)F=4,32; p<0,04. 

 

 

As mulheres (1,57 ± 0,57) e os homens (1,69 ± 0,59) da área urbana (TABELA 18) 

tiveram cargas parasitárias próximas ao limite de significância estatística (t=1,86; p>0,06; 

g.l.=311); ao contrário de mulheres (1,72 ± 0,61) versus homens (2,01 ± 0,70) da área rural, nos 

quais aquelas cargas tiveram diferenças altamente significativas (t=3,88; p<0,0001; g.l.=331). 

Por sua vez, pela análise da variância (ANOVA), as mulheres de ambas as procedências (rural 

e urbana) e os homens da área urbana também têm cargas parasitárias muito diferentes entre si 

(F=21,53; p<0,0001; g.l.=2), ou como mostrado pelo teste de Kruskall-Wallis (χ2=40,07; 

p<0,0001; g.l.=2), com as seguintes médias de postos (“mean ranks”) da carga parasitária: 

213,02 nas mulheres da área urbana; 254,52 entre as mulheres da rural; e 312,98 nos homens 

da área urbana. Portanto, três desses quatro grupos (TABELA 18) são distintos entre si quanto 

a carga parasitária. 
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Esse determinismo da área de residência em Catolândia é reforçada pela constatação 

que aqueles (n=51) migrantes da área rural para a sede (vide texto relacionado à TABELA 15) 

tiveram menor média de carga parasitária (1,44 ± 0,46), entre ano de matrícula até o ano de 

2015, do que aquelas 12 pessoas que migraram da sede para a área rural (1,75 ± 0,52) - sendo 

a diferença estatisticamente significante (t=2,06; p<0,05; g.l.=61). 

 

Na TABELA 19, a condição de vida da população(178) (QUADRO XIV) distribuída 

pelo valor da mediana, foi dividida em dois grupos, como antes já referido: ≤19 pontos; e >19), 

e a carga parasitária de ovos de S. mansoni ao longo dos anos (da época da 1ª matrícula/Kato-

Katz até 2015), também distribuída pelo local de residência. As populações residentes nas áreas 

rurais tanto com pior condição de vida (≤19 pontos) (p<0,02) ou melhor (p>19 pontos) 

(p<0,0001) têm maior carga parasitária, respectivamente quando comparada à residente na sede 

dentro do mesmo grupo de condição de vida. No conjunto, os de pior condição de vida (≤19 

pontos; n=430) têm maior média da carga parasitária (1,67 ± 0,67), de modo estatisticamente 

significante (t=4,04; p<0,0001; g.l.=468,81 – teste F=11,04; p<0,0001), do que aqueles com 

melhores condições de vida, >19 pontos (1,46 ± 0,61). 

 

 

TABELA 19. Distribuição da carga parasitária de S. mansoni de 1975 a 2015, relacionada ao 
escore da condição de vida (igual ou inferior ao valor da mediana vs. maior ao valor da 

mediana) e o local de residência no município de Catolândia (Bahia). 
 

CONDIÇÃO 
DE VIDA 

(segundo 
pontuação da 

mediana) 
RESIDÊNCIA 

(número) 

CARGA PARASITÁRIA (LG10) DE 
OVOS DE S. mansoni 

Estatística 
Média ± 

DP(A) Md(B) Mo(C) Limites 

≤19 
Rural (n=235) 1,74 ± 0,69 

1,83 1,00 
1,00 
|―| 
3,82 

t=2,39; 
p<0,02; 
g.l.=428 

Urbana (n=195) 1,59 ± 0,62 
total (n=430) 1,84 ± 0,64 

>19 
Rural (n=98) 1,61 ± 0,72 

1,38 1,38 
1,00 
|―| 
3,38 

t=3,31; 
p<0,0001; 

g.l.=158,90(D) 
Urbana (n=118) 1,33 ± 0,46 
total (n=216) 1,55 ± 0,60 

(A)DP, desvio padrão; (B)Md, mediana; (C)Mo, moda; (D)F=28,89; p<0,00001. 

 

 

Em 1993, ponto de corte deste estudo para amostra de 646 pessoas, aqueles até 16 anos 

de idade em 2015 estavam dentro da faixa etária de 22 |―| 38 anos de idade. Como mostra a 

                                                           

 
178 Excluídos os escores concernentes ao grau da autoavaliação à exposição às fontes hídricas. 
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TABELA 20 em ambas as faixas etárias a carga parasitária foi significativamente maior 

naqueles residentes na área rural, mas os de maior idade (≥39 anos) apresentaram ao longo do 

estudo mais elevadas cargas parasitária (1,89 ± 0,67), comparativamente aos da faixa etária de 

22 |―| 38 anos. 

 

 

TABELA 20. Distribuição da carga parasitária de S. mansoni de 1975 a 2015, conforme a 
faixa etária em 2015 e o local de residência no município de Catolândia (Bahia). 

 

FAIXA 
ETÁRIA 
(em anos) 

RESIDÊNCIA 
(número) 

CARGA PARASITÁRIA (LG10) DE 
OVOS DE S. mansoni 

Estatística 
Média ± 

DP(A) Md(B) Mo(C) Limites 

22 |―| 38(D) 
Rural (n=159) 1,68 ± 0,60 

1,31 1,00 
1,00 
|―| 
2,14 

t=2,42; 
p<0,03; 
g.l.=346 

Urbana (n=189) 1,58 ± 0,55 
total (n=348) 1,63 ± 0,57 

≥39(E) 

Rural (n=174) 2,14 ± 0,72 

1,67 1,38 
1,00 
|―| 
3,82 

t=4,28; 
p<0,0001; 
g.l.=293,3

4 (F) 

Urbana (n=124) 1,72 ± 0,59 

total (n=298) 1,89 ± 0,67 
(A)DP, desvio padrão; (B)Md, mediana; (C)Mo, moda; (D)quando do ingresso no projeto estava na faixa etária (anos) 
de 0 |―| 16 anos de idade; (E)quando do ingresso no projeto na faixa etária ≥17 anos (limites 17 |―| 72 anos de 
idade); (F)F=4,36; p<0,05. 

 

 

Na TABELA 21, as cargas parasitárias de S. mansoni foram comparadas com a 

ocupação principal entre aqueles com atividade agrícola (agricultor; agricultor + meeiro de 

terras; meeiro de terras) versus as outras ocupações; e também com ou sem trabalho temporário 

fora do município. 

 

 

TABELA 21. Carga parasitária de S. mansoni, distribuída pela ocupação principal e o 
trabalho temporário. 

 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO (n) 

CARGA 
PARASITÁRIA 

(LG10) ESTATÍSTICA 

Ocupação 
principal 

Atividade agrícola(A) (n=239) 2,09 ± 0,69 t=4,22; 
p<0,0001; 

g.l.=639,08(C) Outras (n=407) 1,69 ± 0,61 

Trabalho 
temporário(B) 

Sim (n=184) 2,16 ± 0,74 t=6,31; 
p<0,0001; 

g.l.=636,04(D) Não (n=462) 1,67 ± 0,62 
(A)Agricultor(a); Agricultor(a) + Meeiro(a) de terras; e Meeiro(a) de terras; (B)fora do município de Catolândia; 
(C)F=4,21; p<0,05; (D)F=9,38; p<0,001. 
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O QUADRO 4 mostra as variáveis estudadas, neste subcapítulo, no formato dicotômico 

entre aquelas associadas à carga parasitária (p<0,05 ou menos), mas aplicada a análise 

combinatória(179) foram formados 128 grupos possíveis; e disso resultou números de casos, no 

conjunto dos grupos, com ampla variação entre os grupo (n= 3 |―| n=23; com mediana de 9 

casos), e para evitar outra(s) causa(s) de viés(vieses) decorrente(s) de grupos com pequenos 

números (n<10), foi aplicada a análise pela regressão logística múltipla. Ao longo de 1975 a 

2015, como já descrito, nenhum dos 646 moradores teve todos os exames Kato-Katz negativos, 

especialmente antes de 1988, e, também por isso, houve ampla variação na carga parasitária e 

sem distribuição normal, mesmo após a transformação na base logarítmica 10; em razão disso, 

na análise multivariada foi considerada o valor da mediana (=1,32) da carga parasitária do total 

de casos (n=646), se ≤1,32 com peso ou escore zero (0) ou se >1,32 com escore 1. 

 

 

QUADRO 4. Variáveis estudadas e associadas à carga parasitária por S. mansoni (de 1975 a 
2015) nas análises anteriores, dos 646 moradores de Catolândia (Bahia) matriculados no 

projeto até o ano de 1993. 
 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO ESCORE 

1. Sexo 
Feminino 0 
Masculino 1 

2. Faixa etária (anos) 
22 |―| 38 0 
≥39 1 

3. Local de residência 
Rural 0 
Sede 1 

4. Condições de vida (pontuação da mediana) 
≤19 0 
>19 1 

5. Ocupação principal: atividade agrícola 
Não 0 
Sim 1 

6. Trabalho rural temporário(A) 
Não 0 
Sim 1 

7. Grau da autoavaliação à exposição 
Nulo + Baixo 0 
Moderado + Elevado 1 

(A) Em área fora do município de Catolândia. 

 

 

A TABELA 22 resume as análises já estudadas conforme a carga parasitária baseada 

na mediana (≤1,32; ou >1,32), com a estimativa da probabilidade (p) e do Odds ratio (OR) 

fornecidos no cálculo do Qui quadrado pelo software Epi-Info 7 (QUADRO 5). 

                                                           

 
179 Cn, p=n!/p!(n-p)! 



- 206 - 
 

 
 
 

TABELA 22. Estudo das variáveis, dicotômicas, associadas ao quantitativo da média da carga parasitária de S. mansoni, da época da matrícula até 
2015, entre aquelas pessoas matriculadas até 1993, distribuídas pelo valor da mediana da carga parasitária. 

 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO 

MEDIANA DA CARGA 
PARASITÁRIA (LG10) – n (%) TOTAL 

n (%) 
ODDS RATIO 

(limites) 
ESTATÍSTICA 

(g.l.=1) >1,32 ≤1,32 

Sexo 
Masculino 201 (68,1) 94 (31,9) 295 (100) 

3,59 
(2,59 |―| 4,98) 

χ2=60,92; 
p<10-11 

Feminino 131 (37,3) 220 (62,7) 351 (100) 
Total 332 (51,4) 314 (48,6) 646 (100) 

Faixa etária (anos) 
≥39 205 (68,8) 93 (31,2) 298 (100) 

1,81 
(1,31 |―| 2,50) 

χ2=13,09; 
p<0,0003 

22 |―| 38 191 (54,9) 157 (45,1) 348 (100) 
total 396 (61,3) 250 (38,7) 646 (100) 

Local de residência 
Rural 284 (85,3) 49 (14,7) 333 (100) 

10,84 
(7,40 |―| 15,89) 

χ2=172,43; 
p<10-14 

Sede 109 (34,8) 204 (65,2) 313 (100) 
total 393 (60,8) 253 (39,2) 646 (100) 

Condições de vida 
≤19 249 (57,9) 181 (42,1) 430 (100) 

1,85 
(1,33 |―| 2,58) 

χ2=13,53; 
p<0,0002 

>19 92 (42,6) 124 (57,4) 216 (100) 
total 341 (52,8) 305 (47,2) 646 (100) 

Ocupação principal 
(atividade agrícola) 

Sim 132 (55,2) 107 (44,8) 239 (100) 
2,75 

(1,98 |―| 3,83) 
χ2=36,98; 

p<10-10 
Não 126 (31) 281 (69) 407 (100) 
total 272 (39,9) 374 (60,1) 646 (100) 

Trabalho temporário 
(fora do município) 

Sim 103 (56) 81 (44) 184 (100) 
2,31 

(1,63 |―| 3,27) 
χ2=22,76; 

p<0,000001 
Não 164 (35,5) 298 (64,5) 462 (100) 
Total 267 (41,3) 379 (58,7) 646 (100) 

Grau da autoavaliação 
à exposição 

Moderado + Elevado  105 (54,7) 87 (45,3) 192 (100) 
1,96 

(1,39 |―| 2,76) 
χ2=15,13; 
p<0,0001 

Nulo + Baixo 173 (38,1) 281 (61,9) 454 (100) 
Total 278 (43) 368 (57) 646 (100) 
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QUADRO 5. Análise da regressão logística múltipla com as variáveis associadas à infecção 
de S. mansoni, pelos resultados dos testes não paramétricos. 

 

VARIÁVEIS 
PROBABILIDADE 

(p) 
ODDS RATIO 

(limites) 
Carga parasitária (≤1,32 vs. >1,32) Variável dependente - 
Sexo >0,06 1,35 (0,56 |―| 1,94) 
Faixa etária (22 |―| 95) >0,21 1,13 (0,47 |―| 1,86) 
Local da residência <0,000001 9,4 (4,19 |―| 56,22) 
Condição de vida >0,19 1,19 (0,72 |―| 2,19) 
Atividade agrícola >0,08 1,26 (1,02 |―| 6,31) 
Trabalho temporário fora do município >0,09 1,23 (1,18 |―| 7,22) 
Autoavaliação da exposição >0,11 1,42 (0,81 |―| 2,36) 

 

 

Como também mostra a TABELA 22, nas análises univariadas, a carga parasitária 

maior que a mediana (>1,32), foi coerente com os resultados anteriores e associada de modo 

altamente significante com o sexo masculino (p<10-11), naqueles com idade ≥39 anos 

(p<0,0003), com residência na área rural (p<10-14), com piores condições de vida (p<0,0002), 

com atividade ocupacional principal agrícola (p<10-10), relato de trabalho temporário fora do 

município de Catolândia (p<0,000001) e entre aqueles com autoavaliação moderada/elevada à 

exposição às fontes hídricas (p<0,0001). Todavia, quando aplicada a regressão logística 

múltipla (software SPSS), com as variáveis descritas no QUADRO 4 e na TABELA 22, 

mostrou que a carga parasitária é só marcadamente associada com a residência em área rural 

(<0,000001), e secundariamente, mas sem alcançar significância estatística, com o sexo 

masculino (>0,06), a atividade agrícola (p>0,08) e trabalho temporário fora do domicílio 

(>0,09) (QUADRO 5), e essas três variáveis têm forte vinculação com a residência na área 

rural. 

 

 

 

VI.3.2.1. Formas clínicas da esquistossomose mansônica na população estudada, do ano de 
matrícula (1975 a 1993) ao de 2015 

 

Desde o exame clínico nº 5 (de julho de 1985 – QUADRO 2 - ANEXO IV) houve a 

incidência zero de casos novos da forma clínica hepatoesplênica (HE), isso após o 3º tratamento 

em massa com oxamniquine (um desses tratamentos, parte das pessoas matriculadas foram 

tratadas com praziquantel – janeiro de 1980 - QUADRO 2 - ANEXO IV). 
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Em julho de 1976, das 507 pessoas examinadas 21,3% (n=108) tinham algumas das 

formas graves da esquistossomose mansônica (44 HI-A; 58 HE; ou 6 esplenectomizados em 

decorrência da forma HE, clinicamente compensada ou não), enquanto em julho de 1985 

(n=963) aquela frequência passou a ser de 7,6% (16 HI-A; 42 HE ou 15 esplenectomizados). 

Oito anos após, em julho de 1993 e após 9º tratamento em massa, quando foram examinadas 

1.306 pessoas a mesma frequência foi 9,9% (79 HI-A; 34 HE; e 16 esplenectomizados), mas o 

aparente aumento de casos com HI-A (n=79) decorreu de três situações independentes: (i) sete 

casos antes com a forma HE tiveram regressão (ou reversão) do quadro clínico para a forma 

HI-A; e mais os 16 casos de 1985, que permaneceram nessa mesma condição clínica (HI-A) 

em 1993, todos com 30 ou mais de idade; (ii) quatro casos antes da forma HI evoluíram para 

HI-A (3 homens; e 1 mulher – maiores de 28 anos, da área rural; os quatro casos com atividades 

agrícolas fora do município); e (iii) 52 casos em novos moradores (n=33) ou de matriculados 

em censos prévios (n=19), mas sem exame clínico anterior ou tratamento. 

 

No mesmo período, de 1976 a 1993, dos 58 casos com a forma HE houve 10 (17,2%) 

casos submetidos a esplenectomia. 

 

Adiante, será apresentada a situação desses casos, com referência a regressão da forma 

hepatointestinal avançada (HI-A), no grupo selecionado para esse estudo (n=646), e em futura 

publicação o conjunto dos casos quando completado o levantamento descrito no estudo piloto 

(item G do capítulo V, Metodologia), com planejamento de execução em outubro de 2016. 

 

Das 137 (21,2%) pessoas matriculadas até 1993 com 5 anos ou menos de idade (em 

2015 com 22 a <27 anos de idade), nenhuma evoluiu para alguma forma clínica crônica mais 

avançada da esquistossomose mansônica (HI-A ou HE). Esse grupo (n=137), nascido após a 

instituição de três ou mais tratamento em massa e a instalação das principais medidas 

preventivas e de controle, quando comparado ao grupo ≤5 anos de idade admitido no projeto 

até agosto de 1976 (n=93), e antes do 1º tratamento em massa (outubro de 1976), tinham entre 

si as semelhanças das características demográficas; e as significativas diferenças em relação a 

infecção por S. mansoni e, pelo significado clínico, da frequência da forma clínica HI-A - 

TABELA 23. 

 

Nenhuma pessoa dessa faixa etária (≤5 anos de idade) do município de Catolândia 

(Bahia), a qualquer tempo (1976 a 2015), apresentou a forma hepatoesplênica (HE) ou 

hepatointestinal avançada (HI-A) da esquistossomose mansônica. 
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TABELA 23. Características demográficas (sexo e local de residência) e de morbidade 
(infecção por S. mansoni e forma clínica da esquistossomose mansônica), nas pessoas com ≤5 

anos de idade em 1993, comparadas com aquelas da mesma faixa etária em 1976. 
 

CARACTERÍSTICA 

POPULAÇÃO INFANTIL COM 
≤≤≤≤5 ANOS DE IDADE (número) 

ESTATÍSTICA 
Até agosto de 
1976 (n=93) 

Até julho de 
1993 (n=137) 

% Sexo masculino 48,4 (45) 46,7 (64) χ2=0,06; p>0,79 
(g.l.=1) 

% Residência na área 
rural 

50,5 (47) 46 (63) χ2=0,46; p>0,46 
(g.l.=1) 

% Portadores de ovos 
de S. mansoni 

36,6 (34) 2,9 (4) 
χ2=45,45; 
p>0,10-10 
(g.l.=1) 

% Portadores de >500 
ovos de S. mansoni/g 
de fezes 

8,6 (8) 0 
teste exato de 

Fisher, 
p<0,0006 

% Portadores da forma 
hepatointestinal 
avançada (HI-A) 

3,2 (3)(A) 0 
teste exato de 
Fisher, p>0,06 

(A)Dois do sexo masculino, e uma do feminino, com idades respectivamente de: 3 anos e 11 meses; 
4 anos e 8 meses; e 4 anos e 5 meses. A menina e o menino (de 3 anos e 11 meses) eram 
irmãos e a mãe tinha a forma hepatoesplênica (HE) no exame clínico 1, de julho de 1976. 
Essas três crianças tiveram regressão da forma HI-A para HI detectada no exame clínico 2 
de abril de 1978, aproximadamente 18 meses após o tratamento específico (oxamniquine). 

 

 

Nos 137 casos com idades ≤5 anos em 1993, no ano da admissão ao projeto (entre 1989 

a 1993), aqueles (n=26) com menos de 1 ano de idade (<1 ano) nenhum apresentou ovos de S. 

mansoni nas fezes. Enquanto naqueles admitidos em 1976 com <1 ano de idade (n=11), dois 

casos (uma menina e um menino, respectivamente com 8 meses e 19 dias; e 10 meses e 3 dias) 

tinham ovos de S. mansoni, ambos moradores do setor ou microárea 8 (sede do município), e 

com carga parasitária ≤48 ovos/g de fezes (menino com 24 ovos/g; e menina com 48 ovos/g). 

 

Esses 137 casos com idades ≤5 anos em 1993, até o ano de 2003, quando tinham 15 

anos ou menos de idade, houve a infecção por S. mansoni até três vezes em 95,6% desses; 

enquanto, naqueles de 1976 até o ano de 1986 houve a reinfecção em 100% e até quatro vezes; 

e como mostra a TABELA 24 a diferença entre ambos os momentos foi altamente significante 

(p<0,00000001), porque no grupo anterior às medidas terapêuticas e as preventivas (1976-

1986) as reinfecções eram mais frequentes e de maior intensidade (TABELA 23). Ou seja, 
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naqueles sem pleno acesso àquelas medidas, com três a quatro reinfecções, tiveram frequência 

de 25,7% vs. 1,5% no grupo de quando consolidadas as mesmas medidas. 

 

 

TABELA 24. Número de infecções por S. mansoni no período de 10 anos, na população com 
≤5 anos de idade de antes (1976 a 1986) e após (1993 a 2003), as medidas terapêuticas e 

preventivas. 
 

NÚMERO DE 
INFECÇÕES POR 
S. mansoni (exames 

Kato-Katz, realizados no 
período de 10 anos) 

POPULAÇÃO INFANTIL COM 
≤≤≤≤5 ANOS DE IDADE – n (%) 

ESTATÍSTICA 

Admitidos até 
agosto de 1976, 
e acompanhados 
até fevereiro de 

1986(A) 

Admitidos até 
julho de 1993, e 
acompanhados 
até março de 

2003 
0 0 6 (4,4)(B) 

χ2=54,90(C); 
p<0,00000001 

1 34 (45,9) 121 (88,3) 
2 21 (28,4) 8 (5,8) 
3 14 (18,9) 2 (1,5) 
4 5 (6,8) 0 

TOTAL 74 (100)(A) 137 (100) 
(A)Até fevereiro de 1986, houve a migração de 19 casos; (B)entre 2003 a 2015, todos os 6 casos 

tiveram uma infecção por S. mansoni (com <96 ovos/g de fezes); (C)análise linear de 
Mantel-Haenszel. 

 

 

Na amostra estudada com mais de 5 anos de idade (n=509 pessoas), em julho de 1993, 

as proporções de mulheres (n=278) e de homens (n=231), foram respectivamente de 54,6% e 

45,4%. Nesse grupo etário (>5 anos em 1993, ou ≥27 anos de idade em 2015), as análises em 

nada diferem daquelas descritas no capítulo anterior (VI.3.2.). No QUADRO 6, consta a 

descrição das formas clínicas dessas 509 pessoas. 

 

Todos os casos das formas crônicas avançadas (hepatointestinal avançada, HI-A; 

hepatoesplênica, HE; e os casos esplenectomizados + escleroterapia das varizes 

esofágicas/gástricas) tiveram entre 1995 a 2015 de um a cinco exames ultrassonográficos do 

abdômen, realizados em um dos hospitais universitários(180), onde foram(são) acompanhados 

nesses últimos 20 anos, ou realizados em serviços particulares das cidades de Barreiras (BA) 

                                                           

 
180 Hospital Universitário Presidente Médici da Universidade de Brasília (Brasília, DF); Hospital Escola da 

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (Uberaba, 
MG); Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás (Goiânia, GO); Hospital São Paulo da 
Universidade Federal de São Paulo; e Complexo Universitário Professor Edgard Santos da Universidade 
Federal da Bahia (Salvador, Bahia). 
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e/ou Brasília (DF). Em 100% dos casos de HI-A ou HE (QUADRO 6), com exame 

ultrassográfico, tinham em comum a presença de espessamento da fibrose periportal, mas com 

maior intensidade naqueles com a forma clínica hepatoesplênica; e entre esses últimos com 

exame ultrassográfico/Doppler (n=22) foi constatado o aumento do calibre das veias porta, 

esplênica e mesentérica superior. 

 

 

QUADRO 6. Formas clínicas das pessoas em 2015, incluídas no estudo, e no ano 1993 com 
idade >5 anos. 

 

FORMA CLÍNICA 
(ano 1993) Número 

FORMA CLÍNICA (ano 2015) 
OBSERVAÇÕES HI HI-A HE ESPL TOTAL 

Hepatointestinal (HI) 402 402 0 0 0 402 

Todos HI de 1993, 
permaneceram 
nessa condição 
(vide texto) 

Hepatointestinal 
avançada (HI-A) 

72 18⇑⇑⇑⇑ 54 0 0 54 
Um quarto (25%) 
regrediu de HI-A 
(n=18) para HI 

Hepatoesplênica 
(HE) 

34 0 0 31 3⇓⇓⇓⇓ 31 

8,8% (n=3) a 
tiveram indicação 
cirúrgica (vide 
texto) 

HE + Esplenectomia 
(ESPL) 

1 - - - 1 4 - 

TOTAL 509 420 54 31 4 509 - 
 

 

Nos laudos dos exames ultrassonográficos com descrição da classificação do 

espessamento periportal(181), entre os casos com a forma clínica HI-A (n=41) a maioria (n=29) 

era do tipo Ds, e os demais (n=12) do tipo D; enquanto aqueles HE (n=28) estavam distribuídos 

nos seguintes tipos: D (n=3); Ds (8); E (n=14); Ec (n=2); e Fc (n=1). Nos outros casos, com as 

formas clínicas HI-A ou HE, essa classificação não foi registrada ou o laudo era inconclusivo. 

 

Todos os baços dos casos da forma clínica HI-A ou de HE (QUADRO 6), pelo exame 

ultrassonográfico, estavam aumentados respectivamente de 2,6 |―| 2,9cm e 4,2 |―| 8,1cm. 

Esses e outros dados, quanto aos exames ultrassonográficos, serão proximamente detalhados 

em estudo monográfico de acadêmico de Medicina. Porém, essas análises devem ser muito 

                                                           

 
181 segundo a classificação da OMS (WHO, 2000). 
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cautelosas em razão da variada procedência dos exames e dos operadores à realização dos 

mesmos. 

 

Em todos os casos com HI-A ou HE, o exame ultrassonográfico mostrou o significativo 

aumento do lobo esquerdo hepático, mas como foi grande e heterogêna a procedência desses 

exames isso dificultou a comparação entre os casos; entretanto, foi muito evidente o maior 

aumento do lobo esquerdo nos portadores da forma HI-A, porquanto os casos hepatoesplênicos 

(n=31 – QUADRO 6) tinham maior idade e nesses casos a taxa de alcoolismo crônico era de 

35,5% (n=11); não obstante, essa será outra pergunta a ser respondida quando completada em 

outubro de 2016 a revisão dos prontuários dos casos portadores em 2015 das formas clínicas 

HI-A e HE. 

 

Os 34 casos hepatoesplênicos de 2015, em 1993 tinham 25 anos ou mais de idade 

(limites 25 |―| 51 anos), e três (8,8%) desses apresentaram evidências de descompensação entre 

1995 e 2015: 

 

1). Mulher de 27 anos (em 1995), branca, lavradora, residente no setor 5, 

apresentou episódios recorrentes de fezes “escuras” (aspecto de borra 

de café). Desde o exame de julho de 1982, apresentava fígado 

discretamente endurecido (LD de 6cm; e LE de 11cm), com 

superifície lisa, e baço a 4cm do RCE sem manobras inspiratórias. 

Dois meses antes da cirurgia no Hospital Escola da Faculdade de 

Medicina do Triângulo Mineiro da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (Uberaba, MG), procurou facultativo na cidade de Barreiras 

(Bahia) em razão de apresentar queixas articulares e foi medicada com 

diclofenaco potássico (oral, 50mg pela manhã; e 50mg à noite), mas 

no início da 2ª semana desse “tratamento para reumatismo”(182) 

começou a apresentar náuseas e, “dois a três dias depois”, teve os 

primeiros episódios de fezes escuras. A endoscopia digestiva alta 

mostrou varizes esofágicas no terço distal >5mm, de coloração 

azulada, e no terço médio do estômago varizes finas (<3 a 3mm), 

algumas dessas rotas ou sangrantes. A hemoglobina sérica foi 

                                                           

 
182 No Hospital Escola de Uberaba, foi constatado ter velocidade de eritrossedimentação normal (10mm na 1ª hora) 

e sem outras evidências de doença do tecido conjuntivo ou doença articular de outra natureza.  
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7,6g/dL, com morfologia das hemácias variável (anisocitose), 

hipocromia (+++/4) e metacromasia. O sumário laudo do exame 

ultrassonográfico (sem Doppler) com fibrose de padrão E e fibrose 

periportal grau II; não houve descrição do sistema venoso intra-

abominal. Foi realizada a desconexão ázigo-portal mais 

esplenectomia com ligadura da veia gástrica esquerda + escleroterapia 

das varizes de menor calibre, com pós-operatório sem intercorrências 

e alta no 14º dia. Paciente preveviamente vacinada contra o vírus da 

hepatite B (3 doses ao longo de 1994), e com anti-HBs positivo, e 

reforço nos anos de 2004 e 2014. Em 1998, teve gravidez sem 

intercorrências e parto normal, com recém-nascido de 3.250g. 

Atualmente, aparenta boa condição de saúde, sem queixas e desde 

1990 não tem ovos de S. mansoni nas fezes. Em razão da situação 

pessoal e familiar, faz acompanhamento anual em UPA-24 horas da 

cidade de Sobradinho (DF), onde a equipe conhece os antecedentes da 

mesma, bem como o relatório de alta do Hospital Escola de Uberaba. 

Tem endoscopia digestiva alta programada para abril de 2016, a ser 

realizada em clínica conveniada da cidade de Taguatinga (DF). 

 

2). Homem de 39 anos, branco, residente na sede (setor 8), meeiro de 

terras na região do Buracão (município de Barreiras), classificado com 

a forma clínica hepatoesplênica desde o exame clínico de junho de 

1983: fígado muito endurecido, superfície nodular, borda romba, LD 

de 3cm e LE de 4,5cm; e baço muito endurecido a 9cm do RCE 

esquerdo. Várias varizes de pequeno e médio calibre na parede 

abdominal. Tem matrícula no projeto desde o exame Kato-Katz 3 (de 

dezembro de 1976), mas com 2 a 3 reinfecções/ano de 1987 a 1994. 

Na avaliação de julho de 1997 foi constatado excessivo e abusivo uso 

de álcool(183) pelo relato de ingesta de “uma quarta” (aprox. 200ml) de 

cachaça de 3 a 6 vezes por dia nos últimos 11 anos. Em fevereiro de 

1998, passou a apresentar varizes na parede do abdômen e por volta 

de abril desse mesmo ano, familiares notaram icterícia, aumento do 

volume abdominal e edema maleolar bilateral. A pedido da UBS-

                                                           

 
183 Não aplicado teste CAGE ou AUDIT. 
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Catolândia, foram realizados em Barreiras os seguintes exames: 

aminotransferases (AST de 560 UI/L; e ALT de 144 UI/L); δ-

glutamiltransferase 380U/L; albumina de 2,3g/dL; e bilirrubina total 

de 6,4mg/dL (direta de 5,2mg/dL); tempo de protrombina >6 

segundos; anti-Hbs positivo (vacinado com 3 doses ao longo do ano 

de 1994); e anti-HBc negativo; os outros exames solicitados, incluso 

o exame ultrassonográfico do abdômen, não foram realizados em 

Barreiras; e, também por isso, o paciente foi encaminhado para o 

Hospital Universitário Professor Edgard Santos, HUPES (Salvador, 

Bahia). Mesmo com o quadro supramencionado, não apresentava 

sinais ou sintomas clínicos, eletrocardiográficos compatíveis com cor 

pulmonale, também afastada pela dopplerecocardiografia e 

radiografia de tórax (póstero anterior; e perfil). Outras causas de 

hepatopatias foram afastadas e diagnósticos finais, foram: 

esquistossomose hepatoesplênica + cirrose alcoólica, baseados no 

exame ultrassonográfico (fibrose portal de grau 3; e septos com 

formação de nódulos no parênquima, fibrose grau 4). No 18º dia 

internação, foi transferido para o Hospital Roberto Santos, onde foi 

realizada a escleroterapia das varizes esofágicas, seguido de 

acompanhamento a cada 2 meses; no inicío de dezembro de 1998, com 

a melhora clínica do paciente foi realizada a desconexão ázigo-portal 

mais esplenectomia, mas sem a ligadura da veia gástrica esquerda. O 

espécime hepático, extraído no per operatório, o exame 

histopatológico mostrou focais infiltrados inflamatórios, extensa 

esteatose (Sudan III), balonização dos hepátocitos e corpúsculos de 

Mallory no interior dos hepatócitos, além da exuberante fibrose 

periportal. O paciente teve ganho de peso, substantiva melhora clínica, 

especialmente após a dietoterapia sob supervisão e tratamento contra 

redução de danos pelo álcool; todavia, após a cirurgia, o paciente se 

manteve ictérico e na última consulta (outubro de 2015), foi incluído 

na lista de transplante hepático; e 

 

3). Em 2001, homem de 51 anos, mulato claro, residente no setor 4, e 

portador de hepatosplenomegalia desde janeiro de 1981. Em 1983 

teve história de um episódio de pequena hematêmese, quando tinha 
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18 anos. Na família, mãe e outro irmão (na época com 26 anos) eram 

portadores da forma hepatoesplênica – ambos hoje residentes no 

município de Angical (Bahia). Esse morador entre 1978 a 1983 teve 

quatro reinfecções por S. mansoni, sendo no 1º exame (maio de 1978) 

com 1.200 ovos/g de fezes. Por falta de condições da família, não foi 

possível o acompanhamento no Hospital de Sobradinho 

(Universidade de Brasília). Foi orientado ao uso de dieta 

exclusivamente pastosa, de propranolol (oral, 20mg cada 12 horas), 

tratamento dentário e orientação quanto as medidas preventivas contra 

a reinfecção por S. mansoni. Em 1989, devido ao apoio institucional, 

o paciente passou a ser acompanhado no Hospital Escola da Faculdade 

de Medicina do Triângulo Mineiro, FMTM (Uberaba, MG), onde foi 

submetido até o ano de 2000 a cinco sessões de escleroterapia das 

varizes esofágicas. No entanto, em março de 2001, voltou a apresentar 

variz esofágica calibrosa no terço distal, mas sem alteração do exame 

clínico observado desde fevereiro de 1982: fígado discretamente 

endurecido, borda romba e superfície lisa, LD de 8cm e LE de 15cm; 

e baço a 2cm do RCE. Entre janeiro de 1980 a dezembro de 1996, 

recebeu tratamento específico por seis vezes (5 oxamniquine; e em 

1996 com praziquantel), a partir do exame Kato-Katz 22 (julho de 

1998) sempre se manteve negativo. Na avaliação de junho de 2001, 

voltou a apresentar varizes esofágicas de pequeno e médio calibre, 

com nova sessão de escleroterapia, quando foi indicada a desconexão 

ázigo-portal mais esplenectomia com ligadura da veia gástrica 

esquerda – realizada no Hospital Escola da Faculdade de Medicina do 

Triângulo Mineiro. Teve boa evolução até 2009, mas em maio, desse 

ano, no acompanhamento clínico periódico não foram constadas 

alterações das características hepáticas ao exame físico, contudo 

apresentava sinal de onda líquida (Piparote positivo), edema maleolar 

bilateral e referia urina “muito espumosa”; a ascite foi confirmada 

pelo exame ultrassonográfico, e com seguintes exames: exame de 

sumário de urina (proteinúria +++/4; 20 hemácias/campo; nitrito 

negativo); proteinúria de 24 horas de 4,3g; creatinina de 2,6g/dL; 

“clearance” de creatinina de 69ml/minuto; ureia de 126mg/dL. 

Paciente passou a ser acompanhado pelo Serviço de Nefrologia 
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(FMTM, Uberaba), onde foi indicada a biópsia renal e confirmada a 

glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I, com coloração pela 

prata foi mostrado o desdobramento da membrana basal glomerular 

(alças capilares com aspecto de “duplo contorno”), e a presença de 

depósitos sub-endotelias, pela imunofluorescência indireta, de IgM, 

IgG e complemento C3 em glomérulos. Até 2012, apresentou razoável 

resposta ao tratamento da síndrome nefrótica, com dietoterapia e o uso 

de prednisona e ciclofosfamida, mas a partir de setembro de 2014 

houve piora do quadro clínico (mais desnutrição). Segundo familiares, 

desde então é submetido a três sessões semanais de hemodiálise na 

cidade de Barreiras(184), mas em dezembro de 2015 não foi possível 

rever os dados, desse caso, na clínica de hemodiálise de Barreiras, o 

quê só será possível em outubro de 2016. 

 

4). O quarto caso esplenectomizado foi operado em 1980 (QUADRO 6) 

no Hospital São Paulo(185) (São Paulo, SP), então com 31 anos de 

idade, mulher, mulata clara e nessa época residente no setor 1 (desde 

1999 reside no setor 9, da área urbana), atualmente com 66 anos de 

idade. No exame clínico 2, de 1978, tinha baço a 5cm do RCE; fígado 

discretamente endurecido, a 4cm do RCD e 12cm do RCE; nessa 

ocasião, relatava quatro gestações normais e era assintomática; e nos 

exames Kato-Katz 4, 8 e 11 teve respectivamente 24, 24 e 96 ovos de 

S. mansoni/g de fezes. Na quarta gestação, em meados de 1979, 

apresentou evidências de pré-eclâmpsia (hipertensão arterial 

sistêmica, aumento do peso corporal, proteinúria e edema até o terço 

médio dos membros inferiores), e em razão do maior apoio familiar 

completou o pré-natal na Unidade de Saúde da Vila Nova 

Cachoerinha (bairro da Casa Verde, São Paulo). Esse quarto parto 

também foi normal, na cidade de São Paulo, e no pós parto foi 

encaminhada ao Hospital São Paulo, onde foi realizada a 

                                                           

 
184 Não foi possível, em tempo hábil, obter dados adicionaias posteriores a junho de 2012 em razão da falta de 

relatório do serviço de Barreiras. Em dezembro de 2015, só foi possível constatar a acentuada queda do 
estado geral do paciente, muito emagrecido (IMC de 17,2: altura de 1m:72cm; e peso de 51kg). Esquema 
vacinal completo e atualizado - reforço anti-VHB em outubro de 2011, e última pesquisa negativa para 
anticorpos anti-VHC. 

 
185 Da Escola Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São Paulo. 
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esplenectomia em novembro de 1980, e com relatório de alta bastante 

sumário. A partir de 1988, passou a ter acompanhamento anual no 

Hospital Escola de Uberaba, e a última endoscopia digestiva alta (abril 

de 2013) mostrou pequenas varizes (de <1,5mm) no terço distal do 

esôfago; e o exame ultrassonográfico sem Doppler evidenciou a 

proeminência do lobo esquerdo do fígado e moderada fibrose 

periportal em todos os segmentos do fígado. Em dezembro de 2015, 

além da paciente gozar de bom estado geral, tinha esquema vacinal 

completo. 

 

Ao longo dos 40 anos do Projeto Catolândia, foram acompanhadas outras 11 gestantes 

hepatoesplênicas e em todas as gestações não houve intercorrências e a criança nasceu com 

peso normal, e bom desenvolvimento pôndero-estatural nos primeiros três anos da criança. 

 

A média de ovos de S. mansoni, a partir de 12 exames Kato-Katz (exames anteriores ao 

ano 2001, quando ocorreu o último caso de esplenectomia neste grupo estudado), daqueles 

esplecnectomizados (n=4) comparados com os hepatoesplênicos (n=31) foram, 

respectivamente: 77,64 (± 82,31) e 65,74 (± 42,21) e essa diferença não alcançou significado 

estatístico (t=0,47; p>0,63; g.l.=33 – teste F=3,91; p>0,05); contudo, em razão da grande 

amplitude do desvio padrão em torno da média, foi aplicado o teste de Mann-Whitney e esse 

também mostrou não haver diferença entre os dois grupos (p>0,49). De outra forma, a média 

daqueles 12 exames Kato-Katz foi transformada na base logarítimica 10, e as médias entre 

aqueles espenectomizados foi 1,74 (± 0,36) e nos hepatoesplênicos de 1,75 (± 0,23), sendo a 

diferença também sem significado estatístico (t=0,03; p>0,97; g.l.=33 - teste F=1,46 p>0,23). 

 

Nesses dois grupos (hepatoesplênicos vs. esplenectomizados), apesar dos pequenos 

números, o número de reinfecções foi semelhante (p>0,71) como mostra a TABELA 25. 

 

TABELA 25. Reinfecções no grupo de portadores de hepatosplenomegalia esquistossomótica 
versus naqueles esplenectomizados. 

 

NÚMERO DE 
INFECÇÕES 

POR S. mansoni 
FORMA CLÍNICA CRÔNICA – n (%) 

ESTATÍSTICA HEPATOESPLÊNICO ESPLENECTOMIZADO 
2 23 (74,2) 3 (75) 

teste exato de 
Fisher: p>0,71 

3 8 (25,8) 1 (25) 
TOTAL 31 (100) 4 (100) 
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De 1975 ao ano de 1993, o conjunto das médias das cargas parasitárias dos grupos 

clínicos (naqueles >5 anos de idade, quando da matrícula no projeto – n=509), registrados na 

TABELA 26, apresentou a tendência de distribuição normal - diferente das médias do período 

de 1994 a 2015 (GRÁFICO 3(186)), quando prevaleceu o maior número de pessoas sem 

reinfecções por S. mansoni ou de negativos pelo exame Kato-Katz (QUADRO 2 - ANEXO 

IV). 

 

Em vista desta observação (TABELA 26), a ser detalhada em publicação posterior, nas 

análises subsequentes das médias das cargas parasitárias, em lugar das estimativas em números 

logarítmicos (base 10), serão realizadas pelo número de ovos de S. mansoni/g de fezes, do ano 

de matrícula até o ano de 1993, e quando indicado registrados os achados posteriores ao ano de 

1993 e/ou aplicado teste não paramétrico se houver ampla variação em torno da média, 

especialmente se a análise das variâncias constatar significativa diferença estatística (teste F ou 

de Levene com p≤0,05 para o intervalo de confiança [IC] de 95%). 

 

Nos 35 casos (HE + esplenectomizados) houve predomínio de pessoas com 1º 

tratamento após os 25 anos de idade, como mostra a TABELA 26. 

 

Aqueles com a forma clínica hepatointestinal (HI) com evolução para a forma 

hepatointestinal avançada (HI-A) (TABELA 26), no total de quatro (4) pessoas do sexo 

masculino, com idades entre 33 a 57 anos, agricultor (n=1) ou meeiros de terras (n=3) - e todos 

tiveram 2 a 3 reinfecções com médias das cargas parasitárias, até o ano de 1993, entre 528 a 

960 ovos de S. mansoni/g de fezes; e também reinfecções entre 1994 a 2015, mas com médias 

das cargas parasitárias <120 ovos/g de fezes. Nenhum desses quatro casos (HI → HI-A) foi 

classificado como mulato escuro ou negro – três eram brancos; e um mulato claro. Outra 

característica comum aos quatro casos foi parentesco de 1º grau com outra pessoa 

hepatoesplênica ou esplenectomizada (um caso com a mãe esplenectomizada; e três um ou mais 

irmãos hepatoesplênicos). 

 

 

                                                           

 
186 Diferente do Gráfico 3, nessas novas estimativas (número de ovos de S. mansoni/g de fezes), foram 

considerados, para o cálculo na média da carga parasitária individual (do período de 1975 a 2015), os 
resultados dos exames Kato-Katz dos inquéritos populacionais e também aqueles solicitados no 
atendimento clínico individual, especialmente após a implantação da UBS-Catolândia (QUADRO 2 – 
Fevereiro de 1984 – ANEXO 4). 
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TABELA 26. Evolução das formas clínicas da esquistossomose mansônica nos maiores de 5 anos de idade, no ano de matrícula no projeto (entre 1976 
a 1993) e no ano de 2015, com destaque dos casos com mudança da situação clínica. 

 

FAIXAS 
ETÁRIAS 

(em anos), nos 
>5 anos de 

idade - quando 
do ano de 

matrícula entre 
1976 a 1993 n (%) 

EVOLUÇÃO ENTRE O ANO DE MATRÍCULA (1976 A 1993) A 2015 

HI(A) → 
HI(A) 

HI(A) → 
HI-A(B) 

HI(A) → 
HE(C) 

HI(A) → 
ESPL(D) 

HI-A(B) 
→ HI(A) 

HI-A(B) → 
HI-A(B) 

HI-A(B) 
→ 

HE(C) 

HI-A(B) 
→ 

ESPL(D) 

HE(C) 
→ 

HI(A) 

HE(C) 
→ HI-

A(B) 

HE(C) 
→ 

HE(C) 
HE(C) → 
ESPL(D) 

6 |―| 10 108 (21,2) 88 0 0 0 11 0 0 0 8 1 0 0 
11 |―| 15 79 (15,5) 61 0 0 0 5 2 0 0 5 3 1 2 
16 |―| 20 63 (12,4) 46 0 0 0 2 3 0 0 4 5 2 1 
21 |―| 25 47 (9,2) 29 0 0 0 0 5 0 0 0 5 8 0 
26 |―| 30 44 (8,6) 36 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 
31 |―| 35 40 (7,9) 32 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 
36 |―| 40 37 (7,3) 30 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 
41 |―| 45 29 (5,7) 23 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 
46 |―| 50 24 (4,7) 19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
51 |―| 55 18 (3,5) 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 
56 |―| 60 12 (2,4) 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
61 |―| 65 7 (1,4) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
66 |―| 70 1 (0,2) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 509 (100) 385 4 0 0 18 23 0 0 17 27 31 4 

(A)HI, hepatointestinal; (B)HI-A, hepatointestinal avançada; (C)HE, hepatoesplênico; (D)ESPL, esplenectomizado. 
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Na TABELA 27, os 18 casos com regressão da forma hepatointestinal avançada (HI-

A) para a forma hepatointestinal (HI), todos tinham entre 6 a 19 anos de idade (9,9 ± 3,5 anos; 

e 9 anos de mediana), com proporção semelhante de sexo (10 do sexo masculino; e 8 do 

feminino), e só um caso era do grupo racial branco. Esses 18 casos entre a matrícula no projeto 

até o ano 1993 receberam de 2 a 3 tratamentos e nenhum teve média da carga parasitária 

superior a 240 ovos de S. mansoni/g de fezes (limites de 24 a 240 ovos; mediana de 48; e média 

de 81,3 ± 65,4), considerando os exames realizados entre o ano de matrícula até 1993. De 1994 

até 2015, só três (16,7%) tiveram outra reinfecção, mas com baixa carga parasitária (limites de 

24 a 48 ovos), isso até o exame Kato-Katz 23 (de setembro de 2003); e entre 2004 a 2015 não 

mais foram reinfectados. Cabe destacar que 13 (72,2%) casos residiam na área urbana e até o 

ano de 1993 a média da carga parasitária foi 55,4 (± 30,0) ovos, enquanto nos cinco da área 

rural foi 148,8 (± 87,2), mas essa diferença não alcançou significado estatístico (p>0,07(187)); 

todavia, pelo teste de Mann-Whitney esses resultados foram diferentes (Prova U=8,50; p<0,02), 

com média de postos, respectivamente, de 7,65 e 14,30. 

 

Nos 23 casos com a manutenção, ao longo do tempo, da forma hepatointestinal 

avançada, HI-A (TABELAS 26 e 27), entre exame clínico, logo após a matrícula no projeto, 

até o exame de 2015, chamou a atenção, quando comparados com aqueles com regressão da 

forma HI-A para HI, a elevada proporção (p<0,0001) de pessoas maiores de 23 anos (limites 

14 a 69 anos; média de 35,6 ± 16,9 anos; e mediana de 34 anos), e aquelas classificadas como 

do grupo racial branco ou mulato claro (p<0,0001), como mostra a TABELA 27, mas houve 

semelhante (p>0,73) proporção de ambos os sexos. Entretanto, esse grupo (n=23), que 

permaneceu ao longo do tempo com a forma HI-A, até por ser de maior idade, até o ano 1993 

recebeu de 3 a 5 tratamentos específicos; e de 1993 a 2015 houve 11 casos (47,8%) com 2 ou 3 

reinfecções e isso comparado ao grupo anterior (HI-A → HI) corresponde diferença com 

significado estatístico (χ2=4,36; p<0,03; g.l=1). Até o ano de 1993, a média da carga parasitária 

teve limites de 24 a 264 ovos (mediana 48) e média geral de 83,5 ± 72,0 ovos/g de fezes, e essa 

semelhante àquela do grupo HI-A → HI (t=0,10; p>0,92; g.l.=39). Nesse grupo HI-A → HI-A, 

ao contrário do grupo HI-A → HI, a maioria residia na área rural (n=14; 60,9%) e os desse local 

de residência tinham média da carga parasitária de 108,0 (± 82,5), significativamente maior 

(p<0,02)(188) do que aquela nos nove residentes na área urbana (45,3 ± 22,3). 

                                                           

 
187 Teste F=20,49; p<0,0001 → teste t de Student =2,34; p>0,07 (g.l.=4,37). 
 
188 Teste F=6,97; p<0,02; teste t=2,69; p<0,02; g.l.=15,79. 
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TABELA 27. Características demográficas (idade, sexo e grupo racial), com evolução clínica 1º exame clínico (entre 1976 a 1993) até o ano de 2015 
dos grupos (i) com a forma clínica hepatointestinal avançada (HI-A) com regressão para hepatointestinal (HI); e (ii) sem regressão da forma HI-A. 

 

EVOLUÇÃO DA FORMA 
CLÍNICA (da época do 1º 

exame ao ano 2015) Número 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
IDADE – 
média (± 
desvio 
padrão) 

SEXO – n 
masculino (%) 

GRUPO 
RACIAL – n 
branco (%) 

• Hepatointestinal avançada 
(HI-A) com regressão 
para Hepatointestinal (HI) 

18 9,9 ± 3,5 10 (55,6) 1 (5,6)(A) 

     
• Sem regressão da forma 

hepatointestinal avançada 
(HI-A) 

23 35,6 ± 16,9 14 (60,9) 15 (65,2)(B) 

ESTATÍSTICA 41 
tStudent=7,11; 

p<0,0001 
g.l.=24,37(C) 

χ2=0,12; 
p>0,73; g.l.=1 

χ2=15,10; 
p<0,0001; 

g.l.=1 
(A)Branco (n=1); mulato claro (n=1); mulato médio (n=11); mulato escuro (n=2); negro (n=2); e mestiço de índio (n=1); (B)Branco (n=15); 

mulato claro (n=4); mulato médio (n=4); (C)teste F=33,48; p<0,0001. 
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Nos 17 casos com regressão da forma hepatoesplênica (HE) para hepatointestinal, HI 

(TABELAS 26 e 28), as idades variaram de 6 a 16 anos, mediana de 8 anos e média de 8,5 (± 

2,5) anos, a qual não se diferenciou (t=1,32; p>0,19; g.l.=33) com a média daqueles com 

regressão da forma HI-A para HI. Tanto em um grupo (HE → HI) como no outro (HI-A → HI), 

a regressão foi observada entre 9 meses a 21 meses, mas foi significativamente (p<0,0001)(189) 

mais rápida no grupo HI-A → HI (limites 9 a 16 meses; mediana de 10 meses ; e média 10,2 ± 

1,7 meses), enquanto naqueles com regressão de HE → HI teve limites de 10 a 21 meses; 

mediana de 16 meses; e média de 16,1 ± 3,5 meses). No entanto, no grupo HE → HI a carga 

parasitária foi significativamente maior, bem como o número de reinfecções, a moradia na área 

rural e a maior proporção de pessoas não brancas(190), mas nenhum caso foi classificado como 

do grupo racial negro (TABELA 28). 

 

Do grupo matriculado até 1993 (n=646), como antes referido, 16 pessoas tiveram em 

algum momento carga parasitária com ≥1.000 ovos de S. mansoni/g de fezes, e todos com 

idades entre 8 a 14 anos de idade e 100% do sexo masculino, porém mais de um terço (37,5%; 

n=6) era do grupo com regressão da forma hepatoesplênica (HE) para a forma clínica 

hepatointestinal (HI), e isso refletiu na maior média da carga parasitária (p<0,0001) quando 

comparados à média da carga parasitária do grupo com regressão da forma hepatointestinal 

avançada (HI-A) para hepatointestinal (HI), como mostra a TABELA 28; não obstante, como 

houve ampla variação da média carga parasitária no grupo HE → HI (432,0 ± 481,7 ovos), a 

comparação com grupo HI-A → HI foi também realizada pelo teste não paramétrico de Mann-

Whitney, com as respectivas médias de postos de 22,0 e de 14,2 (Prova U=84,50; p<0,03); e, 

portanto, aqueles do grupo HE → HI apresentaram maiores médias das cargas parasitárias até 

o ano de 1993 (TABELA 28). 

 

Em adendo, entre aqueles 16 casos com carga parasitária, em algum momento, ≥1.000 

ovos de S. mansoni/g de fezes, os outros 10 (62,5%) casos foram do grupo hepatointestinal 

(HI), os quais permaneceram nessa mesma forma clínica (HI) do período da matrícula no 

projeto (entre 1976 a 1993) até o ano de 2015. 

 

 

                                                           

 
189 Teste F=11,14; p<0,002; teste t=6,21; p<0,0001; g.l.=22,84. 
 
190 E semelhante (p>0,48 - TABELA 27) a proporção observada no grupo com regressão da forma HI-A para HI. 



- 223 - 
 

 
 
 

TABELA 28. Características demográficas (idade, sexo e grupo racial), com evolução clínica 1º exame clínico (entre 1976 a 1993) até o ano de 2015 
dos grupos com regressão da forma hepatoesplênica (HE) para hepatointestinal (HI) comparados com aqueles da hepatointestinal avançada (HI-A) com 

regressão para hepatointestinal (HI). 
 

EVOLUÇÃO DA 
FORMA CLÍNICA 

(da época do 1º exame 
ao ano 2015) Número 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

IDADE – 
média (± 
desvio 
padrão) 

SEXO – n 
masculino 

(%) 

GRUPO 
RACIAL 
– n branco 

(%) 

LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

NA ÁREA 
URBANA – n 

(%) 

TEMPO DE 
REGRESSÃO 

(em meses) 

MÉDIA DA 
CARGA 

PARASITÁRIA 
(até ano de 1993) 

NÚMERO DE 
REINFECÇÕES 

POR S. mansoni (até 
o momento da 
constatação da 

regressão) 
Hepatoesplênica (HE) 
com regressão para 
Hepatointestinal (HI) 

17 8,5 ± 2,5 7 (41,2) 2 (11,8)(A) 4 (23,5) 16,1 ± 3,5 432,0 ± 481,7(D) 10 (58,8)(G) 

Hepatointestinal 
avançada (HI-A) com 
regressão para 
Hepatointestinal (HI) 

18 9,9 ± 3,5 10 (55,6) 1 (5,6)(B) 13 (72,2) 10,2 ± 1,7 81,3 ± 65,4(E) 3 (16,7)(H) 

ESTATÍSTICA 35 
tStudent=1,32; 

p>0,19; 
g.l.=33 

χ2=0,72; 
p>0,39; 
g.l.=1 

Teste 
exato de 
Fisher: 
p>0,48 

χ2=8,30; 
p<0,004; 

g.l.=1 

tStudent=6,21; 
p<0,0001; 

g.l.=22,84(C) 

tStudent=2,98; 
p<0,0001; 

g.l.=16,56(F) 

χ2=6,65; p<0,009; 
g.l.=1 

(A)Branco (n=2); mulato claro (n=0); mulato médio (n=8); mulato escuro (n=7); negro (n=0); e mestiço de índio (n=0); (B)Branco (n=1); mulato claro (n=1); mulato médio (n=11); 
mulato escuro (n=2); negro (n=2); e mestiço de índio (n=1); (C)Teste F=11,14; p<0,002; (D)limites 24 |―| 1.152 ovos/g de fezes; e mediana de 120; (E)limites 24 |―| 240 ovos/g de fezes; 
e mediana de 48; (F)Teste F=111,76; p<0,0001; (G)cinco casos com uma reinfecção; três casos com duas reinfecções; e dois com três reinfecções; (H)todos os três casos com uma 
reinfecção. 
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Outro tipo de regressão observado foi aquele da forma hepatoesplênica (HE) para a 

forma clínica hepatointestinal avançada (HI-A), observado em 27 pessoas (TABELA 26); mas, 

este grupo, diferente daquele com regressão da forma HE para hepatointestinal (HI), tem maior 

idade, com limites de 9 a 63 anos (mediana de 25 anos) (p<0,0001); e também maior tempo 

para a constatação clínica da regressão, com limites de 23 meses a 46 meses (p<0,0001). Na 

TABELA 29, esse grupo HE → HI-A foi comparado ao grupo com outro tipo de regressão, de 

HE → HI: ambos com semelhante proporção sexual (p>0,24); do grupo racial branco (p>0,44); 

e local de residência (p>0,98). No entanto, no grupo HE → HI-A, o tempo de regressão, como 

já supramencionado, foi significativamente maior (p<0,0001), porém aqueles com idade ≥41 

anos (n=7) apresentaram maior tempo à regressão para HI-A (43,7 ± 2,3), do que os 20 casos 

com idade no intervalo de 9 |―| 40 anos (31,8 ± 6,2), e essa diferença foi altamente significante 

(t=7,30; p<0,0001; g.l.-24,74(191)). A média da carga parasitária foi semelhante (p>0,11) entre 

os grupos HE → HI-A vs. HE → HI; não obstante, ambos os grupos apresentaram grande 

variação em torno da média, a qual foi semelhante ao aplicar o teste de Mann-Whitney (Prova 

U=186,50; p>0,29) – com médias de postos dos grupos HE → HI-A (=20,91) e HE → HI 

(=25,03). O grupo HE → HI-A (n=27), até em razão da maior idade, 100% apresentaram 2 a 3 

reinfecções (TABELA 29), e significativamente maior (p<0,0005) do que a taxa de reinfecção 

observada no grupo HE → HI (58,8%). 

 

Outros 31 casos permaneceram da época da matrícula no projeto (entre 1976 a 1993) 

até o ano de 2015 com a forma hepatoesplênica (HE) (TABELA 26); e todos esses casos, ao 

longo desse tempo, receberam tratamento específico de cinco a oito vezes. Mesmo assim, esses 

31 casos têm como peculiar característica, descrita na TABELA 30, a quase totalidade (93,6%) 

ser de pessoas dos grupos raciais branco (n=21) ou mestiço de índio (n=8), mas a proporção 

daqueles do grupo racial branco (67,8%) é estatisticamente semelhante (p>0,84) àquela 

observada (65,2%) no grupo sem regressão da forma hepatointestinal avançada, HI-A → HI-

A; todavia, ao comparar esses dois grupos, HE → HE versus HI-A → HI-A, as frequências de 

brancos + mestiço de índio foram respectivamente 93,6% e 65,2% e essa diferença foi 

estatisticamente significante (χ2
Yates=5,27; p<0,02; g.l.=1) - no grupo HI-A → HI-A nenhum 

caso foi classificado como mestiço de índio. Esses dois grupos (HE → HE versus HI-A → HI-

A), são semelhantes quanto idade (p>0,79), proporção sexual (p>0,83), local de residência 

(p>0,65) e número de reinfecções (de 2 a 3) por S. mansoni (p>0,78) (TABELA 30). Também, 

                                                           

 
191 Teste F=9,57; p<0,005. 
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esses dois grupos (HE → HE versus HI-A → HI-A) tiveram, até 1993, semelhantes médias das 

cargas parasitárias (p>0,36), mas em razão da maior variação em torno da média no grupo HE 

→ HE, foram comparados pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney e as médias de postos 

foram de 26,7 naqueles HI-A → HI-A e de 28,1 no grupo em estudo (HE → HE), mas essa 

diferença também não teve significado estatístico (Prova U=339,00; p>0,75). Entretanto, como 

já assinalado, anteriormente, para o grupo HI-A → HI-A, também no grupo HE → HE aqueles 

residentes na área rural (n=17) tiveram média da carga parasitária (169,4 ± 181,9) 

significativamente maior (p<0,02)(192) do que os residentes (n=14) na área urbana de Catolândia 

(46,3 ± 23,9); mas, em razão da ampla variação em torno da média entre os residentes na área 

rural, foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney e as médias de postos foram: 

urbano de 10,9; e rural de 20,2 – e essa diferença também teve siginificado estatístico (Prova 

U=47,00; p<0,003). 

 

Como já descrito em planilhas anteriores, o grupo racial branco ou com maior 

constituição gênica desse grupo, bem como os mestiços de índio, apresentaram mais 

frequentemente formas graves da esquistossomose mansônica ou foi em menor frequência a 

regressão da forma clínica mais grave à menos grave. Na TABELA 31, esses dados foram 

consolidados, e mostram serem semelhantes (χ2=6,84; p>0,23; g.l.=5) as frequências dos 

grupos raciais daqueles com quadro permanente da forma hepatointestinal (HI → HI), do 1º 

exame até o exame de 2015, entre aqueles com idade ≤5 anos versus >5 anos. Em razão dos 

pequenos números nos demais grupos (TABELA 31), os grupos raciais foram reagrupados em 

CLAROS (branco + mulato claro + mestiço de índio) e ESCUROS (mulato médio + mulato 

escuro + negro), e comparadas as frequências da população geral estudada (n=646). Desse 

modo, é possível mostrar que a regressão da forma hepatointestinal avançada (HI-A) à forma 

hepatointestinal (HI) é significativamente mais frequente (p<0,00004) nos dos grupos raciais 

com maior constituição fenotípica negra, e essa mesma tendência (p<0,05) também naqueles 

com regressão da forma hepatoesplênica (HE) à forma HI. De modo inverso, aqueles sem 

regressão da foram HI-A ou HE tenderam ter maior constituição gênica branca, 

respectivamente, próximo ao limite de significância (p>0,07) ou de modo altamente 

significativo (p<0,00004). 

                                                           

 
192 Teste t de Student=2,76; p<0,02; g.l.=16,67 (teste F=12,60; p<0,001). 
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TABELA 29. Características demográficas (idade, sexo e grupo racial), com evolução clínica 1º exame clínico (entre 1976 a 1993) até o ano de 2015 
dos grupos com regressão da forma hepatoesplênica (HE) para hepatointestinal avançada (HI-A) comparados com aqueles da hepatoesplênica (HE) 

com regressão para hepatointestinal (HI). 
 

EVOLUÇÃO DA 
FORMA CLÍNICA 

(da época do 1º 
exame ao ano 2015) Nº 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

IDADE – 
média (± 
desvio 
padrão) 

SEXO – n 
masculino 

(%) 

GRUPO 
RACIAL 
– n branco 

(%) 

LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

NA ÁREA 
URBANA – n 

(%) 

TEMPO DE 
REGRESSÃO 

(em meses) 

MÉDIA DA 
CARGA 

PARASITÁRIA 
(até ano de 1993) 

NÚMERO DE 
REINFECÇÕES 
POR S. mansoni 
(até o momento da 

constatação da 
regressão) 

Hepatoesplênica 
(HE) com regressão 
para Hepatointestinal 
avançada (HI-A) 

27 32,6 ± 15,6 16 (59,3) 5 (18,5)(B) 5 (18,5) 34,9 ± 7,5 225,9 ± 232,3(E) 27 (100)(H) 

Hepatoesplênica 
(HE) com regressão 
para Hepatointestinal 
(HI) 

17 8,5 ± 2,5 7 (41,2) 2 (11,8)(C) 4 (23,5) 16,1 ± 3,5 432,0 ± 481,7(F) 10 (58,8)(I) 

ESTATÍSTICA 44 
tStudent=7,87; 
p<0,0001; 

g.l.=28,05(A) 

χ2=1,37; 
p>0,24; 
g.l.=1 

Teste 
exato de 
Fisher: 
p>0,44 

χ2
Yates=0,0003
; p>0,98; 

g.l.=1 

tStudent=11,21; 
p<0,0001; 

g.l.=39,38(D) 

tStudent=1,65; 
p>0,11; 

g.l.=20,75(G) 

Teste exato de 
Fisher: p<0,0005 

(A)teste F=38,04; p<0,0001; (B)Branco (n=5); mulato claro (n=6); mulato médio (n=11); mulato escuro (n=5); negro (n=0); e mestiço de índio (n=0); (C)Branco (n=2); mulato claro 
(n=0); mulato médio (n=8); mulato escuro (n=7); negro (n=0); e mestiço de índio (n=0); (D)Teste F=14,96; p<0,0001; (E)limites 24 |―| 624 ovos/g de fezes; e mediana de 120; (F)) limites 
24 |―| 1.152 ovos/g de fezes; e mediana de 120; (G)Teste F=38,34; p<0,0001; (H)21 casos com duas reinfecções; e seis casos com três reinfecções; (I) cinco casos com uma reinfecção; 
três casos com duas reinfecções; e dois com três reinfecções. 
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TABELA 30. Características demográficas (idade, sexo e grupo racial), com evolução clínica 1º exame clínico (entre 1976 a 1993) até o ano de 2015 
dos grupos sem regressão da forma hepatoesplênica (HE) versus aqueles do grupo sem regressão da forma hepatointestinal avançada (HI-A). 

 

EVOLUÇÃO DA FORMA 
CLÍNICA (da época do 1º 

exame ao ano 2015) Nº 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

IDADE – 
média (± 

desvio padrão) 

SEXO – n 
masculino 

(%) 

GRUPO 
RACIAL – n 
branco (%) 

LOCAL DE 
RESIDÊNCIA 

NA ÁREA 
URBANA – n 

(%) 

MÉDIA DA 
CARGA 

PARASITÁRIA 
(até ano de 1993) 

DUAS A TRÊS 
REINFECÇÕES 
POR S. mansoni 
(até ano de 2015) 

Sem regressão da forma 
hepatoesplênica (HE) 

31 34,6 ± 13,5 18 (58,1) 21 (67,8)(A) 14 (45,2) 113,8 ± 147,6 16 (51,6) 

Sem regressão da forma 
hepatointestinal avançada (HI-A) 

23 35,6 ± 16,9 14 (60,9) 15 (65,2)(B) 9 (39,1) 83,5 ± 71,9 11 (47,8) 

ESTATÍSTICA 54 
tStudent=0,27; 

p>0,79; g.l.=52 

χ2=0,04; 
p>0,83; 
g.l.=1 

χ2=0,04; 
p>0,84; g.l.=1 

χ2=0,19; 
p>0,65; g.l.=1 

tStudent=0,91; 
p>0,36; g.l.=52 

χ2=0,08; 
p>0,78; g.l.=1 

(A)Branco (n=21); mulato claro (n=1); mulato médio (n=1); mulato escuro (n=0); negro (n=0); mestiço de índio (n=8); (B)Branco (n=15); mulato claro (n=4); mulato médio (n=4); 
mulato escuro (n=0); negro (n=0); mestiço de índio (n=0). 
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TABELA 31. Distribuição dos grupos raciais, conforme a evolução da forma clínica entre o primeiro exame clínico, quando da matrícula no projeto, 
ao exame de 2015. 

 

GRUPO 
RACIAL 

POPULAÇÃO 
ESTUDADA 

n (%) 

EVOLUÇÃO ENTRE O ANO DE MATRÍCULA (1976 A 1993) A 2015 
n (%) 

No 1º exame clínico 

HI(A) → 
HI-A(B) 

HI-A(B) → 
HI(A) 

HI-A(B) 
→ HI-

A(B) 
HE(C) → 

HI(A) 
HE(C) → 
HI-A(B) 

HE(C) → 
HE(C) 

HE(C) → 
ESPL(D) 

≤5 anos >5 anos 
HI(A) → 

HI(A) 
HI(A) → 

HI(A) 
Branco 128 (19,8) 18 (13,1) 67 (17,4) 3 (75) 1 (5,6) 9 (39,1) 2 (11,8) 5 (18,5) 21 (67,7) 2 (50) 
Mulato claro 238 (36,8) 57 (41,6) 157 (40,7) 1 (25) 1 (5,6) 8 (34,8) 4 (23,5) 6 (22,2) 2 (6,5) 2 (50) 
Mulato médio 122 (18,9) 17 (12,4) 68 (17,7) 0 11 (61,1) 4 (17,4) 9 (52,9) 13 (48,2) 0 0 
Mulato escuro 69 (10,6) 22 (16,1) 38 (9,9) 0 5 (27,7) 0 2 (11,8) 2 (7,4) 0 0 
Negro 55 (8,6) 17 (12,4) 38 (9,9) 0 0 0 0 0 0 0 
Mestiço de índio 34 (5,3) 6 (4,4) 17 (4,4) 0 0 2 (8,7) 0 1 (3,7) 8 (25,8) 0 

TOTAL 646 (100) 137 (100) 385 (100) 4 (100) 18 (100) 23 (100) 17 (100) 27 (100) 31 (100) 4 (100) 

ESTATÍSTICA - χ2=6,84; p>0,23; 
g.l.=5 

teste 
exato 

de 
Fisher: 
p>0,30 

χ2=16,86; 
p<0,00004; 

g.l.=1 

χ2=3,22; 
p>0,07; 
g.l.=1 

χ2=3,89; 
p<0,05; 
g.l.=1 

χ2=2,64; 
p>0,10; 
g.l.=1 

χ2=16,93; 
p<0,00004; 

g.l.=1 

teste 
exato de 
Fisher: 
p>0,30 

(A)HI, hepatointestinal; (B)HI-A, hepatointestinal avançada; (C)HE, hepatoesplênico; (D)ESPL, esplenectomizado. 
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Ainda com base nos dados da TABELA 31, foi construída a TABELA 32 e essa mostra, 

de modo mais evidente, a significativa diferença entre os grupos raciais (p<0,10-15) em relação 

à evolução dos portadores das formas clínicas da esquistossomose mansônica – porquanto, 

aqueles com regressão das formas graves (HI-A ou HE) tiveram maior constituição fenotípica 

negra, enquanto nos portadores de maior constituição branca foi menor a frequência de 

regressão de alguma das formas clínicas graves, ou maior a piora da forma hepatoesplênica em 

decorrência da esplenectomia. E, como antes já descrito (TABELA 30), os do grupo racial 

mestiço de índio, no grupo sem regressão clínica, apresentaram frequência três vezes superior 

(16,1%) àquela observada para a população geral de Catolândia (5,3%). 

 

 

TABELA 32. Consolidação dos dados, descritos na Tabela 31: distribuição dos grupos raciais 
versus os casos com ou sem regressão, respectivamente, da forma clínica mais grave para 

crônica mais leve ou vice-versa. 
 

GRUPO 
RACIAL HI →→→→ HI 

REGRESSÃO DA FORMA CLÍNICA 
MAIS GRAVE 

TOTAL 
n (%) 

SIM 
(HI-A → HI; HE → 

HI; HE → HI-A) 

NÃO OU PIORA 
(HI → HI-A; HI-A → HI-A; 

HE → HE; HE → ESPL) 
Branco 85 (16,3) 8 (12,9) 35 (56,5) 128 (19,8) 
Mulato claro 214 (41) 11 (17,8) 13 (21) 238 (36,8) 
Mulato médio 85 (16,3) 33 (53,2) 4 (6,4) 122 (18,9) 
Mulato escuro 60 (11,5) 9 (14,5) 0 69 (10,6) 
Negro 55 (10,5) 0 0 55 (8,6) 
Mestiço de índio 23 (4,4) 1 (1,6) 10 (16,1) 34 (5,3) 

TOTAL 522 (100) 62 (100) 62 (100) 646 (100) 
ESTATÍSTICA χ2=142,34; p<0,10-15; g.l.=10 
(A)HI, hepatointestinal; (B)HI-A, hepatointestinal avançada; (C)HE, hepatoesplênico; (D)ESPL, esplenectomizado. 

 

 

Nessa população (n=646), chamou atenção a elevada concentração familiar de casos 

graves (HI-A; HE; e esplenectomizados), principalmente quando a pessoa afetada era a mãe; e 

na TABELA 33 é mostrada essa distribuição, a qual foi estatisticamente desigual (p<0,4-11), 

porque 62,4% do Qui quadrado total (χ2=49,73), foi em razão da elevada concentração de mães 

com a forma hepatoesplênica e, secundariamente, entre a irmandade (9,4% do Qui quadrado 

total); enquanto entre os genitores, o número esperado foi superior ao observado e isso 

contribuiu com 8,5% do Qui quadrado total. Ou seja, nas nove células da TABELA 33 as três 

associadas à linha dos casos com hepatosplenomegalia esquistossomótica + casos 

esplenectomizados explicaram 80,3% do Qui quadrado total, enquanto as outras seis células 

contribuíram com 19,7% desse somatório desse teste não paramétrico. Porém, cabe destacar, 
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que os membros das famílias pesquisadas, no período de 1975 a 2015, muitas não foram 

incluídas pela ausência de informações e, por isso, na TABELA 33 só foram inclusos os casos 

que se conhecida a situação clínica de no mínimo dois (2) membros da família do caso probando 

ou índice, entre aqueles 646 pesquisados nesta parte do estudo. 

 

 

TABELA 33. Distribuição dos casos probandos, incluídos nesta análise, e a distribuição das 
formas clínicas na família nuclear. 

 

FORMA CLÍNICA DOS CASOS 
PROBANDOS(A) 
(entre 1975 a 2015) 

NÚCLEO FAMILIAL 
n (%) 

TOTAL Mãe Pai Irmandade 

Hepatointestinal (n=214) 232 (18,6) 228 (18,3) 787 (63,1) 1.247 (100) 
Hepatointestinal avançada (n=32) 24 (31,2) 9 (11,7) 44 (57,1) 77 (100) 
Hepatoesplênica (n=54)(B) 36 (51,4) 5 (7,1) 29 (41,4) 70 (100) 

ESTATÍSTICA χ2=49,73; p<0,4-11; g.l.=4 
(A)Só considerados aqueles com pelo menos dois membros da família nuclear, naqueles examinados entre 1975 a 

2015; (B)incluso três dos quatro casos esplenectomizados. 

 

 

Nos 646 casos estudados, com primeiro exame clínico entre 1975/1976 a 1993, foi 

possível estimar em 2015, momento após seguidos tratamento específico em massa (ou 

individual) e a implantação de medidas preventivas e de controle, qual a dimensão da 

hepatomegalia e, quando se aplicava, da esplenomegalia. Nesta análise, a variação de ± 2cm 

entre o 1º exame clínico e o do ano 2015, foi considerada como medida inalterada ou dentro do 

erro padrão; também os 646 casos foram distribuídos conforme a faixa etária por ocasião do 1º 

exame clínico, se ≤20 anos ou se >20 anos de idade. Quanto à hepatomegalia (QUADRO 7), 

mesmo nos casos sem regressão da forma clínica mais grave (HI-A → HI-A; HE → HE; ou HE 

→ Esplenectomia) houve redução, clinicamente significante, das suas dimensões – tanto do 

lobo direito como do lobo esquerdo; esses casos, como descritos anteriormente, usaram 

tratamento específico três ou mais vezes; e, ao longo do tempo, foram mais acompanhados nas 

visitas periódicas e também tiveram, mais reforçadas, as medidas preventivas e de controle. No 

caso daqueles que permaneceram ao longo do tempo com a forma hepatointestinal (HI → HI), 

foi mais significante menor proporção (p<0,10-8) de aumento das dimensões hepáticas nas 

pessoas com idade ≤20 anos - nesta casuística, os dessa faixa etária foram os mais beneficiados 

com as medidas introduzidas em Catalolândia (QUADRO 2 - ANEXO IV). 
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QUADRO 7. Progressão da avaliação da hepatomegalia entre o 1º exame clínico e o de 2015, nos diversos grupos de formas clínicas da 
esquistossomose mansônica. 

 

FORMA 
CLÍNICA(A) 
(entre 1º exame 

clínico e o 2015) 
IDADE 
(anos) → 

DIMENSÃO DO FÍGADO 
nº (%)  

TOTAL 
nº (%) 

ESTATÍSTICA OBSERVAÇÃO 

AUMENTO 
(>2cm)  

REDUÇÃO 
(<2cm)  

INALTERADA 
(±2cm)  

≤20 >20  ≤20 >20  ≤20 >20  ≤20 >20 

HI → HI  
53 

(15,9) 
68 

(35,8) 
 

212 
(63,9) 

71 
(37,4) 

 
67 

(20,2) 
51 

(26,8) 
 

332 
(100) 

190 
(100) 

χ2=38,50; p<0,10-8; 
g.l.=2 

53,2% do Qui 
quadrado total 

correspondem ao 
somatório das 

proporções 
observadas nos casos 

com aumento da 
hepatomegalia 

HI → HI-A  0 
4 

(100) 
 0 0  0 0  0 

4 
(100) 

Não se aplica 
Todos com 33 ou 

mais anos de idade 

HI-A → HI  0 0  
18 

(100) 
0  0 0  

18 
(100) 

0 Não se aplica vide Tabela 28 

HI-A → HI-A  0 
1 

(5,3) 
 

4 
(100) 

15 
(78,9) 

 0 
3 

(15,8) 
 

4 
(100) 

19 
(100) 

Redução vs. Outros: 
teste exato de Fisher, 

p>0,43 
vide Tabela 30 

HE → HI  0 0  
17 

(100) 
0  0 0  

17 
(100) 

0 Não se aplica vide Tabela 29 

HE → HI-A  0 0  
9 

(100) 
15 

(83,3) 
 0 

3 
(16,7) 

 
9 

(100) 
18 

(100) 

Redução vs. 
Inalterada: teste exato 

de Fisher, p>0,28 
vide Tabela 29 

HE → HE  0 
2 

(7,1) 
 

3 
(100) 

19 
(67,9) 

 0 
7 

(25) 
 

3 
(100) 

28 
(100) 

Redução vs. Outros: 
teste exato de Fisher, 

p>0,34 
vide Tabela 30 

HE → ESPL  0 0  
3 

(100) 
1 

(100) 
 0 0  

3 
(100) 

1 
(100) 

Não se aplica 

Após a cirurgia, 
100% tiveram 

redução da 
hepatomegalia 

(A)HI, hepatointestinal; HI-A, hepatointestinal avançada; HE, hepatoesplênico; ESPL, esplenectomizado.  
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Quando do 1º exame clínico das pessoas incluídas neste estudo, entre os anos de 1975 a 

1993, o exame ultrassonográfico ainda inexistia na prática clínica ou, no ínicio dos anos 90 do 

Século XX, era de difícil acesso e mais disponível em hospitais universitários ou em clínicas 

privadas. Ao contrário, daqueles nascidos ou matriculados no Projeto de Catolândia após o 

Censo 8, de julho de 1998 (QUADRO 2 - ANEXO IV), os quais passaram a ter esse 

acompanhamento subsidiário, de modo mais habitual, e em futuro estudo ter-se-á melhor ideia 

da evolução das principais vísceras acometidas no desenvolvimento da esquistossomose 

mansônica, bem como da circulação intra-abdominal, com o uso do Doppler nesse exame de 

imagem. 

 

Entre os 31 casos sem regressão da forma hepatoesplênica (TABELA 26), os três (3) 

portadores com idades ≤20 anos tiveram redução do baço (de 6,3cm para 2,2cm; de 9,4cm para 

5,4cm; e de 11cm para 4,3cm), respectivamente 4, 8 e 6 anos após o 1º tratamento específico, 

e entre esses até 2015 todos também receberam 2 a 4 tratamentos por ocasião da terapêutica em 

massa da população. Enquanto naqueles outros 28 casos hepatoesplênicos com >20 anos de 

idade (TABELA 26), após seguidos tratatamentos, não houve significativa redução da 

dimensão do baço, e quando ocorreu (n=9) foi inferior a 20% em relação a medida anterior e 

esses nove casos tinham entre 22 a 38 anos de idade; enquanto naqueles portadores com 39 ou 

mais anos de idade não houve redução da dimensão esplênica, mas a víscera ao longo do tempo 

ficou progressivamente endurecida ou quase pétrea (nesta situação, em 2015, dois casos tinham 

idades de 60 e 64 anos). Também, esses 31 casos mesmo sem regressão da forma 

hepatoesplênica, e apesar da proeminência do lobo hepático esquerdo ter sido mantida, houve 

a redução da consistência da víscera em 100% dos mesmos, e mais especialmente naqueles com 

1º tratamento específico antes dos 31 anos de idade. Nesses 31 casos também, a superfície 

hepática era lisa em todos com 25 anos ou menos de idade (n=11), quando do 1º exame clínico, 

e assim se manteve no exame de 2015; nos casos com 26 a 50 anos de idade (n=15), a superfície 

era discretamente nodular em seis (40%) e nos demais (n=9) lisa, isso quando do 1º exame 

clínico, e em 2015 em 100% era lisa; e nos cinco casos com 1º tratamento específico após os 

50 anos de idade (TABELA 26), quatro tinham fígado com superfície discretamente nodular e 

um marcadamente nodular. 

 

Os casos com as formas clínicas HI → HI-A (n=4), HI-A → HI-A (n=23) e HE → HI-

A (n=27) tinham baço palpável à inspiração profunda, e também o espaço de Traube ocupado, 

e fígado com proeminência do lobo esquerdo. Oito (29,6%) dos 27 casos com regressão da 

forma hepatoesplênica (HE) para a forma hepatointestinal avançada (HI-A) mantiveram a 
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consistência hepática endurecida. Até dezembro de 2015, pouco menos da metade (44,4%; 

n=24) desses 54 casos tinham exames ultrassonográficos do abdômen superior, os quais 

confirmavam os resultados dos exames clínicos. 

 

 

 

VI.4. Resultados finais e perspectivas 

 

Na história cronológica deste estudo, descrita no QUADRO 2 do ANEXO IV, foi 

relatada a drástica redução do impacto da esquistossomose mansônica em Catolândia. Não 

obstante, e apesar do baixo risco de transmissão de S. mansoni, nos dias atuais, toda a área 

territorial do município tem fontes de água no ambiente (FIGURA VII), ou áreas irrigadas, 

sempre povoadas por B. straminea, com o agravante dos municípios circunvizinhos terem 

ativas áreas de transmissão e um desses (município de Angical) informar aos setores de 

vigilância da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), desde o ano 2000, não ter 

portadores de S. mansoni (QUADRO V); entretanto, não são raros os casos desse município 

diagnosticados no Laboratório de Análises Clínicas de Catolândia (FIGURA XV). 

 

Em outubro de 2016, e nos meses subsequentes, será iniciada a revisão completa da base 

de dados do Projeto Catolândia, e também o levantamento daqueles matriculados e migrantes 

para outras regiões ou casos de óbito (n=2.360). Com esse propósito, será encaminhado no final 

de agosto de 2016 novo projeto ao CEP-FMB-UFBA, e também relatório deste trabalho em 

atenção ao parecer anterior (Apêndice 3). 

 

Com a conclusão da revisão da base de dados do Projeto Catolândia (1975-2016), 

especialmente aqueles relacionados às medidas de saneamento básico implementadas à partir 

de 1984, e mais o novo exame clínico, previsto para dezembro de 2016, há várias perguntas a 

serem respondidas; e, como já antes descrito, fonte de dados para Monografias de Conclusão, 

de alunos de Cursos de Graduação da UFBA, de Residência Médica ou de Residência 

Multiprofissional, bem como de alunos de cursos stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), desde 

que os respectivos projetos de pesquisa tenham a prévia aprovação de Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

vinculada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde. 
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Já em andamento, como mencionado, o projeto Série histórica (1975-2015) das 

verminoses intestinais na população de Catolândia, como parte da Monografia de Conclusão 

de Estudante da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB-UFBA). Também na fase de 

consolidação dos resultados, outro Estudante de Medicina (do Programa de Iniciação Científica, 

PBIC) irá avaliar os exames ultrassonográficos de abdômem dos casos, deste estudo, com as 

formas clínicas HI-A, HE ou de esplenectomia, e, quando disponível esse procedimento em 

diferentes momentos, comparará a evolução das medidas viscerais e do grau de fibrose 

periportal. 

 

Já na fase de planejamento, o estudo caso controle dos casos com ≥1.000 ovos de S. 

mansoni/g de fezes (n=91(193)), comparando-os como controles portadores de <500 ovos em 

toda série histórica, caso e controle com exame Kato-Katz no mesmo ano, pareados por sexo, 

idade (se menor de 16 anos, caso e controle da mesma idade; e se ≥16 anos com variação entre 

si de ± 2 anos) e ambos do mesmo setor de residência no município de Catolândia (FIGURA 

VII). De ambos os grupos (caso; e controle) serão levantadas as variáveis ecológicas presentes 

naquele ano do exame Kato-Katz que diagnosticou o caso com ≥1.000 ovos de S. mansoni/g de 

fezes. 

 

Outro estudo em preparação, mas ainda sem aprovação de CEP, é de levantar o ciclo 

gravídico-puerperal, incluso todo o período de lactação/amamentação, também por meio de 

estudo caso controle, de 49 mulheres com hepatosplenomegalia esquistossomótica durante dada 

gestação; do grupo controle, a mulher tem idade ± 2 anos daquela outra do grupo caso e da 

forma clínica hepatointestinal – de ambos os grupos, as gestantes tiveram pelo menos quatro 

consultas de pré-natal na UBS-Catolândia e o recém-nascido acompanhado até os 12 meses de 

idade. Nas mulheres hepatoesplênicas (n=21)(194) deste estudo, pareadas com 2 mulheres 

sempre da forma hepatointestinal, HI (n=42) com idades de ± 3 anos, as frequências de 

abortamento espontâneo foram respectivamente de 14,3% (n=3) e de 19% (n=8), mas essa 

diferrença não teve significado estatístico (χYates
2=0,014; p>0,90). 

 

Com o início do Curso de Medicina na Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(UFOB), em julho de 2014 (QUADRO 2 - ANEXO IV), há a expectativa de Catolândia se 

                                                           

 
193 89 casos em 1990 ou antes (1975-1991); e mais dois casos, um em 1992 e outro em 2008. Após o ano de 2008, 

não mais houve caso com ≥1.000 ovos/g. 
 
194 Também esplenectomizadas (n=2), hepatoesplênicas ou com regressão dessa forma clínica. 
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tornar um dos campos de prática dos estudantes, os quais também teriam a oportunidade de 

conhecer uma área com bem organizado sistema de atenção primária à saúde. 

 

Outra expectativa, é da UFOB ser o polo agregador voltado à educação permanente do 

corpo docente de Catolândia, o qual muito carece de atividades de atualização, do aprendizado 

de técnicas ativas de ensino e do aprimoramento do sistema de avaliação lato sensu. Porquanto, 

o fortalecimento do sistema de ensino de Catolândia terá reflexos positivos sobre todo o 

programa de prevenção e de controle, além do grande potencial de favorecer o Programa de 

Educação à Saúde. 

 

Assim, a prevenção e o controle contarão com medidas mais efetivas e permanentes; 

contudo, o atual sistema de municipalização de saúde, com reais benefícios teóricos, na prática 

tem a crônica limitação de recursos e de pessoal qualificado, especialmente quanto ao programa 

de educação permanente e continuado, bem como medidas efetivas de vigilância. Nesse 

contexto, essa situação é ainda mais gravosa devido ao precário sistema de educação formal, 

que vai desde turmas multisseriadas até a falta de qualificação docente. Os mais recentes 

progressos na área da educação, mostrados no QUADRO 2 do ANEXO IV, têm exemplos de 

maior sucesso (TABELA 13), mas quando se avalia, por exemplo, com maior rigor os 41 

estudantes de nível superior é perceptível a falta da essencial formação básica. Desse modo, no 

médio e no longo prazos, o essencial sistema de educação formal, de ambos os níveis, se não 

houver melhorias qualitativas, significativas, talvez venha a ser a principal causa de retrocessos 

nos programas de prevenção e de controle da esquistossomose mansônica em Catolândia. 
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VII. DISCUSSÃO 

 

De 1975 para 2015, a prevalência da infecção por S. mansoni na população de 

Catolândia foi reduzida de 73,9% para 4,4%, e desde o ano de 1985 não houve novos casos da 

forma clínica hepatoesplênica da esquistossomose mansônica. De lá para cá, houve a 

implantação de medidas preventivas (água encanada, vasos sanitários etc.), continuado 

programa de educação à saúde e dez tratamentos específicos em massa com oxamniquine 

(1976-1993); e nos anos subsequentes (1994-2015), com o praziquantel naqueles com ovos de 

S. mansoni. 

 

No entanto, Catolândia ainda sofre do efeito do crescimento populacional negativo dos 

anos 80 e de parte dos anos 90 do Século XX (Amarante et al., 2015). A progressiva reversão 

desse processo decorreu não só pelas mudanças estruturais advindas do Plano Real do Governo 

Federal de 1994, mas também em razão do crescimento econômico gerado pela agroindústria 

nos municípios circunvizinhos, com a consolidação a partir do final dos anos 80 (De Pauli et 

al., 2012; Amarante et al., 2015). 

 

Nesse ínterim, de 1984 a 2015, foram substantivas as melhorias das condições de vida 

da população de Catolândia, mas também em grande parte do próprio mundo em razão do 

desenvolvimento científico e tecnológico. Contudo, apesar disso também advir de programas 

públicos, os distorcidos princípios de federalização e de municipalização geram(ram) a 

centralização e o patrimonialismo do Governo Federal, para os quais os municípios brasileiros 

recebem os “ditames” do quê e como vai ser realizado, com recursos limitados e com reduzida 

flexibilidade para o gestor municipal; nesse contexto, ano a ano os municípios, especialmente 

aqueles do porte de Catolândia, têm mais e mais atribuições e recursos orçamentários 

progressivamente menores ou insuficientes à gestão municipal (Andrews & De Vries, 2012; De 

Pauli et al., 2012; Barros & Bastos, 2016). 

 

Na região Nordeste do Brasil, provavelmente Barbosa et al. (1996) e Ferreira & Tabosa 

e Silva (2006), tenham sido os primeiros a destacarem possíveis efeitos negativos da 

municipalização sobre o controle, respectivamente, das infecções por S. mansoni e T. cruzi. 

Nesse mesmo passo, em 2014, o município de Catolândia contou do Governo Federal com R$ 

2,13 (dois reais e treze centavos) per capita/ano ou aproximadamente R$ 0,18 (dezoito 

centavos) per capita/mês para o combate ao Aedes aegypti, sendo 60,4% gasto com pessoal e 

veículos (Prefeitura Municipal de Catolândia, informação pessoal, 2015); e, portanto, para a 
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realização desse ou outro programa cabe ao gestor municipal não só maior criatividade e 

também recursos de outras fontes. Por sua vez, a extinção de algumas atribuições da Fundação 

Nacional de Saúde também gerou a dispersão de muitos recursos humanos especializados e/ou 

a incapacidade dos menores municípios de absorverem esses profissionais. 

 

Em Catolândia, o acontecimento da municipalização (sem recursos perenes, próprios e 

com algum grau de incerteza ao planejamento) tem sido reiterada fonte de entraves, sendo o 

principal a falta de recursos humanos qualificados, agravada pela falta de programa de educação 

permanente. Mesmo assim, como observado neste estudo, após a implantação dos principais 

programas de saneamento básico, nos anos seguintes houve acentuada redução das parasitoses 

intestinais, de 11,2 vezes ou mais, entre 1975 a 1990, e a manutenção dessa redução no período 

subsequente (1991 a 2015). Para isso, um dos marcos foi a busca, a partir de junho de 1984, de 

dispor o município de autonomia própria ao dignóstico laboratorial das parasitoses intestinais, 

com seu ápice, até agora, pela inauguração em 2013 do Laboratório de Análises Clínicas da 

Prefeitura Municipal de Catolândia. 

 

Porém, além dos limitados e limitantes recursos públicos, e de pessoal, a adequada 

participação da população tem sido um dos fatores à efetividade de muitos programas 

preventivos. O exemplo mais recente, do segundo semestre de 2015, foi afixar o adesivo “Livre 

do mosquito da dengue” na fachada dos prédios quando não havia foco presente ou potencial 

de Ae. aegypti, decisão apoiada pela Câmara dos Vereadores, pelas lideranças comunitárias, de  

líderes estudantis e dos membros da Conselho Municipal de Saúde. Isso antecedido pela 

discussão em grupos de famílias de toda área territorial de Catolândia. Dessa forma, pelo 

método rápido ou pelo índice de Breteau, a infestação predial com variação entre 3,8% a 8,3% 

entre 2003 a 2012, passou a ser nos anos de 2013 a 2015 de 0,31% a 0,44% (Prefeitura 

Municipal de Catolândia, informação pessoal, 2015). 

 

Modelo semelhante, foi usado no Programa de Educação à Saúde voltado à 

esquistossomose mansônica, a partir de maio de 1986, e já consolidado quando da primeira 

Semana de Combate à Xistosa (julho de 1988), ocasião do surgimento do personagem Bitu, 

menino que defeca como gato e longe das fontes hídricas. Foram etapas diferentes a construção 

desse personagem e a posterior introjeção coletiva do mesmo, dentro do modelo de peça 

didática preconizado por Bertolt Brecht (Steinweg, 1992; Teixeira, 2003), e em acordo ao teatro 

de temática científica, ferramenta ainda na atualidade pouco utilizada no Brasil (Moreira & 

Marandino, 2015). Na primeira etapa, foi decisiva a elevada e a ativa participação dos 
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estudantes de Catolândia, os quais definiram as características, os comportamentos e até as 

peraltices do “menino Bitu”, como também preconizado por Gazzinelli et al. (2002). Adiante, 

como parte da segunda etapa, com a continuidade desse programa até o ano de 2008 e porquê 

aquele personagem tinha comportamentos reconhecidos pela população de Catolândia como 

próprios, facilitaram ou foram decisivos à incorporação até os dias atuais (2015), já como parte 

do folclore local e as atitudes do personagem (defeca como gato; e longe das fontes hídricas), 

diretamente relacionados pela própria população à prevenção da esquistossomose mansônica. 

Ou seja, nos dias atuais de Catolândia o personagem menino Bitu tem “vida” própria! 

 

Na atualidade, mesmo as modernas tecnologias de informação e de comunicação (TIC), 

aplicadas ao ensino ou não, têm como denominador a existência de fato ou de personagem 

motivacional, dessa forma a plataforma ou o suporte é mais aceito pelos usuários, e com maior 

interação (Pretto, 2013; Cunha et al., 2015). Sobre isso há vasta literatura decorrente 

especialmente após o ano de 1999, quando houve a consolidação da web (“World Wide Web”, 

Rede mundial de computadores). Contudo, essa realidade ainda é distante de Catolândia, por 

ser muito limitado o acesso da população, incluída a de escolares, às modernas tecnologias de 

TIC lato sensu; pois, o acesso à rede pelo sistema wi-fi (“wireless fidelity”) é ainda limitado a 

alguns prédios públicos do Governo Municipal, mas em nenhuma das escolas. 

 

No entanto, até o final do ano de 2016 a quase totalidade do município terá sinal de 

operadora de telefonia celular (atualmente restrita aos setores da sede [8, 9 e 10], e as áreas 

rurais dos setores 1, 2 e 3 - Figura VII). Com recursos municipais será implantado o sistema 

wi-fi público na sede e nos 11 povoados. Com esse sistema implantado, faz parte do 

planejamento para o ano de 2017 a criação de dois grupos (crianças; e adultos) para 

compartilhar mensagens voltadas à educação em saúde, com enfoque na esquistossomose 

mansônica; infecções sexualmente transmissíveis; imunização; pré-natal; alcoolismo e drogas 

ilícitas, a partir dos fundamentos teóricos descritos por Argollo et al. (2010), Porto & Santos 

(2014), entre outros. Além disso, desde 2013, foi intensificado o programa de prevenção e de 

controle da esquistossomose mansônica; e também a busca ativa pelos Agentes de Endemias 

de portadores da esquistossomose mansônica pela investigação dos sintomas, descritos na 

Tabela 5. 

 

Mesmo assim, para a atual realidade de Catolândia as histórias do personagem “menino 

Bitu” com vistas à prevenção da esquistossomose mansônica ainda muito depende da oralidade, 

estratégia, aliás, com profundas raízes históricas e populares na Cultura Brasileira (Vogt & Fry, 
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1996; Cascudo, 2004; Barbosa & Guimarães, 2013; Giovannini Junior, 2014). Soma-se a isso, 

as dificuldades do sistema de ensino do município de Catolândia, também evidenciada pelos 

seguidos baixos índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB) (Brasil, 2015b); e em 

situação semelhante, é muito provável a existência de não desprezível taxa de analfabetismo 

funcional, comum no Brasil (Nascimento, 2012; Souza & Braga, 2013; Di Pierro & Hadad, 

2015), mesmo entre aqueles egressos do curso ensino médio ou mesmo no grupo em cursos de 

graduação, atualmente, da Universidade Federal do Oeste da Bahia no campus da cidade de 

Barreiras (Bahia). No Relatório Anual da UBS-Catolândia (2012), a taxa de analfabetismo foi 

estimada em 40%, mas este autor avalia como maior (entre 50 a 60%). 

 

Nesse contexto, o esgotamento sanitário ainda não é parte do ideário do coletivo e dos 

gestores públicos de Catolândia. Mesmo assim, 100% dos domicílios da sede e a quase 

totalidade daqueles da área rural têm banheiro com vaso sanitário e fossa rudimentar (Amarante 

et al., 2015), além do sistema de fornecimento público de água cobrir 100% das casas da sede, 

bem como nas áreas rurais por meio de poços (89,7%) ou atendida com água coletada das 

chuvas (9,5%). Nas poucas casas ainda com coleta d’água de fontes hídricas (0,8%), atualmente 

as famílias das mesmas recebem frequentes orientações dos Agentes Comunitários de Saúde ou 

dos Agentes de Endemias com vistas à prevenção da esquistossomose mansônica e também 

daqueles agentes veiculados pela água. Indicador decorrente dessas melhorias foi a redução 

significativa de casos de febre tifoide e, principalmente, da prevalência da infecção por S. 

mansoni (73,9% versus 4,4%, ou redução de 16,8 vezes). 

 

Antes dessas medidas sanitárias, entre 1979 e 1982, em Catolândia e em Cafundó dos 

Crioulos (Santa Maria da Vitória, Bahia), inexistia a prevenção da ascaridíase e da 

ancilostomíase, quando houve tratamentos em massa (tetramisole, seguido de 

tetracloroetileno), mas nessa última área de estudo a pesquisa da “geografia da defecação” pela 

população local (as mulheres tinham locais definidos à defecação; ao contrário dos homens e 

dos meninos, que defecavam em locais irregulares), permitiu naqueles locais definidos a 

aplicação do óxido de cálcio (cal), por quatro vezes, na suposição de destruir as larvas de 

ancilostomídeos (Millington, 1982). Esse estudo de Millington (1982) colaborou com o 

planejamento e a execução das medidas sanitárias em Catolândia a partir de 1984. 

 

Isso foi possível não só pelas medidas médicas (tratamentos em massa) e aquelas 

relacionadas ao saneamento, mas teve forte contribuição da mobilização popular dentro de 

modelo não verticalizado (Gonçalves et al., 2015), como aquele recentemente adotado no 



- 240 - 
 

combate de Ae. aegypti, e pela utilização das redes sociais ditadas pela própria população (Paiva 

et al., 2012), no qual cada sujeito era (e é) considerado um munícipe com direitos e também 

deveres. Nesse processo, como já sobredito na construção do personagem “menino Bitu”, foi 

decisiva a participação dos Escolares e dos Docentes de Catolândia, não só como agentes 

multiplicadores mas também pela introdução do conteúdo “esquistossomose mansônica” em 

práticas escolares ativas a partir do 1984, até os dias atuais, isso com início numa época marcada 

pela vigilância estatal do Governo Militar - com temas considerados tabus, como as críticas ao 

modelo das classes escolares multisseriadas; e isso quando essas práticas eram ainda pouco 

aplicadas no Brasil (Janata & Anhaia, 2015). 

 

Para o feito desse processo, o Projeto Catolândia teve que buscar, continuamente, a 

integralidade das atividades da comunidade. Para isso, os escolares e as lideranças 

comunitárias, religiosas e políticas (Tavares-Neto, 1987b), foram os sujeitos mais 

determinantes ao êxito da proposta – e sem esquecer as senhoras-avós por serem em Catolândia, 

ainda nos dias atuais, fortes formadoras de opinião e de multiplicação da mesma. Assim, as 

demandas e o planejamento das atividades eram discutidos nas reuniões “domingueiras”, de 

modo não verticalizado e muitas vezes sem a presença de membros do Projeto Catolândia. Com 

essa organização interna e participação popular, chegou-se ao tratamento específico de 

aproximadamente 50 pessoas/hora, a partir do segundo tratamento em massa de janeiro de 1980 

e assim foi até o 10º, e último, tratamento em massa de julho de 1993. 

 

Na atualidade, essas atuações ou intervenções têm o apoio de maior literatura 

especializada na área da Educação (Paiva et al., 2012; Gonçalves et al., 2015; Janata & Anhaia, 

2015), sem viesses ideológicos ou político-partidários. No entanto, nessa época de 

planejamento e de execução das medidas primaciais (1978 a 1984), esses modos de atuação na 

comunidade eram poucos conhecidos ou explorados no Brasil; e as experiências tinham forte 

componente ideológico, até como parte da dinâmica de oposição à ditadura militar de então 

(Tavares-Neto, 1987b; Benevides, 1991; Dagnino, 1994; Guimarães Neto & Araujo, 1998). 

Não obstante, em Catolândia, aparentemente a “regra de ouro” do Projeto sempre foi a não 

intromissão, de qualquer natureza, nas forças políticas locais e a neutralidade em relação às três 

esferas de governo; porém, sem omissão, eram oferecidas à população as diferentes alternativas, 

com espírito crítico aplicadas às mesmas, e cabia à comunidade a definição do melhor 

caminhar; ou seja, dava-se as ferramentas e o saber dos conteúdos relacionados à determinada 

meta ou iniciativa, e os munícipes faziam os caminhos ao fim proposto, se aceito pela maioria. 
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Exemplo disso, foram os preparativos do segundo tratamento em massa (janeiro de 

1980), enquanto no primeiro (outubro de 1976), se prolongou durante 22 dias, aquele último 

durou três dias. Para isso, e por sugestão da comunidade, cada área ou setor foi dividido em 

grupos com até 20 famílias e essas sob a supervisão de um dos seus membros (Tavares-Neto, 

1987b; Tavares-Neto, 1997), os quais foram previamente informados das estratégias adotadas, 

inclusa a de chegarem em horários pré-definidos à unidade de saúde de Catolândia; sob a 

supervisão de Estudante de Medicina ou outro membro do Projeto, era separada a ficha e nessa 

registrada o peso (em kg) naquele dia; em seguida, cada chefe de família recebia o conjunto das 

fichas e aguardava o atendimento médico. No momento do atendimento médico, eram revistas 

as possíveis contraindicações ao tratamento específico. Com esse prévio planejamento, foi 

possível a recepção e o acolhimento de até 110 pessoas trazidas, ao mesmo tempo, pela 

liderança local (Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto, 1997). Isso em acordo e com as limitações 

ou recomendações reconhecidas daquela época (Coura & Coura, 1980). 

 

Porém, a imprevisibilidade das ações ou das atividades em Catolândia sempre foram em 

decorrência das dificuldades de acesso, especialmente no período das chuvas, quando a estrada 

carroçável era a via para a cidade de Barreiras, dificuldade que também marcou o início do 

Projeto Catolândia (Alberto Serravalle, informação pessoal, 2009), quando era exigido 

automóvel com tração nas quatro rodas, notadamente pelo grande areal na subida e descida da 

serra. Isso, em parte, explica a razão da não realização de algumas atividades (exames clínicos; 

e tratamentos) nas épocas pré-estabelecidas, e a mudança desse estado só foi alterado, muito 

recentemente, a partir de abril do ano de 2013, quando foi iniciada a terraplanagem e, depois, o 

asfaltamento da rodovia BA-455 via cidade de São Desidério. 

 

Até o ano de 1991, também o acesso à informação pela população de Catolândia era 

fundamentalmente pelas ondas do rádio, os canais de televisão abertos eram restritos aos poucos 

com maior capacidade econômica, para colocação de antenas de 5 a 6 metros de altura! 

Também, a comunicação telefônica era penosa e de sucesso imprevisível desde que só havia 

aparelho disponível na sede da Prefeitura Municipal e no posto telefônico, e nem sempre a 

ligação era completada. Na atualidade, como antes já mencionado, as mudanças foram 

substantivas: todos têm acesso aos canais abertos de televisão; muitos têm acesso aos canais 

fechados (TV paga); grande parte ou a quase totalidade das famílias conta com pelo menos um 

membro com telefone celular; e, na sede, há crescente acesso a “web”, domiciliar, no Centro 

Digital da Prefeitura Municipal ou via telefonia celular. Assim, não há mais em Catolândia a 

webdiáspora, situação cada vez mais incomum em grande parte do território brasileiro (Brignol 
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& Costa, 2016). Nesta nova realidade, este autor planeja a criação de grupo em outubro de 2016, 

com aplicativo para celular multiplataforma (“whatsapp”), do qual serão membros as novas e 

as antigas lideranças da comunidade (Tavares-Neto, 1987b), o(a) titular da Secretaria Municipal 

de Saúde, os membros da equipe dessa Secretaria, inclusos os Agentes de Endemias e os 

Agentes Comunitários de Saúde. Nesse grupo, de discussão exclusivamente de questões locais, 

serão abordados desde encaminhamento de pessoas com algum agravo à saúde ou de novos 

casos de esquistossomose mansônica (respeitados os valores e os princípios deontológicos e 

bioéticos) a até os novos projetos demandados pelas três esferas de governo. 

 

Não obstante esses avanços na área da tecnologia da informação e da comunicação 

(TIC), há em Catolândia persistente ausência de atividades de lazer. Enquanto o Programa de 

Educação à Saúde estava sob a coordenação do Projeto Catolândia, até o ano de 2008, essa 

lacuna era preenchida com a organização de folguedos infantis (e.g., diversos tipos de jogos; 

brincadeiras conhecidas pela comunidade) e outras atividades mais adultas (e.g., cavalgadas; 

desfile de carro de boi, e aquelas mais praticadas pela comunidade local dessa faixa etária), 

sempre associadas, direta ou indiretamente, às práticas educativas voltadas à prevenção e ao 

controle da esquistossomose mansônica, e realizadas nas manhãs dos domingos ou de feriados. 

Com a municipalização do sistema de saúde de Catolândia a partir de 2009, essa atividade foi 

institucionalizada e parte da mesma desenvolvida pelo Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) da Prefeitura Municipal, sediada na antiga “Casa do Médico” do Projeto 

Catolândia. No entanto, a própria equipe do CRAS reconhece a muito baixa participação nas 

atividades socioeducativas das pessoas adultas do sexo masculino, exceto quando têm 

problemas psicossociais.  

 

Apesar da falta direta de nexo entre alcoolismo e atividades socioeducativas, são 

justamente os homens com mais de 40 anos os mais refratários àquelas atividades também os 

maiores usuários excessivos de álcool, ao contrário das mulheres usuárias crônicas de bebidas 

alcoólicas. Contudo, as observações descritas deste estudo mostraram frequências semelhantes 

do alcoolismo, e o excesso de consumo, entre homens e mulheres em Catolândia, mas essas 

ocorrências de acordo com as outras observações no Brasil (Silva & Domingues, 2011; INPAD, 

2015). Todavia essa situação tem dois aspectos peculiares: a associação numa mesma pessoa 

da esquistossomose mansônica e do alcoolismo; e o “ideário” machista numa comunidade rural. 

 

O risco numa pessoa da associação da hepatite alcoólica crônica e alguma das formas 

mais graves da esquistossomose mansônica já foi pontuada por alguns autores (Lambertucci et 
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al., 1996; Souza et al., 2011) e também avaliada em pacientes hepatoesplênicos de hospital 

universitário (Silva & Domingues et al., 2011), onde apesar da elevada frequência (31,5%), 

semelhante à encontrada na população de Catolândia, aparentemente não favoreceu ao 

agravamento da doença hepática (Silva & Domingues et al., 2011). Porém, esses estudos 

simplesmente descreveram essa possível associação ou de interesse ao diagnóstico diferencial 

(Lambertucci et al., 1996; Souza et al., 2011) ou utilizaram de metodologia, do tipo transversal 

(Silva & Domingues et al., 2011) ou experimental (Kalumbu, 1984)), incapazes de responderem 

qual o impacto do alcoolismo crônico em pessoa já portadora de marcada fibrose de Symmers-

Bogliolo. 

 

Nesses últimos 40 anos, as observações clínicas em Catolândia indicam o agravamento 

do portador da hepatosplenomegalia esquistossomótica caso também usuário crônico de álcool; 

porém, o impacto dessa associação ainda carece de estudo longitudinal, com intervenções 

voltadas ao controle clínico de ambos os agravos, com o propósito de melhor medir o efeito do 

álcool nessas pessoas. Em Catolândia, Kalumbu (1984) observou no ano de 1983 a frequência 

de 38,4% de pessoas com uso excessivo de álcool, semelhante ao descrito neste estudo, pelo 

questonário CAGE, de 42,1%. 

 

Por sua vez, a percepção e a concepção popular sobre a esquistossomose mansônica são 

aparentemente muito variáveis conforme a procedência (localidade ou área endêmica), o genêro 

da pessoa, a idade e outras variáveis ecológicas. Noronha et al. (1995) talvez tenham sido os 

primeiros, no Brasil, com estudo sobre a concepção popular quanto à transmissão da 

esquistossomose mansônica; no entanto, mesmo sendo aquela investigação de maior validade 

interna (Noronha et al., 1995), mostrou as diferenças de olhares entre homens e mulheres. 

 

Esse aspecto é aqui destacado pelo negativo impacto da participação das pessoas do 

sexo masculino, biológico e/ou social, nos programas educativos voltados à prevenção e ao 

controle das doenças (Alves et al., 2011; Carvalho et al., 2014), razão também da criação pelo 

Governo Federal da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (Brasil, 2008a). 

Isso tudo muito acentuado pelos fortes comportamentos machistas ainda prevalentes no Brasil 

(Alves et al., 2011; Carvalho et al., 2014; Gonzalez, 2014), especialmente nas áreas rurais ou 

semi-rurais (Gonzalez, 2014). Quando essas influências foram percebidas em Catolândia, no 

ano de 1981, o Programa de Educação à Saúde voltado à prevenção da esquistossomose 

mansônica (Tavares-Neto, 1987b) teve alterações para inclusão de “atividades de homem”, 

como as cavalgadas, os desfiles de carro de boi, as pescarias esportivas, as caminhadas à Gruta 
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do Catão (município de São Desidério), entre outras; do contrário, a adesão teria sido 

provavelmente muito menor no período de 1981 a 2008, especialmente dos homens com mais 

de 50 anos de idade (faixa etária com maiores dificuldades de adesão a esse tipo de programa). 

Porém, as mulheres e os escolares de Catolândia, nesse mesmo período, sempre foram mais 

participantes, mais inovadores e mais criativos. Com esses aprendizados do passado, 

atualmente o CRAS-Catolândia, com os limites impostos pelas atribuições institucionais, reviu 

o planejamento das atividades para o ano de 2016. 

 

Pela duração deste estudo, de 40 anos, foram observadas muitas diferentes ocorrências 

na comunidade de Catolândia, desde aquelas mais locais, relacionadas aos hábitos culturais, até 

aquelas associadas diretamente à evolução da esquistossomose mansônica. Afora isso, dois 

aspectos se destacaram (i) a casual associação entre a doença de Chagas nos maiores de 30 anos 

e a esquistossomose com diferentes formas clínicas; e (ii) a boa evolução da gestação em 

mulheres com a forma hepatoesplênica da esquistossomose mansômica, mais adiante 

comentada. 

 

A doença de Chagas foi observação clínica comum na UBS-Catolândia, e estudo 

sorológico corroborou que a infecção inexistia nos menores de cinco anos de idade, enquanto 

nos maiores de 40 anos foi 18,3%. Isso consequência do Programa de Erradicação de Triatoma 

infestans, iniciado nos anos 80 do século passado (Dias, 1994), mas nos últimos anos sobram 

evidências da progressiva recolonização de triatomíneos, nos domicílios e nos peridomicílios; 

isso em vastas áreas do Brasil (Priotto, 2012; Araújo et al., 2014), e parte disso em decorrência 

da municipalização do controle das principais endemias (Barbosa et al., 1996; Ferreira & 

Tabosa e Silva, 2006; Priotto, 2012), muitas vezes de forma desordenada, não raramente de 

modo irresponsável, sem cuidar da formação de pessoal qualificado e sem os recursos 

necessários, e no devido tempo; porém, estão longe dessa realidade municipal outros autores 

(Luna & Silva Jr, 2013), mais na qualidade de costumazes defensores de seguidos governos 

com diferentes ideologias ou políticas públicas. Na reversão dessa situação, é necessária a 

revisão do atual modelo de municipalização dessas ações, com adequados recursos e 

acompanhamento central, e algumas dessas propostas há algum tempo já haviam sido aventadas 

por Teixeira et al. (1998). 

 

De concreto, desde o ano de 2013 há notícias do encontro de triatomíneos em domicílios 

e peridomicílios de Catolândia, segundo relatos de populares; e em 2015, foram observadas 

cascas de ovos e ninfas de triatomínio em casas da fazenda Barra do Poção (setor ou microárea 
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5 – Figura 5). Todavia, na atualidade, a gestão municipal de Catolândia não tem pessoal, 

recursos, insumos ou equipamentos para retomar a erradicação dos triatomíneos. Ou seja, 

provavelmente enquanto não houver a revisão do pacto federativo com prioridade para onde 

vivem os cidadãos, o município, dificilmente os programas públicos serão efetivos, 

consequentes e duradouros (Cavalcante, 2011). Para essa nova situação, os municípios de 

menor porte, como Catolândia, teriam como opção a criação de consórcio intermunicipal 

(Teixeira et al., 1998), como, mais recentemente, planeja a União dos Municípios do Oeste da 

Bahia (UMOB) (José Francisco da Cruz/Secretário Municipal de Saúde de Catolândia, 

informação pessoal, 2015). Contudo, mesmo em município de grande porte, como a capital do 

Estado da Bahia, foram encontrados T. tibiamaculata infectados por T. cruzi em área suburbana 

da cidade do Salvador (Ribeiro Jr et al., 2015a). 

 

Além da relevância da infecção chagásica e dos seus vetores na região Oeste ou em todo 

o Estado da Bahia (Escolano et al., 1989; Dias et al., 2000; Brandão et al., 2015; Ribeiro Jr. et 

al., 2015b), as elevadas frequências da infecção chagásica (Escolano et al., 1989) e da 

cardiopatia chagásica na população de Catolândia, não raramente associada a algum mega 

(especialmente do esôfago ou cólon), muitas vezes dificultou o manejo clínico e/ou cirúrgico 

de pacientes portadores da forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica ou com outras 

formas graves, notadamente aqueles com alguma indicação cirúrgica. No entanto, nesses 40 

anos nunca foi observado, na população de Catolândia, caso de portador de varizes de esôfago 

decorrente da hipertensão portal associado ao megaesôfago chagásico. 

 

No curso deste estudo, mesmo com as limitações impostas pelas dificuldades 

propedêuticas na UBS-Catolândia, foram diagnosticadas situações clínicas associadas à 

esquistossomose mansônica, como a síndrome de hipertensão pulmonar - posteriormente 

confirmada pelo ecocardiograma convencional em 8,1% dos casos, sendo a frequência de 

11,1% quando fundamentada em critérios clínicos. Essas frequências foram semelhantes as 

observadas por Lambertucci et al. (1996), em outra área endêmica, de 11,7% com o uso do 

dopplerecocardiograma. Por sua vez, Correa et al. (2011) estimaram que a síndrome de 

hipertensão pulmonar acomete aproximadamente 4,6% dos portadores da forma 

hepatoesplênica decorrente de alguma das doenças crônicas pelos parasitas do gênero 

Schistosoma. Contudo, Rodrigues et al. (2009) chegaram à conclusão que o acomentimento 

pulmonar é observado em um quarto dos portadores de hipertensão portal devida à 

esquistossomose mansônica, mas “apenas 5% têm hipertensão pulmonar e cor pulmonale”. 

Fato digno de nota foi o relato de Emanuel et al. (1986), com descrição de caso com manutenção 
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da hipertensão pulmonar, demonstrada pela média da pressão (20mmHg) da artéria pulmonar 

por meio do cateterismo cardíaco e a ecocardiografia, isso após a reversão da 

hepatoesplenomegalia esquistossomótica após 11 anos do uso de terapêutica específica(195). Em 

Catolândia, nenhum caso com a forma hepatointestinal avançada (HI-A) apresentou sinais 

clínicos de compromentimento pulmonar. 

 

Os poucos casos de doença renal em portadores da forma hepatoesplênica (HE) em 

Catolândia, não foram mais observados a partir do ano de 1986. Isso coincide também com a 

incidência zero de novos casos da forma hepatoesplênica a partir do ano de 1985, ou após o 3º 

tratamento em massa da população. As triagens posteriores, realizadas entre 1986 a 2015 (e 

também no exame de 1990), também não detectaram nenhum caso de glomerulopatia associada 

a esquistossomose mansônica. Essas observações reforçam a hipótese de Correia et al. (1997) 

da significativa redução da glomerulopatia imune após a introdução em larga escala de 

medicamentos esquistossomicidas; à semelhança da observação de Andrade & Bina (1985) 

quanto à mudança do padrão epidemiológico, bem como da menor frequência em pesssoas mais 

jovens, entre aqueles autopsiados com a forma hepatoesplênica num serviço universitário da 

cidade do Salvador (Bahia). Entretanto, em casuísticas hospitalares essa complicação renal 

ainda não é achado infrequente, especialmente naquelas unidades de saúde, de maior 

complexidade, com mais fortes grupos de pesquisa na área da esquistossomose mansônica 

(Rodrigues et al., 2010; Campos, 2014; Santos et al., 2015). Contudo, essa glomerulopatia 

imune não foi suficientemente esclarecida na população de Catolândia (Bahia), considerando a 

indeaquação do exame de triagem realizado em abril de 1990, e pela falta de estudos 

posteriores. 

 

As outras ocorrências mórbidas associadas à esquistossomose mansônica (e.g., 

neuroesquistossomose; enterobacteriose septicêmica prolongada; forma pseudotumoral, entre 

outras), observadas em Catolândia nos últimos 40 anos não pareceram diferentes, em 

frequência, daquelas observadas em outras áreas endêmicas (Pordeus et al., 2008; Campos, 

2014). Em Catolândia, até os dias atuais, não houve paciente portador da imunodeficiência 

adquirida pelo vírus HIV (aids) com esquistossomose mansônica, de qualquer forma clínica, 

como já assinalado em casuísticas hospitalares por outros autores (Lambertucci et al., 1998; 

Mazigo et al., 2015). 

                                                           

 
195 Não foi localizada a Dissertação de Mestrado (UnB, 1984), de Antônio Emanuel Silva, sobre a hipertensão 

pulmonar na esquistossomose mansônica realizada na população de Caatinga do Moura (Bahia). 
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Para esses pacientes de maior complexidade e carentes de acompanhamento em serviços 

de saúde mais especializados, a peculiariedade sempre foi a dificuldade de acesso dos mesmos 

até aqueles serviços, não muito diferente do observado em outras áreas endêmicas de 

esquistossomose mansônica (Reis, 2009). Mesmo contando com apoio de hospitais 

universitários (Brasília; Uberaba, Goiânia; São Paulo; e Salvador), a população de Catolândia 

sempre teve dificuldades no financiamento do transporte e do alojamento, enquanto durava o 

tratamento em outra cidade. Isso foi causa de frequente retardo no início do acompanhamento 

médico, especialmente se o tratamento era exclusivamente ambulatorial. Com a 

municipalização do sistema de saúde de Catolândia a partir do ano de 2009, até pela falta de 

credenciamento do sistema de tratamento fora de domicílio (TFD), aparentemente têm sido 

maiores aquelas dificuldades. Desse modo, a provável solução é a criação do consórcio de 

saúde, já sobredito, patrocinado pela União dos Municípios do Oeste da Bahia (UMOB) (José 

Francisco da Cruz/Secretário Municipal de Saúde de Catolândia, informação pessoal, 2015). 

 

A rara ocorrência da forma aguda toxêmica entre nativos de área endêmica da 

esquistossomose mansônica é bem conhecida da literatura (Prata, 1982; Barbosa et al., 2014; 

Godoy & Novais, 2015), onde a exposição às cercárias de S. mansoni ocorrre de modo paulatino 

e com pequenas cargas parasitárias, até em razão do efeito protetor de anticorpos maternos 

(Nóbrega et al., 2012; Weerakoon et al., 2015). Coerentemente, durante 40 anos do Projeto 

Catolândia só foram observados dois casos com a forma aguda toxêmica da esquistossomose 

mansônica, mas ambos visitantes temporários (em férias escolares) nessa cidade e sem prévio 

contato com alguma área de transmissão ativa de S. mansoni. 

 

No período de 40 anos, houve 45 óbitos de causa diretamente relacionada à 

esquistossomose mansônica, com taxa geral de letalidade de 0,9% ou 9 óbitos por 1.000 

moradores, sendo essa frequência semelhante às observadas no Brasil (Nascimento, 2013) e no 

Estado da Bahia (Silva-Filho, 2015). Desses 45 casos de óbito, a maioria (68,8%) estava 

associada à hepatopatia crônica com hipertensão portal, ou como decorrência desse agravo (e.g., 

choque hipovolêmico pela hemorragia digestiva, devida as varizes esofágicas). Pelo tempo de 

acompanhamento, as outras formas clínicas, associadas ou não a óbito, foram semelhantes as 

observações de outros autores em áreas com taxas de transmissão de S. mansoni da mesma 

ordem de grandeza (Katz & Brener, 1966; Barbosa, 1975; Conceição & Coura, 1978a, b; 

Conceição et al., 1978; Bina & Prata, 1980; Prata et al., 1980; Costa et al., 1985; Bina, 1995; 

Coura-Filho et al., 1995; Amorim et al., 1997). Nas duas últimas décadas, essas complicações 
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também tiveram drástica redução em razão do uso de medicações de mais fácil manejo e com 

possibilidade de ampliação em larga escala (Barbosa & Barbosa, 1998; Barbosa et al., 2002; 

Barreto et al., 2015). 

 

No entanto, a suspeita da automedicação com praziquantel a partir do ano 2000, por 

alguns membros da população de Catolândia, ficou demonstrada em setembro de 2007 (Quadro 

2 - Anexo IV), mas ainda é questão carente de melhor avaliação. No Brasil, além da elevada 

frequência da automedicação, com diferentes princípios ativos (Arrais et al., 1997; Domingues 

et al., 2015), também Arrais et al. (1997) concluíram que os “... dados sugerem que a 

automedicação no Brasil reflete as carências e hábitos da população, é consideravelmente 

influenciada pela prescrição médica e tem a sua qualidade prejudicada pela baixa seletividade do 

mercado farmacêutico”. Catolândia passou a ter recentemente (2014) uma drogaria e até março de 

2000 não tinha médico todos os dias, com alguns períodos subsequentes sem esse profissional, essas 

dificuldades, entre outras, criaram provavelmente as condições para as atuais taxas de 

automedicação. 

 

Quando ainda do uso da oxamniquine em Catolândia (de 1976 até o ano de 1993), esse 

medicamento era quase de exclusiva distribuição pela Central de Medicamentos 

(CEME)/Ministério da Saúde e, adiante, pela Fundação Nacional de Saúde; e até então, a 

apresentação comercial desse medicamento (Mansil®) era de elevado custo especialmente para o 

padrão econômico da população de Catolândia (em setembro de 1994, uma caixa com 6 

comprimidos 250mg custava US$ 10,16 [dez dólares e dezesseis centavos]), o quê de certo modo 

limitava a automedicação. Durante 17 anos, a população de Catolândia passou a associar o uso 

da oxaniquine como medicamento de baixa toxicidade, inferior a 1%, e com raros casos de 

perdas dos sentidos, alucinação ou excitação psíquica (Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto, 

1997). E essa percepção popular de baixa toxicidade da oxamniquine, foi “transferida” para o 

praziquantel, o qual é comercializado em caixa com 12 comprimidos, 150mg cada, com valor 

médio atual de US$ 4,15 (quatro dólares e quinze centavos), mas tem maior frequência (6,4% 

a 11,2%) de reações adversas com duração de 12 horas a 48 horas (especialmente cefaleia, 

sonolência e tonturas) (Relatórios da UBS-Catolândia de 1995 a 2015); além do praziquantel 

ter outra limitação, ser contraindicado em mulheres nutrizes porque é excretado pelo leite por 

50 a 72 horas após a última dose (Siqueira-Batista et al., 2001; Tavares, 2014), mas também, 

como a oxamniquine, é contraindicado em gestantes e nos portadores de insuficiência hepática 

ou renal (Tavares, 2014). No entanto, o praziquantel mesmo com maior eficácia terapêutica 

(Brasil, 2014b; Tavares, 2014), pode ser terapêutica potencialmente adversa se houver 
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concomitância numa pessoa da esquistossomose mansônica e da neurocisticercose (capítulo 

IV.3.3.). 

 

Além da curta meia vida da oxamniquine, inferior a 2,5 horas, e a excreção maciçamente 

renal (Katzung, 2010; Tavares, 2014), não há evidências, mesmo com os repetidos tratamentos 

em massa, desse medicamento se acumular em algum sistema orgânico ou tecido (Katzung, 

2010). Porém, por conter a lactose, na cápsula ou no xarope, como expediente é recomendável 

o uso cauteloso em portador de grave intolerância a esse açúcar (Katzung, 2010; Mattar & 

Mazo, 2010). 

 

Outro nexo direto com a redução das formas graves da esquistossomose mansônica, 

foram as menores taxas de infecção por S. mansoni, e consequentes menores cargas parasitárias, 

as quais não foram mais reduzidas porque os indicadores de saneamento básico, a partir dos 

anos 90 do Século XX, permaneceram aquém do esperado e ainda piores se considerado o 

crescimento populacional nesse mesmo período (Amarante et al., 2015; Holanda, 2015; IPEA, 

2015; Saucha et al., 2015). 

 

Em Catolândia, apesar das melhorias das condições de vida em geral, especialmente a 

partir dos anos 80 do Século XX, as populações rurais sempre tiveram piores indicadores em 

todos os itens pesquisados nos anos de 1986, 1990 e 2004, bem como nos dias atuais (2015), 

evidenciados pelas mais deficientes condições de trabalho. Também, houve mais nítida 

percepção das famílias do menor risco à transmissão por S. mansoni entre aquelas com melhores 

condições de vida. Por sua vez, desde o 6º tratamento em massa (julho, 1998) e de forma cabal 

por ocasião do 10º tratamento (julho, 1993), ficou claro que as pessoas com autoavaliação sem 

risco de transmissão por S. mansoni deixaram progressivamente de comparecer no dia agendado 

para o tratamento, e, coincidentemente, esses casos eram negativos pelo exame Kato-Katz. 

 

Essa autoavaliação positiva das famílias, ou individual, talvez seja consequência do 

próprio trabalho desenvolvido em Catolândia, em razão da exata introjeção pela população 

(Noronha et al., 1995) do mecanismo de transmissão de S. mansoni, e o exemplo do personagem 

“menino Bitu” seja outra evidência desse feito. Coerentemente, também a população de 

Catolândia passou a associar alguns sintomas como a presença da infecção por S. mansoni, e a 

ausência dos mesmos como se livre estivesse dessa infecção. Assim, muitos habitantes de 

Catolândia passaram, frequentemente, a fazer a busca ativa do exame coproparasitológico 

quando suspeitavam ter a infecção por S. mansoni. 
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Nesse processo, a partir de 1993, também muito colaborou o trabalho das lideranças 

comunitárias e, adiante, dos Agentes Comunitários de Saúde ou de Endemias, até os dias atuais, 

na busca ativa de pessoas com um ou mais dos seguintes sintomas: diarreia; dor abdominal; 

disenteria; empachamento pós-prandial; estrias de sangue nas fezes; e flatulência excessiva. 

Porque a presença de três ou mais desses sintomas em Catolândia ou em Cafundó dos 

Crioulos/Santa Maria da Vitória (Bahia) (Tavares-Neto & Prata, dados não publicados, 1982), 

foram sempre muito preditores da infecção por S. mansoni, especialmente as estrias ou as rajas 

de sangue nas fezes. Achados clínicos também avaliados como fortes preditores por Peixinho 

(1980), Peixinho et al. (1986) e Lima e Costa et al. (1991). 

 

Em ambas as populações estudadas (Catolândia; e Cafundó dos Crioulos), chamou a 

atenção a forte associação da excessiva flatulência (“pipocamento na barriga”) com a presença 

de ovos de S. mansoni nas fezes. Sem fazer esse nexo com a infecção por S. mansoni, no 

antológico dicionário Linguagem médica popular no Brasil, o Professor Fernando José São 

Paulo já descrevia esse sintoma como excesso de flatos, pela intensidade e frequência (São 

Paulo, 1970). Mais recentemente, Oliveira et al. (2001) associaram essa flatulência ao consumo 

do feijão (P. vulgaris), quando antes de cozido não é imerso em água por pelo menos 10 horas 

para eliminação de substâncias tóxicas ao tubo digestório. Como a ingesta de feijão é parte da 

dieta, quase diária, nas populações dessas duas localidades, não foi possível saber qual a 

verdadeira causa dessa queixa (flatulência) tão frequentemente relatada, ou se ambas (ingesta 

de feijão; e infecção por S. mansoni) têm efeito somatório para tão elevada frequência de 

flatulência excessiva (60,6% em Cafundó dos Crioulos; e 21,7% em Catolândia). De todo 

modo, essa questão só poderá ser melhor esclarecida após estudo controlado e com o uso de 

elaborado recordatório alimentar de 24 horas ou registro alimentar de semana padrão (Carvalho 

et al., 2015). 

 

Outro aspecto ainda pouco explorado é o ciclo gravídico-puerperal em gestantes com a 

forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica, quando comprovadamente há o 

aumento da pressão e do fluxo portais (Lapa et al., 2006; Amstrong et al., 2013). Contudo, 

como também observado neste estudo, Remígio Neto et al. (2004) acompanharam 12 gestantes 

hepatoesplênicas, e os neonatos das mesmas, as quais aparentemente tiveram, respectivamente, 

curso gestacional e desenvolvimento normais. Durante os 40 anos do Projeto Catolândia, só 

houve um (1) caso de gestante hepatoesplênica com pré-eclâmpsia, em 1979, enquanto no 

período de 2010 a 2014 essa situação foi observada em quatro (4) gestantes não 
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hepatoesplênicas (Relatórios UBS-Catolândia 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, dados não 

publicados). Porém, essa é outra questão ainda carente de revisão sistemática, talvez a partir de 

relatos de caso publicados na literatura ou conhecidos de serviços de referência, com o uso da 

metodologia da análise secundária de dados (Figueiredo & Tavares-Neto, 2001; Amaral-Lopes, 

2011). 

 

Em Catolândia, a carga parasitária de ovos de S. mansoni por grama de fezes foi 

progressivamente menor entre 1975 e 2015, e, como já supramencionado, com prevalências de 

portadores de 73,9% versus 4,4%, ou redução de aproximadamente 17 vezes. Até julho de 1993, 

eram frequentes moradores com 500 ou mais ovos de S. mansoni/g de fezes, situação rara a 

partir de então; um dos poucos casos com >1.000 ovos foi um novo morador, procedente de 

outra área, examinado em julho de 2008. Em 2015, a equipe do Laboratório de Análises Clínicas 

de Catolândia desconhecia qualquer outro caso, desde 2009, com 500 ou mais ovos de S. 

mansoni/g de fezes, mas reconhecia que os casos infectados (<500 ovos) ainda prevaleciam 

naqueles moradores de áreas rurais do município e quase sempre com atividades agrícolas em 

munícipios vizinhos, isso também em acordo ao mostrado neste estudo. 

 

Uma vez que desde novembro de 1988, as pesquisas de cercárias nos “pools” de 

caramujos das 15 estações passaram a ser sistematicamente negativas, restaram como fontes de 

infecção outras coleções hídricas do município de Catolândia (FIGURA VII), e, 

principalmente, aquelas localizadas em áreas de municípios vizinhos. Para reforçar essa 

hipótese, foram frequentes as observações de portadores de ovos de S. mansoni com atividade 

de meeiro ou agrícola em terras de outros municípios vizinhos, como mostra a Tabela 11. Isso 

se explica pela situação econômica de Catolândia (Amarante et al., 2015), que obriga sua 

população a buscar o cultivo de leguminosas, arroz e milho em outras regiões, onde não há 

controle da esquistossomose mansônica. Tanto assim, que na amostra estudada a análise pela 

regressão logística mostrou ser maior carga parasitária marcadamente associada à localização 

da residência (p<0,000001; OR=9,4), e sem relação com sexo, faixa etária, condição de vida, 

atividade agrícola, trabalho temporário fora do domicílio e a autoavaliação da exposição, como 

antes mostrou a Tabela 22. Isso porquê o local de residência, se rural, determina que o maior 

contigente de trabalhadores seja do sexo masculino, maior de 18 anos de idade, meeiro ou com 

trabalho temporário fora do domicílio, e de moderada a elevada autoavaliação de exposição à 

infecção por S. mansoni, em decorrência das precárias condições de habitação naquelas 

localidades de trabalho temporário. 
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Essas constatações, especialmente a partir de maio de 2006, tornaram público alvo das 

atividades educativas e de vigilância epidemiológica todos aqueles meeiros de terras, e os 

familiares dos mesmos, ou com trabalho temporário fora do domicílio, além de incentivar os 

gestores municipais à construção, com recursos públicos ou pelo sistema de mutirão, de vasos 

sanitários e/ou disponibilidade de fonte hídrica para consumo humano (poço ou captação de 

águas das chuvas por meio de cisternas fechadas), conforme as técnicas preconizadas na época 

(Gnadlinger, 2001; Galizoni & Ribeiro, 2004; Cirilo, 2008). 

 

Essas iniciativas tiveram grande adesão pela população local, ao contrário da aplicação 

do moluscicida (niclosamida), em janeiro e março de 1985, em razão do grande impacto 

ambiental – devido a elevada mortalidade de peixes e girinos (Souza & Mendes, 1991; Graeff 

et al., 2001). Contudo, nas estações aplicadas houve a redução de 90,4% a 96,1% dos caramujos. 

A outra medida de controle da população planorbídea foi o plantio do arbusto endod (P. 

dodecandra) (Erko et al., 2002), a partir de dezembro de 1985, a qual também não teve boa 

adesão da população de Catolândia, especialmente pela capacidade de germinação dessa planta 

em outras áreas, com ocupação de áreas de plantio, e a grande susceptibilidade desse arbusto 

as anuais coivaras (condenável queimadas após a roçagem, para o “preparo” da terra antes do 

plantio). 

 

O conjunto dessas medidas, bem como a manutenção das mesmas especialmente até o 

ano de 2013, explicam a drástica redução da carga parasitária na população de Catolândia entre 

1975 e 2015, mostrada no Gráfico 3. Em vista disso, o município de Catolândia deixou de ser 

área hiperendêmica (>60%) da esquistossomose mansônica para ser de baixa endemicidade 

(<5%). Vários autores, ao longo do tempo, conceituaram área de baixa endemicidade se inferior 

a 5% ou se <10% de portadores de ovos de S. mansoni nas fezes (Bina & Prata, 1980; Dias et 

al., 1994; Teixeira et al., 2007; Siqueira, 2011; Pinheiro et al., 2012; Espírito-Santo, 2013; 

Lima, 2013; Oliveira, 2015; Saucha et al., 2015; Siqueira et al., 2015; entre outros). 

 

O Ministério da Saúde do Brasil considera área ou região com taxa inferior a 5% de 

portadores de ovos de S. mansoni nas fezes como de baixa endemicidade, onde é possível “a 

interrupção da transmissão, o que significa a não existência de casos, mesmo que persistam as 

causas que podem potencialmente produzi-la, no caso a presença dos caramujos, ...” (Brasil, 

2014b); e se inferior a 1% essa interrupção é factível (Brasil, 2014b). Desde os resultados dos 

exames coproparasitológicos (Kato-Katz) de setembro de 2003 essa meta é de conhecimento 

dos gestores municipais, da equipe de saúde, das lideranças locais e da população de Catolândia. 
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Todavia, o atual sistema de repasse dos governos centrais tem a aparente regra de muitas 

normas, outros tantos programas e ônus às municipalidades, com recursos ano a ano menores. 

Dois exemplos, do ano de 2015 e passados, espelham bem o grau de dificuldade da gestão 

municipal de Catolândia: (a) o Laboratório de Análises Clínicas tem custeio 100% municipal, 

e sem o qual fica comprometido o diagnóstico da esquistossomose mansônica; e (b) para obter 

o credenciamento do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD) há necessidade da 

Prefeitura Municipal contratar um (1) médico de 20h/semana (valor do provento mensal bruto 

entre R$ 8.000,00 e R$ 12.000,00), mas teria como contrapartida só o repasse mensal de R$ 

700,00 (setecentos reais); ou seja, a Prefeitura Municipal com recursos próprios custearia 11,4 

a 17,1 vezes mais para obter a pífia quantia do TFD (José Francisco da Cruz/Secretário 

Municipal de Saúde de Catolândia, informação pessoal, 2015). Isso explica, o antes já relatado, 

da atual luta para criação do consórcio intermunicipal de saúde por meio da União dos 

Municípios do Oeste da Bahia (UMOB), talvez única saída enquanto os governos estadual e 

federal não intuírem que o(a) cidadão(ã) nasce, sobrevive e morre no município e não na capital 

do Estado ou da República. 

 

Portanto, até mesmo pela precária condição orçamentária do município de Catolândia 

(IBGE, 2010a; IBGE, 2014a; Amarante et al., 2015), a meta para alcançar a taxa <2% de 

portadores de ovos de S. mansoni nas fezes foi a intensificação do programa de informação, 

educação e comunicação, com a reprodução do modelo adotado até o ano de 2008, sendo o 

público alvo os escolares (com conteúdos e atividades práticas em campo) e os núcleos familiais 

durante as visitas domiciliares. 

 

Na população estudada (n=646), incluída no Projeto Catolândia até o ano de 1993 e 

acompanhada até dezembro de 2015, não houve predominância de mulheres acima dos 60 anos 

de idade, como observado na população geral do Brasil (IBGE, 2010b). Ou seja, aparentemente 

em Catolândia as doenças crônicas, especialmente as cardiovasculares, afetam igualmente 

ambos os sexos, os quais têm taxas semelhantes de mortalidade e disso decorre as semelhanças 

mostradas na Tabela 12 e no Gráfico 4. Não foi objeto deste estudo, mas chama a atenção, o 

modo de vida dos Catolândianos: sem estresse, alimentação natural e caseira, e não usam 

alimentos com gorduras trans (gordura vegetal hidrogenada). O depoimento do proprietário do 

único minimercado de Catolândia, em 16 de dezembro de 2015, fornece indicador sobre o 

padrão alimentar local: “... Doutor, aqui não vendo galinha refrigerada porque não tem saída, 
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todos criam nos seus quintais ...; ... e o povo daqui também não compra conservas. Só comem 

o quê aprenderam dos avós”. 

 

Outro aspecto da dinâmica populacional do município de Catolândia foi a parada do 

crescimento vegetativo negativo, mais prevalente até o final dos anos 90 do século XX e 

revertido, com maior grau de certeza a partir do ano 2010 (IBGE, 2014a; IBGE, 2015), em 

decorrência da elevada migração na busca de trabalho em outras regiões. Prova disso foi o 

percentual de pessoas com idade ativa para o trabalho em 1993 de 34,2%, enquanto em 2015 

foi 2,2 vezes maior (73,5%). Isso se explica pelo desenvolvimento da agroindústria no entorno 

do município de Catolândia (Amarante et al., 2015), mas também o retorno dos migrantes em 

razão da crise no mercado de trabalho, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a 

partir do ano 2009 e, mais marcadamente, em 2013 e nos anos seguintes (Pochmann, 2009; 

Baltar & Leone, 2015). 

 

No período do estudo, sempre foram maiores as cargas parasitárias dos moradores das 

áreas rurais do município de Catolândia, onde as medidas voltadas ao saneamento (e.g., água 

domiciliar canalizada; e vaso sanitário) foram por último implantadas e sem a abrangência de 

100% (Amarante et al., 2015), e também por ser maior a exposição às fontes hídricas até em 

razão de comportamentos arraigados por gerações, como lavagem de roupa em tanque ou 

cacimba próxima ao domicílio, mesmo esse tendo água canalizada; ou banho de equídeos, 

nessas mesmas fontes, após a jornada de trabalho. Coerentemente, essa população rural tem 

autoavaliação de maior risco de transmissão por S. mansoni, e essa correlacionada a maior carga 

parasitária, notadamente naqueles grupos com autoavaliação estimada de moderada a elevada. 

 

Esse quadro se torna mais gravoso em razão da importação de novos casos de portadores 

de esquistossomose mansônica, como já antes descritos, representados por aqueles com 

trabalhos temporários, como meeiros de terras ou não, fora do município. Em razão disso, 

consolidou-se no Conselho Municipal de Saúde de Catolândia a formação de subseções nos 11 

povoados do município voltados ao apoio dos programas educativos e aos Agentes de 

Endemias, sendo o público alvo aqueles trabalhadores e as famílias dos mesmos; todavia, em 

três casos as experiências têm sido infrutíferas em razão do confundimento com ações político-

partidárias ou adoção de medidas tidas como autoritárias, como já destacaram Oliveira & 

Pinheiro (2010) num estudo semelhante no Estado do Ceará. 
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Por conta daquelas características demográficas, ditadas pela ocupação, as pesssoas do 

sexo masculino residentes nas áreas rurais foram aquelas, ao longo de 40 anos do estudo, os de 

maior carga parasitária, achado contraditório na literatura (Coura & Conceição, 1981; Bina & 

Prata, 2003, entre outros). Mais recentemente, em área de baixa endemicidade, Santos (2013) 

observou a predominância de pessoas do sexo masculino, bem como em área de moderada 

endemicidade (Guimarães & Tavares-Neto, 2006). 

 

Como as variáveis sexo e idade, além de biológicas, são também comportamentais 

(Fletcher et al., 2014), as mesmas carecem de cuidadosa análise para não serem causa de vieses 

ou de confundimento. Porém, na era pré-quimioterapia específica oral, quando ainda 

predominavam muitas áreas hiperendêmicas da esquistossomose mansônica, foi usual a 

observação de semelhantes taxas de infecção entre homens e mulheres, especialmente naqueles 

da faixa etária dos 7 aos 14 anos de idade (Barbosa, 1966). 

 

Contudo, neste estudo foram estudadas aquelas pessoas matriculadas até o ano de 1993, 

assim em 2015 todos tinham 22 anos ou mais de idade, e, por conseguinte, os de idade ≥39 anos 

viveram num tempo de Catolândia ainda com intensa transmissão ativa de S. mansoni, daí 

apresentarem cargas parasitárias mais elevadas do que aqueles, em 2015, com ≤38 anos de 

idade. Todavia, como mostrou a Tabela 22, e para também reforçar relato anterior, as variáveis 

marcadamente associadas a maior carga parasitária (sexo; faixa etária; local da residência; 

condição de vida; atividade agrícola; trabalho temporário fora do domicílio; e autoavaliação da 

exposição), pela análise da regressão logística é mais explicada pelo local da residência, ou, 

mais propriamente, se residente na área rural. 

 

No Brasil, independente da região, o trabalho rural ainda é precário e com reflexos na 

saúde do trabalhador e da família do mesmo (Peres, 2009; Scopinho, 2010; Siqueira et al., 

2012). Em Catolândia, essa precariedade talvez seja ainda maior, não só pelos prolongados 

períodos de estiagem nos últimos anos; e, principalmente, pelo trabalho ser quase exclusivo de 

natureza braçal. Ademais, nas “roças” são indisponíveis as desejáveis condições sanitárias, e 

isso favorece o ciclo biológico de S. mansoni; no entanto, nos últimos 20 anos houve drástica 

redução da carga parasitária e as taxas de reinfeções foram marcadamente reduzidas. 

 

Até o final dos anos 80 do Século XX, a elevada carga parasitária era considerada fator 

determinante, e as vezes quase exclusivo, ao desenvolvimento das formas graves da 

esquistossomose mansônica (Prata & Bina, 1968; Luz, 1969; Katz et al., 1972; Katz & Zicker, 
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1975; Coura & Conceição, 1981; Lima e Costa et al., 1987, entre muitos outros). Na sua tese 

de doutoramento, Bina (1995) também destacou a relevante contribuição das reinfecções 

sucessivas, além da intensidade da carga parasitária; contribuições essas reforçadas na 

publicação de Bina & Prata (2003). Porém, em Cafundó dos Crioulos (Santa Maria da Vitória, 

Bahia) onde as reinfecções eram frequentes e a ocorrência de muitos portadores de elevada 

carga parasitária de S. mansoni, era proporcionalmente baixa a prevalência da forma 

hepatoesplênica (Tavares-Neto et al., 1991), especialmente pela ausência dessa forma grave em 

pessoas com acentuada constituição gênica negra, situação amplamente revista por Tavares-

Neto (1987b). Desse modo, na atualidade, além desses fatores predisponentes (carga 

parasitária; e infecções), também se destaca a susceptibilidade individual (Casanova, 2015; 

Lambertucci, 2015), já suspeitada por muitos em razão de nas áreas hiperendêmicas, do 

passado, só menor fração da população (<10%) ser portadora da hepatosplenomegalia 

esquistossomótica (Barbosa, 1966; Katz & Brener, 1966; Prata & Bina, 1968; Conceição & 

Coura, 1978b; Menezes & Coura, 1980; Tavares-Neto & Prata, 1988b; Bina, 1995; entre 

outros); ou seja, a maioria da população nas mesmas condições ambientais e epidemiológicas 

não desenvolvia as formas graves da esquistossomose mansônica. 

 

Em Catolândia, as observações acima foram corriqueiras, especialmente entre 1975 a 

1984, quando a maioria das pessoas após os primeiros tratamentos específicos (oxamniquine) 

tinha de uma até quatro reinfecção por ano. Em 1976, por exemplo, se incluídas as pessoas com 

a forma hepatointestinal avançada (HI-A) a prevalência das formas clínicas graves era de 21,3% 

ou 12,6% se só considerados os portadores hepatoesplênicos e aqueles esplenectomizados. 

Percentuais, portanto, acima daqueles mais referenciados pela literatura (Barbosa, 1966; Katz 

& Brener, 1966; Prata & Bina, 1968; Conceição & Coura, 1978b; Menezes & Coura, 1980; 

Tavares-Neto & Prata, 1988b; Bina, 1995). Enquanto em 1985 passou a ser de 7,6% (inclusos 

aqueles com a forma HI-A), isso após o terceiro tratamento específico em massa (com 

coberturas de 81% e 66,8%, respectivamente em outubro de 1976 e janeiro de 1980; e de 100% 

em fevereiro de 1982 para aqueles incluídos no Censo 3, de janeiro de 1980). Por sua vez, Bina 

(1977) estimou que “o tratamento específico baixa a carga parasitária pelo menos durante os 

dois primeiros anos da quimioterapia”.  

 

Essa conclusão de Bina (1977) coincide com a incidência zero de formas graves a partir 

do 5º exame clínico, de julho de 1985, quando todos os casos graves (HI-A; HE; ou 

esplenectomizado) eram em pessoas já conhecidas de exames anteriores ou casos matriculados, 
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em censos anteriores, que migraram para outras regiões e retornaram à residência no município 

de Catolândia, muitos dessses sem prévio tratamento. 

 

Exceção disso, após o ano de 1985, podem ser considerados os quatro (4) casos com 

evolução da forma hepatoinestinal (HI) para a forma mais avançada (HI-A – Tabela 26), mas 

esses tinham duas peculiaridades: (a) eram de famílias com ocorrência de outros membros com 

formas graves, como já haviam destacado Klöetzel (1958); Conceição & Coura (1980); e 

Tavares-Neto & Prata (1989b), além do possível efeito materno (Tavares-Neto, 1987b; 

Tavares-Neto & Prata, 1989b); e (b) pelas repetidas reinfecções, inclusas aquelas entre 1994 a 

2015, decorrentes das atividades agrícolas em áreas fora do município de Catolândia, como já 

assinalado em parágrafos anteriores, e reconhecidas como elevado fator predisponente ao 

desenvolvimento de formas graves (Bina, 1995; Bina & Prata, 2003). 

 

Muito anteriormente, Coura et al. (1974) mostraram a relevância das reinfecções quando 

observaram que os pacientes com esquistossomose mansônica residentes em área sem 

transmissão de S. mansoni, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), não desenvolveram a forma 

hepatoesplênica. Por sua vez, em animais experimentais (camundongo, Mus musculus; e 

chimpanzés, Pan troglodytes), as repetidas reinfecções favoreceram o desenvolvimento de 

fibrose semelhante a de Symmers-Bogliolo em chimpanzés ou mais exuberante reação 

granulomatosa no tecido hepático de camundongos (Warren et al., 1967; Lichtenberg & Sadun, 

1968; Sadun et al., 1970; Andrade et al., 1997; Gutierrez, 2000; Santos et al., 2000). Entre nós, 

Andrade et al. (1997) e Santos et al. (2000) reviram esse modelo em camundongos, e, entre 

outros achados, destacaram o papel das repetidas reinfecções; Coutinho et al. (2010) também 

assinalaram a imunopatogenêse desse processo e destacaram o estado nutricional e das citocinas 

na fibrogênese hepática nesses animais, a qual foi menos desenvolvida nos desnutridos. 

 

Todos os 137 casos que até o mês de julho de 1993 tinham cinco (5) ou menos anos de 

idade nos exames clínicos subsequentes, incluso o do mês de dezembro de 2015 (quando tinham 

de 22 a <27 anos de idade), sempre evoluíram com a forma hepatointestinal (HI) ou mesmo 

poderiam ser considerados da forma intestinal (I), preconizada pelas classificações clínicas 

primaciais no Brasil de Pessoa & Barros (1953) e de Meira (1959). Esse grupo populacional de 

Catolândia foi o mais beneficiado com os tratamentos específicos e, mais provavelmente, pelas 

medidas sanitárias e de promoção à saúde desenvolvidas a partir do ano de 1984. 
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Esse grupo pediátrico no ano de 1993, e de adultos jovens em 2015, foi muito 

semelhante quanto às características demográficas daqueles do ano de 1976 com cinco (5) ou 

menos anos de idade, mas com significante menor frequência de portadores de ovos de S. 

mansoni (2,9% vs. 36,6%), daqueles com >500 ovos/g de fezes (0% vs. 8,6%) e, próximo ao 

limite de significância, mas de significado clínico, de portadores da forma hepatointestinal 

avançada, HI-A (0% vs. 3,2%). 

 

Tanto num momento como no outro (1976 e 1993) nenhuma pessoa com cinco (5) ou 

menos anos de idade tinha a forma clínica hepatoesplênica (HE) da esquistossomose 

mansônica, fato destacado por vários outros autores como revisto por Tavares-Neto (1987b), 

no capítulo IV.3.3 desta Tese e adiante mais detalhado. 

 

Mesmo aquelas crianças com cinco (5) ou menos anos de idade, no ano de 1976, com a 

forma HI-A a de menor idade tinha 3 anos e 11 meses, numa época (1976) quando o município 

de Catolândia era considerado marcadamente hiperendêmico para a circulação de S. mansoni, 

com mais de ⅔ da população infectada, segundo avaliação por um (1) só exame Kato-Katz; e 

quando também foram detectados dois (2) menores de 1 ano com eliminação de ovos, 

ocorrência rara na literarura mesma na época pré-terapêutica específica oral (Bina & Prata, 

1984), e não mais observada em Catolândia após o 1º tratamento em massa de outubro de 1976. 

Na atualidade, no Brasil, a infecção em menores de um (1) ano de idade é ocorrência ainda mais 

rara, mas comum no continente africano (Stothard et al., 2013). Além das diferenças sócio 

econômicas entre o Brasil e as áreas endêmicas da África, a taxa de infecção também sofre o 

efeito materno nessa faixa etária (<1 ano) (Tweyongyere et al., 2013); e essa observação reforça 

a relevância dos efeitos comportamentais dos membros da família, especialmente aqueles 

maternos, no desenvolvimento das formas clínicas graves antes já comentado (Klöetzel, 1958; 

Conceição & Coura, 1980; Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto & Prata, 1989b). 

 

Como acima já referido, neste estudo, ao longo de 40 anos, não houve a observação de 

pessoa portadora da forma clínica hepatoesplênica (HE) com idade menor de cinco (5) anos; 

situação semelhante à observada em vários estudos ou revisões realizados no Brasil (Barbosa, 

1966; Prata, 1982; Lima e Costa et al., 1985; Barbosa et al., 1995; Bina, 1995; Silva et al., 2005; 

Fernandes et al., 2013). Barreto et al. (1985) observaram as seguintes frequências da forma 

clínica HE em crianças e adolescentes de 10 cidades do Estado da Bahia, com elevada 

endemicidade por S. mansoni, segundo as faixas etárias estudadas: 0% em <5 anos; 3,9% de 5 

|―| 8 anos; 5% de 9 |―| 12 anos; e 8,9% de 13 |―| 16 anos. Todavia, há raros casos de crianças 
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entre 4 a 5 anos de idade com a forma hepatoesplênica, como um observado pelo Prof. Aluízio 

Prata (informação pessoal, 1989) no Povoado de Brejo do Espírito Santo (Santa Maria da 

Vitória, Bahia), com a idade estimada de 4 anos, 5 meses e “alguns dias”, mas que não foi 

publicado por não ter essa criança registro civil ou mesmo certidão de batismo, bem como os 

Pais, e considerando a frequente fonte de erro na estimativa da idade, baseada em data não 

documentada (Tavares-Neto & Prata, 1988a). 

 

Ou seja, nas pessoas com susceptibilidade individual e as necessárias condições 

ambientais, na história natural da esquistossomose mansônica as evidências indicam ser 

necessário o tempo de ao menos cinco (5) anos a partir da 1ª infecção, e com as múltiplas 

reinfecções seguintes, para a completa patogênese da fibrose de Symmers-Bogliolo com grau 

suficiente ao desenvolvimento da hipertensão portal e à exposição dos consequentes sinais 

clínicos e/ou de imagem característicos da forma HE. Isso também em acordo com estudos 

clínicos primaciais no Brasil (Klöetzel, 1959; Klöetzel, 1962; Prata & Bina, 1968) e as mais 

recentes revisões clínicas e nos estudos sobre o dinâmico processo imune e de 

fibrogênese/fibrinólise das fibras colágenas, no tecido hepático, durante o desenvolvimento e a 

resolução da inflamação granulomatosa (Andrade, 2008; Andrade, 2009; Voieta et al., 2010; 

Casanova, 2015; Lambertucci, 2015; Weerakoon et al., 2015). 

 

A situação clínica extrema da fibrose de Symmers-Bogliolo é quando há evidências 

clínicas de insuficiência hepática, com ou sem sangramento digestivo, também classificadas 

como do tipo IV. No período deste estudo, de 1975 a 2015, foram observados 26 casos de 

descompensação da insuficiência hepática pela esquistossomose mansônica, mas entre esses só 

houve três pessoas no período de 1993 a 2015 - ou menos de um (1) caso por ano no período 

de 40 anos, e na era pós-consolidação dos tratamentos específicos em massa em Catolândia, de 

1993 a 2015, essa taxa de incidência foi 0,14 casos/ano (considerando os 22 anos, de 1993 a 

2015). Contudo, essas taxas serão revistas após completar a avaliação dos prontuários desses e 

de outros casos migrantes, nas unidades hospitalares onde foram atendidos, e com a inclusão 

daqueles esplenectomizados – se presentes sinais de insuficiência hepática (Bittencourt et al., 

2011), antes da indicação cirúrgica. 

 

Nas áreas hiperendêmicas, antes da consolidação da quimioterapia oral, até o final dos 

anos 90 do Século XX, as formas clínicas hepatoesplênicas descompensadas eram observações 

clínicas infrequentes ou mesmo não foram observadas em estudos transversais ou longitudinais 

(Prata & Bina, 1968; Menezes & Coura, 1980; Lambertucci et al., 1996). Ao contrário, essas 



- 260 - 
 

formas clínicas descompensadas sempre foram mais características de casuísticas hospitalares 

(Pinotti, 1963; Goldsmith et al., 1967; Luz, 1969; Vieira et al., 1969; Traetow et al., 1980; Raia 

et al., 1984; Kelner, 1992; Petroianu, 2003; Petroianu et al., 2014). 

 

Os 31 casos da forma hepatoesplênica (HE) examinados em 2015, todos a 

desenvolveram antes do ano de 1985 e, portanto, tinham idade predominantemente acima dos 

30 anos, enquanto aqueles HE com regressão para a forma clínica hepatointestinal (HI) tinham 

idades inferiores a 16 anos, e mesmos aqueles HE com involução para a forma hepatointestinal 

avançada (HI-A) tinham a mediana da idade de 23 anos. Por sua vez, aqueles 31 casos com 

manutenção da forma HE pertenciam à faixa etária semelhante daqueles com manutenção da 

forma HI-A, mediana de 34 anos. Esses resultados reforçam as evidências assinaladas por 

Ricard-Blum et al. (1992) e Andrade (2002; 2005), que é maior a fibrólise das fibras colágenas 

dos tipos I e III, mais exuberantes quando recente a estimulação fibrogênica, coincidindo, 

portanto, naqueles da faixa etária inferior a 20 anos, os quais tiveram mais benefícios com a 

terapêutica específica e menor tempo (em meses), quando ocorreu, para a regressão da forma 

HE → HI, HI-A → HI ou mesmo da HE → HI-A. 

 

Após as séries de tratamento específico, mesmo os casos sem regressão da forma clínica 

grave (HI-A → HI-A; ou HE → HE), houve mais frequentemente redução das medidas da 

hepatimetria e evidências de melhorias dos outros indicadores clínicos do comprometimento; 

todavia, nos casos de HE de maior idade, a redução da hepatimetria pode ser também decorrente 

da mais avançada fibrose hepática, com a consequente redução da volumetria hepática. 

Contudo, esses aparentes benefícios da terapêutica específica também foram observados nos 

outros grupos clínicos (Quadro 7), e apesar das limitações estatísticas em razão dos pequenos 

números, esses resultados têm significado clínico, bem como a redução das dimensões do baço, 

pela evidência das vantagens dos agentes esquistossomicidas mesmo naqueles casos sem a 

completa involução ou redução substantiva da fibrose. 

 

Também em outras séries de casos, houve muito maior chance da regressão da forma 

clínica HE quando o tratamento ocorreu antes dos 20 anos de idade, especialmente se antes dos 

16 anos (Sette, 1953; Klöetzel & Klöetzel, 1958; Klöetzel, 1962; Bina & Prata, 1974; Katz et 

al., 1978; Coutinho et al., 1984; Dietze & Prata, 1986; Tavares-Neto & Prata, 1988b; 

Domingues & Coutinho, 1990). Neste estudo, os 17 casos com involução da forma HE para HI 

tinham menos de 16 anos, e mediana de 8 anos, quando do primeiro tratamento específico, e 

essa regressão foi clinicamente constatada de 9 a 21 meses após a terapêutica, mesmo que entre 
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esses houvesse percentual elevado (37,5%) de portadores de ≥1.000 ovos/g de fezes, mas o 

maior número de portadores de ≥1.000 ovos foi em crianças até 14 anos e todos da forma 

hepatointestinal (HI). Desse modo, também isso reforça que a presença de carga parasitária e 

de reinfecções são condições necessárias, mas não suficientes ou exclusivas ao 

desenvolvimento da hepatosplenomegalia esquistossomótica; especialmente quando 

considerado que esses casos com regressão (HE →HI; HI-A → HI; ou HE → HI-A) foram 

menos frequentes naqueles com fenótipos dos grupos raciais branco ou mestiço de índio. Ou de 

modo inverso, as pessoas de maior ascendência negra, notadamente se mais jovens, têm muito 

maior chance de ter a regressão da forma hepatoesplênica, mesmo que essa não acometa pessoa 

negra ou com reduzida ou nula constituição gênica caucasóide e/ou ameríndia (Prata & 

Schroeder, 1967; Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto & Prata, 1988b; Weiner et al., 1991). 

 

Pelo atual conhecimento, ainda não é clara a razão da maior resistência da população 

negra brasileira ao desenvolvimento da forma hepatoesplênica, e também ainda não pode ser 

desconsiderada a imunidade inata adquirida na África, onde S. mansoni circula há mais de três 

milênios (Sandison & Tapp, 1998; Parise-Filho & Silveira, 2001), enquanto os europeus e a 

população nativa do Brasil passaram a ter essa exposição há menos de seis séculos. Por sua vez, 

todos, independentemente de grupo racial, são potencialmente susceptíveis à infecção por S. 

mansoni (Tavares-Neto, 1987b; Tavares-Neto et al., 1991). Haveria alguma possível condição 

comportamental ou ambiental como fator confundidor, para essas observações? Desde o 

registro inicial de Cardoso (1953) e de outros estudos em áreas endêmicas da região Nordeste 

do Brasil, não houve demonstração de nenhuma outra possível variável que pudesse justificar 

porque brancos, mulatos claros, mulatos médios, mulatos escuros, negros e mestiços de índio 

têm taxas semelhantes de infeção por S. mansoni, mas só aqueles com maior constituição gênica 

branca ou índia são mais afetados pela forma HE, e têm menor taxa de regressão clínica da 

mesma. 

 

Essa lacuna poderia ser preenchida, talvez, com a continuidade do estudo de Weiner et 

al. (1991), com o objetivo de verificar locus (ou loci), com alguma ligação com o sistema de 

histocompatibilidade (HLA), ou não, que conferisse aquela resistência ou susceptibilidade ao 

desenvolvimento da forma hepatoesplênica; anteriormente, Martins-Pereira (1979) estudou os 

sistemas HLA e ABO, e Tavares-Neto (1987a, b) reviu esses aspectos, com demonstração das 

fortes evidências de fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento da hepatoesplenomegalia 

esquistossomótica. Porém, estudo dessa natureza tem custo muito elevado, até por requerer 

análises de vários sistemas genéticos polimórficos e de técnicas imunogenéticas sofisticadas. 
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Todavia, pode parecer mais razoável estudo preliminar, do tipo caso-controle, com gêmeos 

mono e dizigóticos residentes em áreas de moderada à elevada transmissão de S. mansoni, 

pareados com outras irmandades não gemelares; contudo, só para o encontro de 10 pares de 

gêmeos monozigóticos, por exemplo, provavelmente seria, no mínino, necessário investigar de 

50.000 a 95.000 pessoas numa região endêmica (Herrera, 1992; Coelho, 2011), e isso tornaria 

obrigatório a inclusão de ampla abrangência territorial, com custo elevado mesmo se 

multicêntrico, tornando-o também pouco exequível nos dias atuais, como foi no final dos anos 

80 do século passado (Tavares-Neto & Prata, 1989a). Por sua vez, na região Nordeste são 

variáveis as taxas de partos gemelares (Herrera, 1992; Coelho, 2011), e também os coeficientes 

de endocruzamento (Tavares-Neto & Prata, 1989a), outra variável a ser considerada no 

planejamento de estudo com essas características. 

 

Com esses dois exemplos de estudo, acima, parece muito remota, pelo atual 

conhecimento, a investigação de resistência/susceptibilidade às formas graves da 

esquistossomose mansônica, daí porque talvez os atuais estudos estejam mais concentrados 

quanto aos mecanismos de resistência/susceptibilidade relacionados à infecção por S. mansoni 

(Casanova, 2015). 

 

Pelas considerações anteriores e também as mais atuais estimativas de redução do 

número de casos com esquistossomose mansônica no Brasil (Katz et al., 2014; Noya et al., 

2015), a prioridade do Estado brasileiro deveria ser a mais drástica redução das taxas de 

infecção especialmente entre os escolares, população reconhecidamente mais afetada desde o 

início do século passado (Neiva & Penna, 1916; Pellon & Teixeira, 1950; Barbosa, 1966). Com 

o Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação do Governo 

Brasileiro, criado pela Portaria MS/GM nº 687 em 30 de março de 2006 (Brasil, 2009), até 

agora parece mais outra “roupagem” de programas anteriores, iniciados nos anos 50, mas com 

os mesmos vícios e distorções, a começar pelo desamparo das municipalidades de menor porte, 

como Catolândia. 

 

Mesmo assim, o atual Programa Saúde na Escola (PSE), se melhor planejado e com 

recursos necessários, além de perenes, pode vir a ser grande estratégia da atenção integral à 

saúde do escolar e na prevenção de oportunidades perdidas, como as ainda elevadas taxas de 

atraso ou de não vacinação de crianças (Barros et al., 2015). No caso da esquistossomose 

mansônica e considerando a também elevada taxa de abandono escolar, notadamente entre 

estudantes do ensino médio (Soares et al., 2015), a investigação coproparasitológica seria nas 



- 263 - 
 

primeiras semanas do início do curso anual; e naqueles casos portadores de ovos de S. mansoni 

também seriam investigados os membros das famílias dos mesmos. Assim, no médio prazo, 

ter-se-ia não só a redução das taxas de infecção e também seriam menores as chances de 

desenvolvimento das formas clínicas mais graves. Não obstante, para isso o grande empecilho 

é a incapacidade de grande parte dos municípios de pequeno porte, ao contrário de Catolândia, 

de realização de qualquer técnica de exame coproparasitológico. 

 

Em conclusão, programa dessa natureza não pode ser dissociado de políticas públicas 

de fomento ao saneamento básico (até em razão da exigência do Plano Municipal, conforme a 

Lei nº 11.445/2007), o quê parece a este autor a medida mais prioritária a qualquer tipo de 

programa à valorização da saúde, seja “medicalizado” ou não. Por sua vez, Silva et al. (2013) 

mostraram o tratamento específico e a melhoria do nível da educação como os maiores fatores 

protetivos contra a gravidade da fibrose periportal esquistossomótica; e, no mesmo sentido, 

Conceição & Borges-Pereira (2002), num estudo durante 21 anos e com semelhanças ao do 

Projeto Catolândia 1975-2015, destacaram a redução da prevalência da esquistossomose 

mansônica impactada não só pela série de tratamento específicos, mas também pelas medidas 

de saneamento básico (abastecimento de água potável e destino adequado dos dejetos 

humanos), e do programa de educação voltado à prevenção da infecção por S. mansoni e de 

valorização à saúde. De outro lado, em estudos retrospectivos não deve ser menosprezado o 

viés da falácia de narrativa (Taleb, 2007), caracterizado quando a história é descrita de frente 

para trás e a explicação de dado fenômeno é ajustado platonicamente por causa(s) de escolha 

do narrador; e, por isso mesmo, foi evitado neste estudo dados ou registros extraídos 

exclusivamente de informações qualitativas. 
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VIII. CONCLUSÕES 
 
 

1). Em Catolândia, as medidas de saneamento básico, o programa de educação e os 

tratamentos em massa foram determinantes à elevada redução da prevalência de 

infecção por S. mansoni; 

 

2). Essas medidas, notadamente após a série da terapêutica específica periódica, também 

estão associadas à ausência de novos casos de forma hepatoesplênica da 

esquistossomose mansônica; 

 

3). A terapêutica periódica com o agente esquistossomicida oxamniquine foi associada à 

involução ou regressão das formas clínicas graves da esquistossomose mansônica, ou 

às reduções de dimensões das visceromegalias; 

 

4). A comparação das formas clínicas, de antes e após a periódica terapêutica específica, 

mostrou a significativa redução da frequência da hepatoesplenomegalia 

esquistossomótica; 

 

5). As medidas aplicadas à população de Catolândia reduziram, significativamente, as taxas 

de infecção por S. mansoni, da carga parasitária e das reinfecções; 

 

6). Essas medidas integradas passaram a ser reconhecidas pela população de Catolândia 

(Bahia) como essenciais ao programa de controle e de prevenção da esquistossomose 

mansônica; 

 

7). Com este estudo, foi possível descrever todo o histórico das atividades desenvolvidas 

pelo Projeto Catolândia de 1975 a 2015; e 

 

8). A organização e a atualização da base de dados irão permitir o planejamento de outros 

estudos, desde que previamente aprovados por Comitê de Ética em Pesquisa. 
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IX. SUMMARY 
 
 
The evolution of schistosomiasis mansoni over the past 40 years in the population of 
Catolândia, Bahia (Brazil). The prevalence and incidence rates of Schistosoma mansoni 
infection decreased dramatically following the introduction of specific oral therapy in the 
nineteen-seventies, with a consequently substantial reduction in the rates of the most severe 
clinical forms of schistosomiasis. The Catolândia Project began in 1976 following introduction 
of the oral anthelmintic drug oxamniquine in Brazil. The present study evaluates the evolution 
of schistosomiasis in residents of the town of Catolândia, Bahia, Brazil, recruited to this study 
between 1975 and 1993 and followed up until 2015. Over this 40-year period, the participants 
were monitored by periodic clinical evaluation and parasitological stool examination, and 
control and preventive measures were implemented. Between 1976 and 1993, 10 mass 
treatment campaigns were carried out with oxamniquine. Between 1994 and 2015, through a 
clinical and parasitological surveillance program, individuals whose parasitological 
examination showed the presence of S. mansoni eggs were then treated with praziquantel. In 
1985, after the third mass treatment, no new cases of hepatosplenic schistosomiasis were 
detected and, furthermore, no cases were identified in children under five years of age at any 
time during the study period. In October 1976, prior to the first mass treatment, S. mansoni eggs 
were found in more than two-thirds (76.3%) of the population of Catolândia, whereas between 
2014 and 2015 this proportion fell to below 5%. In addition, there was a decrease in the number 
of cases with an elevated parasite load. Of the 646 residents enrolled to this study between 1975 
and 1993, all were treated with oxamniquine at least three times and in 2015 all were 22 years 
of age or older. All those of five years of age or younger in 1993 (n=137) either had hepato-
intestinal schistosomiasis or were not infected by S. mansoni in 2015. On the other hand, of 
those who were over five years of age in 1993 (n=509), four (0.8%) had progressed from the 
hepato-intestinal form to advanced hepato-intestinal schistosomiasis by 2015; four (0.8%) who 
had hepatosplenic schistosomiasis had undergone splenectomy; 17 patients (3.3%) with the 
hepatosplenic form regressed to hepato-intestinal schistosomiasis; 18 (3.6%) regressed from 
the advanced hepato-intestinal form to hepato-intestinal schistosomiasis; 23 (4.5%) continued 
with advanced hepato-intestinal schistosomiasis throughout the entire evaluation period; 27 
(5.3%) progressed from the hepatosplenic form to advanced hepato-intestinal schistosomiasis; 
and 31 (6.1%) continued with the hepatosplenic form. The majority (n=385; 75.6%), however, 
either continued with hepato-intestinal schistosomiasis throughout the entire observation period 
or were not infected by S. mansoni. Despite these promising results, and despite the 
improvements made over the past two decades in the life conditions of the population of 
Catolândia, these interventions were insufficient to reduce the risk of S. mansoni infection and 
other diseases associated with poverty. The principal barriers in this population are those 
associated with the implementation of preventive methods because of the poor indicators related 
to the formal education system in this region. 
 
 
Key words: 1. Schistosomiasis. 2. Schistosoma mansoni. 3. Epidemiology. 4. Morbidity. 5. 

Catolândia. 6. Bahia. 7. Brazil. 
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ANEXO I 
 
 

OFÍCIO DE 12 DE JUNHO DE 2013 À CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
INTERNA E APOIO DIAGNÓSTICO 
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ANEXO II: Ficha de registro de dados 
 

1). DATA DO EXAME CLÍNICO (dia, mês e ano): □□-□□-□□□□ 

2). NÚMERO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA NO PROJETO □□□□-□□□□ 
(com os dois registros, acima, e por meio de senha de um de nós (JTN), são geradas (i) a folha de rosto e (ii) a base de dados com as variáveis de interesse neste projeto do participante da pesquisa ou daquelas variáveis 

relacionadas ao ambiente onde reside(iu) no município de Catolândia, Bahia) 

3). NOME (registrar e comparar com a descrita na folha de rosto): 
DADOS DO EXAME CLÍNICO (outros registros serão transferidos automaticamente para o prontuário da pessoa na UBS) 

 

4). LOBO DIREITO DO FÍGADO: 
• Dimensão em cm, além do rebordo costal (sem manobra): 
• Consistência: 
• Superfície: 
• Alguma observação específica? 

5). LOBO ESQUERDO DO FÍGADO 
� Dimensão em cm, além do rebordo costal (sem manobra): 
� Consistência: 
� Superfície: 
� É proeminente em comparação ao lobo direito? 
� Alguma observação específica? 

6). BAÇO 
� Dimensão em cm, além do rebordo costal esquerdo (sem manobra): 
� Consistência: 
� Alguma observação específica? 

7). PRESENÇA DE CIRCULAÇÃO COLATERAL NA PAREDE ABDOMINAL? 

8). ALGUMA OBSERVAÇÃO DE INTERESSE OU SINAL NO EXAME CLÍNICO? 
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ANEXO III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(será impresso com fonte tamanho 14, com espaço duplo) 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Título do Projeto: Estudo de coorte sobre a morbidade da esquistossomose mansônica na 

população de Catolândia - Bahia 

 
Pesquisador Responsável: Prof. José Tavares Carneiro Neto 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal da 
Bahia. Telefones para contato: (71) 99198-1111; Endereço: Ambulatório de 
Infectologia no 4° andar do Ambulatório Magalhães Netto. E-mail: tavares-
neto@uol.com.br 

 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA, tel: (71) 3283-5564, e-

mail: cepfmb@ufba.br; Endereço: Largo do Terreiro de Jesus, s/n°. Centro 
Histórico, CEP 40.026-010 Salvador, Bahia, Brasil 

 
NOME DO VOLUNTÁRIO: 
 
NOME�  

Idade�  RG�  

Responsável legal (quando se aplicar)(197): 

R.G. (responsável legal): 

 
O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Estudo de coorte 

sobre a morbidade da esquistossomose mansônica na população de Catolândia - Bahia”, 
de responsabilidade do pesquisador José Tavares-Neto. 

 
Prezado(a) participante (voluntário[a]), como é do seu conhecimento, da População do 

município de Catolândia e das autoridades municipais, desde 1976 pesquisadores da Universidade 
de Brasília, a partir de 1987 também pesquisadores da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro e desde 1992 pesquisadores da Faculdade de Medicina da Bahia/Universidade Federal 
da Bahia, têm estudado a esquistossomose mansônica, conhecida por sistoma, na população de 
Catolândia e durante esses últimos 39 anos todos os residentes do município de Catolândia foram 
avaliados para saber quais aqueles tinham o verme da sistosoma pelo exame das fezes e exame 
clínico. Esse verme é conhecido por Schistosoma mansoni. 

 
Desde o ano de 1976, anualmente as pessoas moradoras do município de Catolândia 

tiveram as fezes examinadas na busca de ovos de Schistosoma mansoni (sistoma) e de outros 
vermes e parasitas; depois eram examinadas por médicos; e tratados com o medicamento chamado 
Mansil ou oxamniquine. Os casos mais graves de sistosoma ou portadores de outras doenças, 
quando não possível receber tratamento em Catolândia, recebiam a indicação de 
acompanhamento no Hospital de Sobradinho (UnB, de 1976 a 1983), no Hospital Presidente 

                                                           
197 Todos os Voluntários têm 22 ou mais anos de idade, todavia, entre esses há 4 pessoas portadoras de 

deficiência mental e para essas será solicitada aprovação e autorização do Responsável legal. 
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Médici (UnB, de 1983 a 1988) e/ou no Hospital Escola de Uberaba (Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro, a partir de fevereiro de 1989 até o presente ano). 

 
Como sabe desde 1994, com a ampliação da Unidade Complementar de Saúde (depois 

chamada de Unidade Básica de Saúde, UBS), a Equipe de Saúde de Catolândia assumiu 
diretamente o acompanhamento das pessoas moradoras de Catolândia, e anualmente, durante as 
férias de junho, o Professor Tavares fica em Catolândia de 10 dias a 3 semanas, e junto com a 
Equipe de Saúde, reve e discute os casos dos doentes e prontuários das pessoas; participa das 
palestras dos membros da Equipe de Saúde; e desde 2011 passou a treinar os Membros da Equipe 
de Saúde e funcionários da Secretaria da Saúde de Catolândia para assumirem todos os dados das 
pessoas. 

 
Agora, já é tempo dos Profissionais da Equipe de Saúde de Catolândia assumirem 

totalmente ou tudo desse estudo de controle das formas graves da esquistossomose (sistosoma), 
mas antes o Professor Tavares quer saber como estão as pessoas com sistosoma, incluídas no 
projeto entre os anos de 1976 a 1993, e para isso precisa examinar essas pessoas. Os dados ficarão 
anotados no seu prontuário arquivado na Unidade de Saúde. O exame clínico será completo com 
anotações de todos os dados, e os únicos equipamentos a serem usados serão: termômetro para 
medir a temperatura do seu corpo, na sua axila; aparelho para medir sua pressão arterial; 
estetoscópio para ouvir o som dos seus pulmões e do coração. Contudo, para esta pesquisa os 
dados a serem utilizados serão aqueles referentes ao seu fígado e o baço, mas para isso o Prof. 
Tavares só utilizará as mãos para palpar sua barriga e saber onde estão o fígado e o baço ao bater 
um dedo no outro sobre sua barriga. 

 
Pela sua data de nascimento, já registrada na sua ficha do estudo, será anotada a idade no 

dia do exame; seu sexo; seu grupo racial; se teve ou não sistosoma desde quando entrou no estudo 
e nos anos seguintes; como era essa sistosoma; qual foi o tipo de sistosoma teve sua Mãe; quando 
teve ovos do verme nas fezes; quais os anos que foi tratado com Mansil; qual sua participação no 
programa de Educação para a Saúde; sua ocupação e como eram suas atividades junto aos tanques 
e riachos, e as informações do setor onde mora ou morou em Catolândia. 

 
Nenhum participante (voluntário[a]) desta pesquisa é menor de idade, mas se tiver alguma 

dificuldade de compreender este termo, será solicitada permissão ao responsável legal. Por isso 
também, recebeu 2 vias antes do exame clínico – uma dessas vias, caso concorde em participar 
como voluntário(a), poderá ser entregue assinada no dia do exame ou, se preferir, assinar na 
presença do Professor Tavares, especialmente se antes precisar de mais esclarecimentos ou 
informações. 

 
Como já escrito acima, sua participação é voluntária, mas pode desistir de fazer o exame 

clínico a qualquer momento ou informar depois que quer tirar todos os seus dados da pesquisa - 
e se essa for sua decisão não terá qualquer tipo de prejuízo; ou seja, continuará a ter completa e 
integral continuidade do seu acompanhamento e tratamento na Unidade de Saúde. Todas as suas 
informações serão reservadas, e uso dessas informações estará restrito (reservado) ao Professor 
Tavares, mas registradas no seu prontuário. Quando da divulgação dos resultados finais deste 
estudo por meio de publicação escrita dirigida à comunidade científica e ou à acadêmica (revistas 
de cientistas), todos os seus dados estarão anônimos para que nenhuma outra pessoa possa 
identificar o Senhor ou a Senhora. Portanto, esses seus dados estarão em segredo, para garantir 
sua privacidade e confidencialidade das informações prestadas. 

 
Prevemos como risco o desconforto durante o exame da barriga, como dor a palpação e 

se sentir dor pode pedir a Prof. Tavares pra parar, ou fazer outro dia, ou não fazer mais esse 
exame. 

 
O Senhor ou a Senhora não se beneficiará de imediato da pesquisa, mas, seus dados 

contribuirão para a prática e ensino da Medicina. 
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Nenhum valor monetário (em dinheiro ou outro meio de pagamento) poderá ser envolvido 

nesta pesquisa. Todavia, caso algum dano seja causado ao participante da pesquisa este terá 
ressarcimento de todo e qualquer dano causado pelo Professor Tavares. Neste estudo, o Professor 
Tavares estará acompanhado de 2 Estudantes de Medicina da Faculdade de Medicina da Bahia e 
auxiliado pela Equipe da Unidade de Saúde de Catolândia, mas o Professor Tavares é também 
responsável por qualquer ato dos mesmos.  

 
Se houver qualquer reclamação contra Professor Tavares ou de Membro da Equipe, que 

o auxilia neste estudo, pode denunciar na Secretaria da Saúde de Catolândia (prédio da Prefeitura 
Municipal); e também nos seguintes lugares (em um, em dois ou em todos): 

1. Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA, tel: 
(71) 3283-5564, correio eletrônico: cepfmb@ufba.br; Endereço: Largo do 
Terreiro de Jesus, s/n°. Centro Histórico, CEP 40.026-010 Salvador, Bahia, 
Brasil; 

2. Diretoria da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, 
tel.: (71) 3283-5560; correio eletrônico: medicina@ufba.br; Endereço: Largo do 
Terreiro de Jesus, s/n°. Centro Histórico, CEP 40.026-010 Salvador, Bahia, 
Brasil; e ou 

3. Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia/ Departamento de 
Fiscalização, tel. (71) 3339-2824; correio eletrônico: 
fiscalizacao@cremeb.org.br. Endereço: Rua Guadalajara, 175, bairro Morro 
do Gato/Barra. CEP: 40140-460, Salvador, Bahia, Brasil. 

 
Caso não tenha compreendido qualquer parte ou informação, descrita acima, poderá 

perguntar ao Professor Tavares; ou seja, não assine este documento sem antes compreender com 
toda a certeza. Também, poderá solicitar a leitura em voz alta para você, realizada pelo Professor 
Tavares ou outra pessoa da sua exclusiva confiança; todavia, caso peça para fazer a leitura em 
voz alta o Professor Tavares deve estar em ambiente reservado, dentro do consultório. Nesse 
momento ou qualquer outro poderá fazer perguntas até que esteja completamente informado do 
que se trata este estudo, porque ao assinar esse documento irá concordar na utilização dos seus 
dados, como acima citados, para este estudo. Também, cabe destacar, esses seus dados só serão 
usados para este estudo, e nenhuma outra; e Prof. José Tavares-Neto é responsável de manter 
esses seus dados em lugar seguro. Por isso também, até para garantir seus Direitos, este 
documento consta de duas vias, uma para o pesquisador e a outra via para que o Senhor ou a 
Senhora guardar em local seguro na sua residência ou em local que julgue mais adequado. 

 
Catolândia (Bahia), ............... de ............................................ de 2015 

 
 

Nome e assinatura da 
pessoa voluntária ou seu 
responsável legal � 

 
 
 
 

  
Nome e assinatura da 
Testemunha � 
 

 
 
 

Nome e assinatura da 
Testemunha � 
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ANEXO IV – DO CAPÍTULO DE RESULTADOS 
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TABELA 1. Distribuição dos casos de óbitos do período de 1976 a 2015, na população da cidade de Catolândia (Bahia). 
 

ANO 

NÚMERO DE ÓBITOS 
TOTAL 

(mortalidade geral) Maternas 
CRIANÇAS 

>15 anos Prematuras <1 ano 1 |―| 15 anos 
1976 2 1 1 1 9 14 
1977 2 1 1 2 5 11 
1978 3 1 1 1 6 12 
1979 2 1 1 1 7 12 
1980 1 2 0 0 3 6 
1981 2 2 0 1 3 8 
1982 2 1 1 1 3 8 
1983 1 1 0 0 6 8 
1984 1 1 0 0 6 8 
1985 0 1 0 0 4 5 
1986 1 0 0 0 4 5 
1987 0 0 0 1 4 5 
1988 0 0 0 0 5 5 
1989 0 0 0 0 6 6 
1990 0 1 0 0 3 4 
1991 0 0 0 0 4 4 
1992 0 1 0 0 4 5 
1993 0 0 0 0 2 2 
1994 0 0 0 0 3 3 
1995 0 0 0 0 4 4 
1996 0 0 0 0 4 4 
1997 0 0 0 0 3 3 
1998 0 1 0 0 4 5 
1999 0 0 0 0 5 5 

CONTINUA 



- 318 - 
 

 

TABELA 1. [continuação]. 
 

ANO 

NÚMERO DE ÓBITOS 
TOTAL 

(mortalidade geral) Maternas 
CRIANÇAS 

>15 anos Prematuras <1 ano 1 |―| 15 anos 
2000 1 0 0 0 4 5 
2001 0 0 0 0 3 3 
2002 0 1 0 0 1 2 
2003 0 0 0 0 8 8 
2004 1 0 0 0 3 4 
2005 0 0 0 0 5 5 
2006 0 0 0 0 9 9 
2007 0 0 0 0 2 2 
2008 0 0 0 0 5 5 
2009 0 0 0 0 4 4 
2010 0 0 0 0 4 4 
2011 0 0 0 0 5 5 
2012 0 0 0 0 3 3 
2013 0 0 0 0 4 4 
2014 0 0 0 0 5 5 
2015 0 0 0 0 4 4 

TOTAL 19 16 5 8 176 224 
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QUADRO 2. Cronologia histórica das atividades desenvolvidas no município de Catolândia (Bahia), nos últimos 40 anos, de 1975 a 2015. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica – 

n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Novembro (1975) 
Censo 1: 
N=571(C) 

Moradores da sede do município (setores 8, 9 e 10) e das fazendas dos setores 1 e 2 (QUADRO XIV) 

Maio (1976) Kato-Katz 1 4 50 517 131 (25,4) 267 (51,6) 78 (15,1) 41 (7,2) - - - - 

Julho (1976) Exame clínico 1 0 60 507 - - - - 399 (78,7) 44 (8,7) 58 (11,4) 6 (1,2) 

Agosto (1976) Kato-Katz 2 8 267 297 62 (20,9) 128 (43,1) 71 (23,9) 36 (12,1) - - - - 

Outubro (1976) Tratamento 1 1 106 452 Oxamniquine (452/558 [106 + 452] → 81% tratados) – excluídos do denominador os 13 óbitos entre 
novembro/1975 a outubro de 1976 

Dezembro (1976) 

Kato-Katz 3 0 97 461 357 (77,4) 94 (20,4) 8 (1,8) 2 (0,4) - - - - 

Após avaliações dos hábitos da população, foram estabelecidas as 15 estações de avaliação periódica da população de B. straminea (Figura VII) – vide avaliação 
geral em novembro de 1988 – na seguinte ordem, cada estação: 1ª, 2ª e 3ª no córrego e no Riacho Santana (Fazendas Barrocfolão e Lagoa); 4ª, 5ª e 6ª no Riacho 
dos Poções (Fazenda Barra do Poção – a 6ª no encontro do Riacho Santana com o córrego Boa Sorte); 7ª e 8ª no córrego Boa Sorte (Fazenda Tamburil de 
Cima); a 9ª estação, no córrego Boa Sorte (Fazenda Tamburil de Cima); 10ª e 11ª, no córrego Boa Sorte (Fazenda Ponta D’Água – a 11ª estação no encontro 
do córrego Ponta D’Água); 12ª e 13ª estações, respectivamente, no setor 8 (sede do município) e no final da lagoa do Sítio São José, parte dessa fonte hídrica 
no mesmo setor 8 da sede do município; e as estações 14ª e 15ª no córrego Ponta D’Água. Nas 15 estações pesquisadas, de 6 a 15 de dezembro, a totalidade 
(100%) tinha de 1 a 9 cercárias/mm3 em cada “pool” pesquisado, sendo maior (>5 cercárias/mm3) naquelas mais próximas à sede do município. 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 

(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)em novembro de 1975, pelo método de Lutz a frequência foi 72,5% e pelo de Kato-Katz de 74,2% (TABELA VII) - considerando os resultados 
dos 2 métodos, a frequência de portadores de ovos de S. mansoni foi 80,9% (191/236); os exames não foram concluídos nessa época devido as grandes dificuldades operacionais, e 
também o exame físico não realizado, devido a falta de local adequado e em razão do início do período chuvoso as rodovias estavam dia a dia mais intransitáveis (Prof. Alberto 
Serravalle, informação pessoal, 2009). 

CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose 

mansônica – n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Fevereiro (1977) Kato-Katz 4 0 108 450 360 (80) 83 (18,4) 6 (1,3) 1 (0,2) - - - - 

Abril (1977) Kato-Katz 5 1 107 450 338 (75,1) 96 (21,3) 16 (3,6) 0 - - - - 

Julho (1977) Kato-Katz 6 0 110 447 339 (75,9) 94 (21) 14 (3,1) 0 - - - - 

Outubro (1977) Kato-Katz 7 1 124 432 355 (82,2) 72 (16,7) 5 (1,2) 0 - - - - 

Novembro (1977) Kato-Katz 8 1 115 440 308 (70) 114 (25,9) 16 (3,6) 2 (0,5) 
- - - - 

Abril (1978) Exame clínico 2 0 209 346 - - - - 302 (87,3) 11 (3,2) 25 (7,2) 8 (2,3) 

Maio (1978) Kato-Katz 9 5 161 389 205 (52,7) 151 (38,8) 30 (7,7) 3 (0,8) - - - - 

Dezembro (1978) Kato-Katz 10 0 131 419 186 (44,4) 169 (40,3) 58 (13,8) 6 (1,4) - - - - 

Maio (1979) e 
concluído em 
setembro 1980 

Tratamento em massa com tetramisole, seguido pelo tetracloroetileno, e controle da ascaridíase e da ancilostomíase. Estudada a geografia da defecação pela 
população local (a aplicação de cal nesses locais, só foi usada em outra área de Cafundó dos Crioulos, Santa Maria da Vitória, BA) (Millington, 1982). Esse 
estudo também serviu de base com vistas aos projetos das principais medidas sanitárias subsequentes 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 

(migrou); (B)Esplenectomizado. 
 

 
CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica – 

n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Junho (1979) 
Censo 2: 
N=792 

Mantidos os registros dos 21 casos de óbito até Dezembro de 1978, e mais 2 óbitos entre dezembro de 1978 a junho de 1979; ou seja, no total 
de 23 (4%) entre os 571 matriculados em novembro de 1975. Portanto, houve nesse 2º censo a inclusão de mais 69 pessoas (residentes nas 
fazendas dos setores 4 e 5) [571 + 23 óbitos + 129 migrantes + 69 novos= 792].  

Setembro (1979) Kato-Katz 11 7 151(C) 611 273 (44,7) 249 (40,7) 78 (12,8) 11 (1,8) - - - - 

Janeiro (1980) 
Tratamento 2 

Oxamniquine (n=262: >1 |―| <9 anos e >14 anos de idade); e Praziquantel (n=161: crianças de 9 a 14 anos), no total de 423 pessoas tratadas, 
correspondente a 66,8% dos 633 moradores [611 + 22 menores de 1 ano de idade]. Outros 129 já não moradores(C). 

Censo 3: 
N=1.205 

Mantidos os registros anteriores (óbitos; e de migrantes). Foram incluídos os moradores nos setores 3, 6 e 7 (fazendas) do município de 
Catolândia, no total de 151 pessoas. 

Janeiro (1981) 
Kato-Katz 12 20(D) 666(E) 489 182 (37,2) 226 (46,2) 69 (14,1) 12 (2,4) - - - - 

Exame clínico 3 0 327 828 - - - - 741 (89,9) 39 (4,7) 39 (4,7) 9 (1,1) 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 

(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)nessa época dos 151 casos, 129 já não residiam no município de Catolândia por 2 anos ou mais; (D)19 dos 20 casos de óbito em menores de 1 ano de 
idade; e segundo relatos de familiares 6 casos no curso clínico de sarampo; e 13 casos com aparente quadro clínico de gastroenterite, seguida de grave desidratação, e ocorreram em 
período de grande estiagem entre os meses de agosto e setembro de 1980; nenhum dos 19 casos contou com assistência em serviço de saúde, ainda inexistente em Catolândia, ou 
investigação epidemiológica); (E)entre esses, 316 (47,4%) devido ao prolongado período de estiagem (seca) e escassez de trabalho ou emprego na região. 

 
CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) Formas clínicas da esquistossomose mansônica – n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 

24 
|―| 
499 

500 |―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Fevereiro (1982) 

Tratamento 3 
(especial) 

Oxamniquine: das 151 pessoas incluídas no Censo 3 

Exame clínico 4(C) 1 451 703 - - - - 636 (90,5) 28 (4) 29 (4,1) 10 (1,4) 

Junho (1983) 
Projeto com o Governo do Estado da Bahia/CERB, para instalação do serviço público de abastecimento de água na sede do município e no setor 2. Completada a 
cobertura de 100% dos domicílios em agosto de 1985. 

Fevereiro (1984) 

Construção da Unidade Suplementar de Saúde, por meio de Projeto financiado com recursos da extinta Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP): com 
sala de espera, sala de curativos, sala de vacinas, 2 consultórios, laboratório básico, sala de esterilização, sala de expurgo, copa e depósito. Inauguração em 15 de 
novembro de 1984; e desde então com médico (1x/semana), e dois Promotores de Saúde da FSESP. 
O autor desta Tese passou a residir na cidade de Catolândia (Bahia), na condição de Mestrando do Programa de Medicina Tropical do Núcleo de Medicina Tropical e 
Nutrição da Universidade de Brasília, com a gentil hospedagem na residência do casal João & Jovina Macêdo(D). 

Março (1984) 
Iniciados os programas: (i) de imunização de todas as crianças e dos adultos, segundo calendário da época, com apoio da FSESP e do líder comunitário para cada  
grupo de 20 famílias (indicado pela maioria dos membros de cada grupo de famílias/setor); (ii) programa de combate à mortalidade infantil e materna; (iii) pré-natal; 
(iv) Programa de Educação para a Saúde da Comunidade, entre outros programas da FSESP. 

Maio (1984) 
Início da construção de poços artesianos, iniciado na Fazenda Olaria, e completado em agosto de 1986 – com a cobertura de 100% dos Povoados e das fazendas com 
maior contigente populacional. Projeto financiado com recursos do BNDES. 

Agosto (1984) 
Projeto financiado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), sob a forma de mutirão: construção de sanitário em cada casa com banheiro, pia, vaso sanitário e fossa 
séptica rudimentar. Concluído em junho de 1986, com a cobertura de 100% dos domicílios da sede do domicílio. 

Setembro (1984) 
Projeto financiado pelo CNPq e também com recursos próprios da Prefeitura Municipal, construção da Casa do Médico, com capacidade para alojar até 22 Estudantes 
da Faculdade de Medicina da UnB e/ou da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (Uberaba, MG)(E). Essa casa tem ainda como anexos: pequeno laboratório, 
sala de arquivo e de armazenamento de material; e quintal com horta organizada pela Fazenda da UnB. Inaugurada em janeiro de 1985. 

(A)NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou (migrou); (B)Esplenectomizado; (C)a 
partir de 4 de fevereiro de 1982 o autor desta Tese assume integralmente a coordenação do Projeto Catolândia, sob a supervisão e a orientação do Prof. Aluízio Prata – o qual também co-examinou os 
moradores até o exame clínico 5, adiante descrito; (D)esse fato cabe destaque porque até fevereiro de 1982 (por ocasião do tratamento 3 e exame clínico 4), a hospedaria do Prof. Aluízio Prata e de 
toda Equipe era na Escola Estadual Juarez de Souza (Figura VIII), durante o dia as refeições eram preparadas e realizadas na cozinha dessa mesma Escola; a noite, para todos dormirem até 6h da 
manhã do dia seguinte, eram colocados colchões sobre as mesas dos Docentes, nas salas de aula, e na sala da Diretora; o banheiro usado era o dos Docentes (banho após o término do período de aulas, do turno 
matutino e vespertino); e com apoio de duas auxiliares (uma cozinheira; e uma faxineira) pagas com recursos do projeto de pesquisa do CNPq; (E)com a transferência do autor desta Tese, em 1992, para a Faculdade de 
Medicina da Bahia da UFBA, nunca foi obtido apoio da UFBA para visitas de estudantes de Medicina à sede do Projeto Catolândia.       CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos 
NR(A

) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Janeiro (1985) 
Período das chuvas: aplicação do moluscicida niclosamida (Bayluscide®) ao longo do córrego Boa Sorte (em trechos, a cada 200m) entre as fazendas Cabiceiras 
e até Barra do Poção. A redução de caramujos foi 90,4% 

Fevereiro (1985) 
Censo 4: 
N=1.649 

Inclusão dos moradores dos setores 8, 9 e 10 do município de Catolândia. Com esse 4º Censo foi coberta 100% de toda a área territorial 
de Catolândia. Mantidos os registros anteriores de casos de óbito e migrantes; ou seja, foram mantidos os números de matrícula. 

Março (1985) 

Período seco: avaliação da aplicação do moluscicida niclosamida (Bayluscide®), ao longo do córrego Boa Sorte (em trechos, a cada 200m) entre as fazendas 
Cabiceiras e até Barra do Poção. Nesse momento e em janeiro de 1985, o impacto negativo sobre a população de peixes e anfíbios provocou grande rejeição da 
população, e essas aplicações foram definitivamente suspensas. Todavia, nas áreas com aplicação da niclosamida de janeiro/1985 houve acentuada redução de 
caramujos/m2 e neste período seco houve redução de 96,1% de exemplares após 30 dias da aplicação. 

Abril (1985) Kato-Katz 13 20(C) 342 1.236 774 (62,6) 416 (33,6) 44 (3,6) 2 (0,2) - - - - 

Maio (1986) 

O Programa de Educação para a Saúde da Comunidade, iniciado em janeiro de 1985, com material didático produzido pela Fundação SESP e voltado aos 
agravos mais prevalentes, passou a ter maior ênfase na esquistossomose mansônica (antes houve a fase de pré-teste, vide Tavares-Neto, 1987b), com as histórias 
do personagem Bitu (o menino que defecava “como gato”, e longe das fontes hídricas), criado pelos Escolares de Catolândia a partir das reuniões “domingueiras” 
no Centro Comunitário, sob a supervisão e a orientação do autor desta Tese. 

Julho (1985) Exame clínico 5(D) (E) 0 615 963 - - - - 890 (92,4) 16 (1,7) 42 (4,4) 15 (1,5) 

Dezembro (1985) 

1. Planejamento das atividades de fevereiro de 1986; e 
2. Nas margens dos córregos permanentes (não os das áreas de irrigação), plantio do arbusto endod (P. dodecandra) - após 100 a 150 metros das 15 

estações de coleta dos caramujos (Figura VII), no sentido do fluxo da corrente hídrica, conforme descrito em dezembro de 1976; e 
3. Distribuíção de par de botas “sete léguas” para 71 trabalhadores das áreas irrigadas. Em janeiro de 1986, durante período chuvoso, e aproximadamente 

30 dias após aquela distribuição, essa proposta do uso de botas foi avaliada como de muito baixa adesão, e a principal justificativa dos usuários foi o 
grande peso das botas com a agregação de lama nas mesmas. 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 

(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)20 óbitos ocorridos no período de 1º de março de 1982 (após o Censo 4, concluído em 25 de fevereiro de 1982) a 20 de abril de 1985 (data da 
conclusão do Kato-Katz 13); (D)última participação do Prof. Aluízio Prata na supervisão e orientação do Projeto Catolândia, bem como no co-exame clínico dos moradores de 
Catolândia; (E)não houve caso novo das formas clínicas hepatointestinal avançada (HI-A) ou hepatoesplênica (HE) . 

 
CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica – 

n (%) 

Óbitos NR(A) N 
Negativ

o 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Fevereiro (1986) 

Exame clínico 6A 3 284 1.125 - - - - 1.050 (93,3) 14 (1,3) 44 (3,9)(C) 17 (1,5) 

Exame clínico 6B 0 0 166(D) - - - - 162 (97,6) 3 (1,8) 1 (0,6) 0 

Kato-Katz 14 0 13 153(D) 
136 

(88,9) 
17 (11,1) 0 0 - - - - 

Tratamento 4 0 404 1.171 

Oxamniquine: realizado entre os dias 18 a 23 de fevereiro, cada Líder Comunitário acompanhou os 
membros do Grupo de Famílias sob sua supervisão, no período do dia previamente aprazado, até a Unidade 
de Saúde. 
Entre novembro de 1975 (Censo 1) até o dia 23 de fevereiro de 1986, das 1.649 pessoas matriculadas 
(conforme ordem sequencial adotada desde Censo 1 de 1975): houve 74 óbitos (taxa de mortalidade geral 
de 4,5% - 74/1.649); dos 404 sem tratamento (NR), 349 (86,4% ou 21,2% do total de matriculados) eram 
migrantes; e entre os 55 (13,6%) não tratados: (i) 17 porque tinham <1 ano de idade (e todos sem ovos de 
S. mansoni nas fezes); (ii) 18 gestantes (duas dessas com ovos de S. mansoni nas fezes – tratadas em 
fevereiro de 1987 ; (iii) 9 portadores de doença crônica e debilitante (renal n=2; ou outras n=7), mas todos 
sem ovos de S. mansoni nas fezes; e (iv) 11 (todos >18 anos de idade, e homens) porque não compareceram 
durante a semana do tratamento em massa 4 (de 18 a 23 fevereiro) ou após a visitas domiciliares realizadas 
durante a primeira semana de março de 1986; 5 dos 11 sem tratamento foram também informados ser 
portadores de ovos de S. mansoni nas fezes. Portanto, considerando esses quantitativos o tratamento 4 teve 
cobertura de 99,1% (1.171/1.182 com indicação de tratamento específico) 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 

(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)não houve caso novo da forma hepatoesplênica (HE); (D)128 pessoas (7,7%), previamente matriculadas no Projeto (que migraram para outras cidades 
e retornaram a residir no município de Catolândia após julho de 1985) ou nascidas após o Censo 4 de fevereiro de 1985 (n=38). 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Fevereiro (1987) 

Kato-Katz 15 2 363 1.248 1.101 (88,2) 132 (10,6) 15 (1,2) 0 - - - - 

Exame clínico 7 0 371 1.240 - - - - 1.168 (94,2) 13 (1) 42 (3,3)(C) 19 (1,5) 

Tratamento 5 0 437 811 

Oxamniquine, realizado de 14 a 22 de fevereiro. Além os 76 casos de óbitos registrados de 1975 a 22/2/1987, 
entre os 437 matriculados e não tratados: 12 crianças <1 ano; 16 gestantes (3 dessas com ovos de S. mansoni 
nas fezes, tratadas entre junho e agosto de 1987 pela equipe da Unidade Suplementar); 49 portadores de doenças 
crônicas em estado avançado, e nenhuma relacionada à esquistossomose (todos sem ovos de S. mansoni); 9 não 
compareceram, alegaram saber não ter ovos de S. mansoni (essa informação passou a ser fornecida quando do 
exame clínico), e também em razão de não contato com as fontes hídricas com caramujos da região; e 351 
(80,3%; 351/437) migrantes para outras regiões. Assim, a cobertura do tratamento foi 98,9% (811/820 elegíveis 
para o tratamento em massa). 

Avaliação do Programa de Educação para a Saúde da Comunidade, iniciado em março de 1984 e revisto em maio de 1986, com ênfase na esquistossomose 
mansônica (EM) – vide em Tavares-Neto (1987b), com a inclusão de conteúdos sobre EM no currículo do ensino fundamental e médio; e a continuidade das 
atividades dos líderes comunitários (1 para cada grupo de 20 famílias)(D). 

Abril (1987) 
Estabelecido na cidade de Uberaba (MG), junto à direção do Hospital-Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (hoje, vinculado à Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro), o programa de acolhimento dos pacientes encaminhados de Catolândia (antes assistidos no Hospital Universitário da Universidade 
de Brasília). 

Janeiro (1988) Kato-Katz 16(E) 3 398 1.304 1.223 (93,8) 67 (5,1) 14 (1,1) 0 - - - - 

Março (1988) Kato-Katz 17 2 398 1.302 1.241 (95,3) 61 (4,7) 0 0 - - - - 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 

(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)não houve caso novo da forma hepatoesplênica (HE); (D)até aqui, grande parte desses dados foi publicada em Tavares-Neto (1987b); (E)além de 6 
crianças nascidas após fevereiro de 1987, houve a matrícula de 56 novos moradores, nas áreas limítrofes ao município de São Desidério (essa foi a primeira evidência do maior impacto 
da agroindústria, pois todos eram da região Sul do Brasil, e também, em janeiro de 1988, todos sem ovos de S. mansoni nas fezes. 

CONTINUA 



- 326 - 
 

QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica – 

n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (1988) 

De 4 a 8 de julho foi realizada a I Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos líderes comunitários e de 22 acadêmicos da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro, da FMTM (Uberaba, MG) – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, sendo o personagem o menino Bitu (vide 
maio de 1986) 

Tratamento 6 1 405 1.294 

Oxamniquine, realizado de 11 a 16 de julho. Além os 87 casos de óbitos registrados de 1975 a 16/7/1988, entre 
os 405 matriculados e não tratados: 10 crianças <1 ano; 11 gestantes (todas sem ovos de S. mansoni nas fezes); 
34 portadores de doenças crônicas em estado avançado, e nenhuma relacionada à esquistossomose (todos sem 
ovos de S. mansoni); 3 não compareceram, em razão de viagem temporária (foram depois tratados no início de 
agosto de 1988); e 347 (85,7%; 347/405) migrantes para outras regiões. Assim, a cobertura do tratamento foi 
99,8% (1.294/1.297 elegíveis para o tratamento em massa). 

Exame clínico 
especial (1)(C) 

0 0 56 - - - - 56 (100) 0 0 0 

Exame clínico 
especial (2)(D) 

0 0 184(E) 

Reexaminadas as pessoas com prévio diagnóstico (Exame clínico 1 ao 7), das formas clínicas (i) HI-A (n=94)(F); 
(ii) HE (n=74); ou (iii) HE/esplectomizado (n=16), os quais foram classificados nas seguintes formas clínicas, 
respectivamente: (i) n=26 (27,7%) na forma HI (todos tratados pela 1ª vez com <18 anos de idade; e 68 (72,3%) 
permaneceram como HI-A (a quase totalidade, n=59, com tratamento específico com 18 ou mais anos de idade; 
(ii) n=9 (12,2%) na forma HI, todos com tratamento antes dos 11 anos de idade; n=17 (23%) na forma HI-A, 
sendo mais de 2/3 (n=13) tratados antes dos 15 anos de idade; e n=48 (64,9%) permaneceram na forma HE; e 
(iii) os 16 casos esplenectomizados, por diversas técnicas cirúrgicas (realizadas em Brasília, Goiânia, São Paulo 
ou Uberaba), a totalidade com acompanhamento periódico nos hospitais universitários de São Paulo (n=2); 
Goiânia (n=3); Uberaba (n=3); ou Brasília (n=8), e história 1 a 4 sessões de escleroterapia das varizes esofágicas 
no pós-operatório; três (18,8%) com história de sangramento digestivo de 1 a 6 anos após a esplenectomia; todos 
com tratamento específico com 28 anos ou mais de idade; e 100% com imunização atualizada. 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 

(migrou); (B)Esplenectomizado; ); (C)aquelas 56 pessoas matriculadas no Projeto por ocasião do exame Kato-Katz 16 (todos agricultores ou filhos, no total de 9 famílias nucleares; incluídos  
da forma clínica hepatointestinal, HI, mas 12 os casos com fígado palpáveis [até 6cm do rebordo costal direito] eram crianças sadias <5 anos de idade (n=8); ou de maiores de 50 anos de 
idade, sem queixas ou outras alterações ao exame físico [n=4], exceto um desses com hipertensão arterial em uso regular de medicação). Ou seja, todas 56 pessoas aparentemente não 
expostas S. mansoni. Desse mesmo grupo, foi indicado um líder comunitário, o qual passou a participar do Programa de Educação para a Saúde da Comunidade; (D)população alvo 
portadores de forma crônica grave, observados em exames anteriores; (E)moradores permanentes do município de Catolândia, outros 32 casos não compareceram nos dias agendados, por 
diversos motivos – incluso o fim do período da equipe da FMTM na cidade de Catolândia; e sem considerar aqueles que migraram para outras cidades ou regiões; (F)descrita em Tavares-
Neto (1997), da forma hepatointestinal III.               CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose 

mansônica – n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Novembro (1988) 

Kato-Katz 18 5 412 1.306 1.255 (96,1) 51 (3,9) 0 0 - - - - 

Avaliação da 
infecção 
chagásica 

- - 344(C) 

Amostra selecionada, conforme descrito em Escolano et al. (1989), a prevalência geral da infecção foi 
11,1% (todos maiores de 5 anos de idade); na faixa etária >40 anos de idade, a prevalência da infecção 
chagásica foi 18,3% - considerando os resultados de dois exames sorológicos (hemaglutinação passiva; e 
imunofluorescência indireta). Dados fornecidos à Fundação SESP, representante local e regional. 

Avaliação do 
plantio do 
arbusto endod 
(P. dodecandra) 

Plantio em dezembro de 1985, nas proximidades das estações de coleta de caramujos (descritas em dezembro de 1976); aqueles arbustos 
sobreviventes aos anuais “roçados”, seguidos de queimadas, após quase três anos do plantio alcançaram altura aproximada de 2m e 10cm(C), 
nas estações 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e 15ª; nesses locais, com arbustos em pleno desenvolvimento, não foram observados exemplares de B. 

straminea, em ambas as margens dos riachos ou córregos, de 25m a 60m da toiceira de P. dodecandra (endod) – os locais com plantio 
consorciado com bananeiras foram aqueles de menor distância (entre 25m a 30m, aproximadamente). As folhas da bananeira (Musa spp.), 
caídas ao longo das margens dos córregos em Catolândia são ambientes muito propícios para os criadouros de B. straminea. 

Avaliação dos 
planorbídeos nas 
15 estações 

Nos meses de dezembro e abril, de 1976 a 1987, respectivamente início do período chuvoso e de estiagem na região, 100% das 15 estações 
tinham permanente população de B. straminea, com maior número de exemplares no período chuvoso (de 40% a 60%, se comparado aos 
números observados no período da seca ou estiagem, abril; no entanto, desde abril de 1987 até novembro de 1988 (já no período chuvoso), 
não foram mais observados nos “pools” de caramujos a eliminação de cercárias – observação iniciada nas estações 1ª, 2ª e 3ª, as mais 
distantes de povoados, da sede do município ou de outros aglomerados humanos. 

Tratamento 7 3 409 1.298 

Oxamniquine, realizado de 13 a 19 de novembro. Além dos 95 casos de óbitos registrados de 1975 a 
19/11/1988, entre os 409 matriculados e não tratados: 14 crianças <1 ano; 9 gestantes (todas sem ovos de 
S. mansoni nas fezes); 41 portadores de doenças crônicas em estado avançado (3 casos relacionados à 
esquistossomose), mas todos sem ovos de S. mansoni; 106 pessoas, residentes nas localidades mais 
distantes da sede, não compareceram em razão das fortes chuvas no período (foram depois tratadas entre 
novembro de 1988 a janeiro de 1989); e 239 (58,4%; 239/409) migrantes para outras regiões – a redução 
de migrantes foi outra evidência do retorno de pessoas, antes matriculadas, devido ao desenvolvimento 
regional da agroindústria. Assim, a cobertura do tratamento 7 foi 92,4% (1.298/1.404 elegíveis para o 
tratamento em massa). Para o Gráfico 3, o percentual somado ao tratamento 6. 

(A)NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 

(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)segundo informação pessoal do Prof. Aluízio Prata (1985), de onde foram trazidas de Zambia as plantas nativas tinham em torno de 90cm (na 

Fazenda da UnB, as plantas adultas também alcançaram, após 5 anos, até 2m e 40cm).         CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica – n 

(%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (1989) 

Censo 5: 
N=2.016 6(C) - - - - - - - - - - 

De 3 a 9 de julho foi realizada a II Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos líderes comunitários e de 26(D) acadêmicos da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro, da FMTM (Uberaba, MG) – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, sendo o personagem da 2ª Semana, também o 
menino Bitu (vide maio de 1986). 
Kato-Katz Cancelado por falta de recursos (CNPq) 
Exame clínico Idem 
Tratamento Cancelado pela insuficiência do estoque de oxamniquine (cápsulas; e vidros com xarope), fornecida pelo Ministério da Saúde 

Janeiro (1990) 
Censo 6: 
N=2.241 

11(E) 
Nesse Censo, foram incluídos os moradores da Fazenda Tiririca (n=94); e onde aparentemente não há transmissão de S. mansoni 
(ausência de B. straminea nas duas fontes hídricas); todos os moradores (Kato-Katz 21) sem ovos de S. mansoni; e no exame clínico 8, 
não houve caso com aparente forma clínica HI. 

Março (1990) 
Chegada do 1º médico contratado em tempo integral, e residência permanente em Catolândia (Prefeitura Municipal de Catolândia, convênio Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia, e apoio do Projeto Catolândia/CNPq). 

Abril (1990) 
Kato-Katz 19 1 1.143(F) 1.097(G) 921 (84) 172 (15,7) 3 (0,3) 1 (<0,1) - - - - 
Exame clínico 8 0 1.143 1.273 - - - - 1.165 (91,5) 66 (5,2)(H) 36 (2,8)(I) 6 (0,5)(J) 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou (migrou); 
(B)Esplenectomizado; (C)óbitos entre 19 de novembro de 1988 a 3 de julho de 1989 (data de término do 5º Censo); (D)8 desses bolsistas do PET-Medicina/FMTM; (E)óbitos entre 4 de julho de 
1989 a 26 de janeiro de 1990 (último dia do 6º Censo); entre esses, 709 (62,1%) moradores migraram, temporariamente, para as cidades próximas com maior desenvolvimento da agroindústria 
(especialmente a região da cidade de Luiz Eduardo Magalhães); (G)do grupo com Kato-Katz 19, um total de 169 eram empregados da área fronteiriça ao município de São Desidério, onde 
foram assentadas as famílias dos 56 “gaúchos” referidos no exame clínico de julho de 1988 – todos oriundos de municípios próximos (Bainopólis, Angical, entre outros) – com a exclusão 
desses 169 novos moradores (homens e >20 anos de idade), o exame 19 (n=928) teria as seguintes frequências: 96,4% de negativos (895/928); e 3,6% (33/928) com até 499 ovos de S. mansoni, 
e nenhum com 500 ou mais ovos; enquanto nos 169 moradores essas frequências foram: 20,6% de negativos (n=26); 82,2% (n=139) com 24 |―| 499 ovos; e 4 (2,4%) com >500/g de fezes (um 
desses com 1.248 ovos), enquanto nas famílias de gaúchos (n=72 pessoas, em abril de 1990) não houve caso de pessoa com ovos de S. mansoni nas fezes; (H)dos 66 casos com HI-A, a maioria 
(n=54) procedia nova área de colonização, correspondendo entre esses 32% (54/169); (I)4 casos (2,4%) com a forma HE, também procediam dessa nova área de colonização – nenhum caso 
novo de HE nos antigos matriculados; (J)dos 19 casos em fevereiro de 1987, houve até março de 1990 mais 3 casos de esplenectomia, no total de 22; desses 2 foram a óbito; 4 migraram para 
outras regiões; e 10 casos em abril de 1990 estavam em Uberaba (MG) para o acompanhamento clínico periódico - agendado no final de fevereiro de 1990. 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos 
NR
(A) N Negativo 

24 |―| 
499 

500 |―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Abril (1990) 

Tratamento 8 0 998 1.418 

Oxamniquine, realizado de 9 a 17 de abril. Até 17 de abril, houve 113 óbitos entre aqueles matriculados de 
1975 até janeiro de 1990. Entre os 998 matriculados e não tratados: 6 crianças <1 ano; 12 gestantes (todas 
sem ovos de S. mansoni nas fezes); 28 portadores de doenças crônicas em estado avançado (5 casos 
relacionados à esquistossomose), mas todos sem ovos de S. mansoni; 3 pessoas presentes na época do 
tratamento, mas não compareceram por motivo religioso (tratados, após a Semana Santa, no dia 16 de abril); 
e 949 (95,1%; 949/998) migrantes para outras regiões – o aumento de migrantes, para cidades próximas, foi 
em razão do maior desenvolvimento regional da agroindústria, além daqueles migrantes permanentes. 
Portanto, a cobertura do tratamento 8 foi 99,8% (1.418/1.421 elegíveis para o tratamento em massa). 

Programa específico 
na área dos 

“gaúchos”(C) 
0 0 241 

Do total (n-241), um grupo de 72 (0 a 84 anos) eram naturais do sul do País, e de famílias proprietárias; e 169 
empregados, todos maiores de idade e com ocupações não relacionadas às fontes hídricas (tratoristas, 
mecânicos, cozinheiros ou ajudantes de cozinha; serviços geraisetc.). Nessa região, todos os domicílios têm 
vaso sanitário e banheiro dentro da residência, bem como os 16 galpões onde cada um alberga de 6 a 14 
empregados. Com esses dois grupos, nas manhãs de dois domingos de abril, foram discutidas as medidas de 
prevenção e controle da esquistossomose, e também os resultados observados. Nessa ocasião, foi assumido o 
compromisso dos gestores das famílias dos proprietários da inclusão de 3 exames coproparasitológicos como 
parte do exame admissional. 

Julho (1990) 
Kato-Katz especial(D) 0 6 236 228 (96,6) 8 (3,4) 0 0 - - - - 

Tratamento especial 0 1 235 
Oxamniquine: sem considerar 1 caso com <1 ano de idade, houve o tratamento em massa de 100% da 
população dessa “área dos gaúchos” 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)denominação popular, dessa região do município de Catolândia, limítrofe com o de São Desidério – onde as famílias também procedem dos Estados 
do Paraná e do Mato Grosso do Sul; (D)destinada aos moradores e trabalhadores da “área dos gaúchos”, houve 6 casos de demissão; e um recém-nascido. 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos 
NR
(A) N Negativo 

24 |―| 
499 

500 |―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (1991) 
Kato-Katz e 
Tratamento 

Cancelados. Extinta a Fundação SESP no ano anterior, com a nova estrutura (Fundação Nacional de Saúde, FUNASA), e gestores, não 
houve providências em tempo hábil para fornecimento do material; a colocação em disponibilidade do Supervisor técnico dos exames 
(Sr. Rodolfo Gomes de Oliveira); e também o porque não houve fornecimento, em tempo hábil, da medicação (oxamniquine). 

Kato-Katz especial(C) 0 0 249(D) 248(99,6) 1 (0,4)(E) 0 0 - - - - 
(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)destinada aos moradores e trabalhadores da “área dos gaúchos”, houve 6 casos de demissão; e um recém-nascido; (D)houve a admissão de mais 13 
empregados (todos sem ovos de S. mansoni nas fezes) – esse exame (2 amostras) foi realizado com recursos próprios dos proprietários das agroindústrias, pelo Sr. Rodolfo Gomes 
Oliveira - durante o período de férias do mesmo; (F)esse caso, morador da cidade de Baianopólis, relatava habitual pescaria nos dias de folga ou finais de semana numa lagoa da cidade 
natal (Baianopólis), foi tratado na UBS-Catolândia com oxamniquine. 

CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (1991)(C) 

Exame clínico 
especial(D) 

0 36 240 - - - - 

Reexaminadas as pessoas com prévio diagnóstico 
(Exame clínico 1 ao 8), das formas clínicas (i) HI-A 
(n=146)(F); (ii) HE (n=78); ou (iii) HE/esplectomizado 
(n=16), os quais foram classificados nas seguintes 
formas clínicas, respectivamente: (i) n=29 (19,9%) na 
forma HI (26 tratados pela 1ª vez com <18 anos de 
idade; e 3 tratados na faixa etária de 21 |―| 25 anos [os 
3 não brancos); e 117 (80,1%) permaneceram como HI-
A (a totalidade, com 1º tratamento específico com 18 ou 
mais anos de idade; (ii) 100% (n=78) permaneceram na 
forma HE, todos com 1º tratamento específico com 30 
anos ou mais de idade; e (iii) os 16 casos 
esplenectomizados (outros 4 casos não compareceram, 
porque estavam em acompanhamento clínico periódico 
em Uberaba, MG); todos com 1º tratamento específico 
com 28 anos ou mais de idade; e 100% com imunização 
atualizada. 

De 15 a 20 de julho foi realizada a III Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos líderes comunitários e 18 acadêmicos da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro, da FMTM (Uberaba, MG), todos membros do PET-Medicina – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, sendo 
o personagem da 3ª Semana, também o menino Bitu (vide maio de 1986; e julho de 1989). 

(A) NR: Exceto 5 ex empregados da região da agro-indústria, os outros 31 estavam na área de Catolândia, mas não compareceram por razões diversas; (C)desse exame participou o 
médico da UBS, como no exame clínico 8 ; (D)foram chamados, e agendados os exames clínicos, só daqueles com anterior diagnóstico das formas clínicas HI-A, HE ou esplenectomizados; e o médico 
da Unidade de Saúde de Catolândia relatava não ter diagnosticado nenhum caso novo das formas HI-A e HE, desde o exame 8 de abril de 1990. 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose 

mansônica – n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (1992) 

Kato-Katz 20 14 1.069(C) 1.045(D) 806 (77,1) 215 (20,6) 23 (2,2) 1 (0,1) - - - - 

Exame clínico 9 1 924 1.189(E) - - - - 1.055 (88,7) 81 (6,8) 37 (3,1) 16 (1,4) 

Tratamento 9 0 920 1.193 

Oxamniquine, realizado de 8 a 14 de julho. Até 14 de julho, houve 128 óbitos entre aqueles matriculados 
de 1975 até janeiro de 1990. Entre os 920 matriculados e não tratados: 9 crianças <1 ano; 9 gestantes 
(todas sem ovos de S. mansoni nas fezes); 33 portadores de doenças crônicas em estado avançado (4 
casos relacionados à esquistossomose), mas todos sem ovos de S. mansoni; 8 pessoas presentes na época 
do tratamento, mas não compareceram por diversos motivos (tratados, posteriormente, na UBS-
Catolândia); e 861 (93,6%; 861/920) migrantes para outras regiões. Portanto, a cobertura do tratamento 
9 foi 99,3% (1.193/1.201 elegíveis para o tratamento em massa). 

De 15 a 20 de julho foi realizada a IV Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos líderes comunitários, escolares do ensino médio de Catolândia e o Médico 
da UBS-Catolândia – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, sendo o personagem da 4ª Semana, também o menino Bitu 
(vide maio de 1986; julho de 1989; julho de 1991). O Programa foi intensificado junto aos 184 antigos moradores(D), nessa 4ª Semana e durante os meses 
subsequentes. 

Setembro (1992) 

Kato-Katz 
(especial) 0 1(F) 183(G) 177 (96,7) 6 (3,3) 0 0 - - - - 

Tratamento 
(especial) 0 1(F) 183 Oxamniquine: 100% tratados 

De 5 a 8 de setembro, foram visitadas todas as residências dos 184 novos moradores (antigos matriculados), muitos desses residentes em casas de parentes, 
antigos moradores. Na manhã do dia 7 de setembro, foi realizado um “jogral” no Centro Comunitário sobre a esquistossomose mansônica, com apoio dos líderes 
comunitários e alunos do ensino médio de Catolândia 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)entre esses, 151 (14,1%) estavam na área, mas não atenderam ao segundo chamado para entrega do espécime fecal; (D)entre esses com exame 
KatoKatz, 184 (17,6%) são antigos matriculados, sem exames desde janeiro de 1981 ou abril de 1985, porque residiam em outras cidades do Estado da Bahia ou de outras regiões, 
entre os quais 125 (67,9%) tinham de 24 a 1.320 ovos de S. mansoni/g de fezes; (E)do grupo de novos moradores e antigos matriculados (n=184), houve 15 (8,2%) casos de HI-A (todos 
com 39 anos ou mais de idade), e os demais com a forma HI (n=169; 91,8%); (F)senhora de 89 anos, portadora de cardiopatia hipertensiva grave, e sem ovos de S. mansoni no exame 
Kato-Katz 20; (G)novos moradores, mas antigos matriculados, citados nas notas de rodapé (D) e (E). 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica – n 

(%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Junho (1993) 
Censo7: 
N=2.310 

5 574 1.731 

Por ocasião desse Censo, foram coletas amostras sanguíneas para pesquisa dos marcadores sorológicos 
dos vírus das hepatites B e C – esses resultados foram apresentados em Tavares-Neto (1997),e publicações 
posteriores; e atualizadas as carteiras do Projeto, com nome completo, nº de matrícula e grupos sanguíneos 
dos sistemas ABO e Rh. 

Julho (1993)(F) 

Kato-Katz 21 1 780 1.396 1.313 (94) 82 (5,9) 1 (0,1) 0     
Exame clínico 10(C) 0 870 1.306 - - - - 1.177 (90,1) 79 (6,1) 34 (2,6) 16 (1,2) 

Estudo de morbidade 0 0 249 

Após o exame clínico 10, todas as pessoas foram encaminhados à sala do Agente da FUNASA (Sr. Rodolfo 
Gomes Oliveira); e esse pareava cada caso com ovos S. mansoni (Kato-Katz 21), com dois outros casos 
negativos (sem ovos pelo exame Kato-Katz 21), por idade (± 2 anos) e sexo; em seguida, todos foram 
investigados pelo Agente de Saúde(D), o qual desconhecia os resultados do Kato-Katz 21 e do exame 
clínico 10. Resultados nas Tabelas 3 e 4. 

Tratamento 10 0 1.072(E) 1.104 

Oxamniquine, realizado de 3 a 8 de julho. Até 8 de julho, houve 134 óbitos entre aqueles matriculados de 
1975 até junho de 1993. Entre os 1.072 e não tratados: 11 crianças <1 ano; 14 gestantes (todas sem ovos 
de S. mansoni nas fezes); 29 portadores de doenças crônicas em estado avançado (2 casos relacionados à 
esquistossomose), mas todos sem ovos de S. mansoni; 292 pessoas presentes na época do tratamento, mas 
não compareceram por diversos motivos; e 726 (67,7%; 726/1.072) migrantes para outras regiões. 
Portanto, a cobertura do tratamento 10 foi 79,1% (1.104/1.396 elegíveis para o tratamento em massa). 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)acompanhado pelo médico clínico da UBS-Catolândia/Prefeitura Municipal de Catolândia – não houve caso novo das formas HI-A ou HE; mais da 
metade dos casos de HI-A (n=41) eram em pessoas matriculadas procedentes de outras regiões ou de previamente matriculados e ex-migrantes; (D)previamente treinado sobre as seguintes 
questões clínicas (diarreia; disenteria [muco]; estrias de sangue nas fezes; empachamento pós-prandial; flatulência excessiva; entre outras queixas digestivas, e questionário “aberto” para 
registro de mais queixas; (E)posteriormente, os líderes comunitários constaram fato observado pela primeira vez: dos 292 casos presentes no momento do tratamento 10 julgaram-se sem 
ovos de S. mansoni porque tinham 3 ou mais exames Kato-Katz negativos; não tinham mais exposição as fontes hídricas; e nunca tiveram forma clínica “avançada”, ou termo assemelhado 
– com a revisão desses casos, pela base de dados, foram confirmadas as informações desses moradores (4 ou mais exames Kato-Katz negativos; sempre foram classificados da forma 
clínica HI; e desde a investigação epidemiológica, por ocasião do exame clínico 7 (fevereiro de 1987), permanceram classificados dentro do grupo não exposto às fontes hídricas; (F)até 
o final desse ano (1993), foram atendidos na UBS-Catolândia, pela demanda espontânea, 218 casos com evidências clínicas de infecção por S. mansoni e 78 (35,8%) tinham ovos nas 
fezes, ainda tratados com oxamniquine (substituído pelo praziquantel a partir do final de novembro de 1993). 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose 

mansônica – n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Outubro (1993) 
Iniciado no Ambulatório do Hospital Universitário Prof. Egard Santos (Salvador, Bahia) de referência de casos de esquistossomose mansônica. Os casos 
encaminhados de Catolândia, quando necessário, tinham acolhimento com recursos próprios do autor desta Tese (vide texto no capítulo VI.2). 

Julho (1994) 

Kato-Katz (especial)(C) 6 9 283 283 (100) 0 0 0 - - - - 
De 4 a 8 de julho foi realizada a V Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos líderes comunitários, escolares do ensino médio de Catolândia e o Médico 
da UBS-Catolândia – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, no mesmo modelo das semanas anteriores. 
Ficou deliberado junto à Equipe da UBS-Catolândia e também em razão do fornecimento ainda irregular do medicamento (praziquantel), pela FUNASA e/ou 
Minstério da Saúde, não tratar aqueles sem o tratamento em massa 10(C). 

Dezembro (1994) 
Tratamento (praziquantel), até 29 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos líderes comunitários (v. Tavares-Neto, 
1987b; Tavares-Neto, 1997), foram atendidas 386 pessoas com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 157 (41,7%) tinham ovos de S. mansoni 

nas fezes(C). Nesses 157 casos, a carga parasitária foi 38,4 ± 16,8 (limites 24 |―| 120). 

Julho (1995) 
De 10 a 13 de julho foi realizada a VI Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos líderes comunitários, escolares do ensino médio de Catolândia e o Médico 
da UBS-Catolândia – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, no mesmo modelo das semanas anteriores. Pela primeira 
vez, houve a participação de 2 estudantes de Medicina da FMB-UFBA. 

Dezembro (1995) 

Tratamento (praziquantel), até 28 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos líderes comunitários, foram atendidas 
403 pessoas com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 234 (58,1%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes(C). Nesses 234 casos, a carga 
parasitária foi 40,7 ± 20,1 (limites 24 |―| 168); todavia, posteriormente, foi observado que 146 pessoas não eram moradores de Catolândia, mas de regiões 
próximas do município de São Desidério – com essa revisão, nos 257 moradores a frequência de portadores de ovos passou para 34,2% (n=88), e a carga 
parasitária foi 29,3 ± 13,9 (limites 24 |―| 96). 

Julho (1996) 
Sorologia para os vírus 
das hepatites B e C 

12 885 1.273 Coleta das amostras sanguíneas. 

Setembro (1996) 
Em convênio com o Ministério da Saúde, o município teve 5 vagas para Agentes Comunitários de Saúde (ACS), e ocupadas ainda nesse ano; e as atividades 
dos mesmos foram muito facilitadas por meio de várias colaborações do Sr. Rodolfo Gomes Oliveira (FUNASA), e dos líderes comunitários (colaboradores 
desde março de 1984). 

Dezembro (1996) 
Tratamento (praziquantel), até 23 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos líderes comunitários ou ACSs, foram 
atendidas 494 pessoas com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 189 (38,3%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 189 casos, a carga 
parasitária foi 34,3 ± 15,9 (limites 24 |―| 96). 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)os 292 casos sem o tratamento 10 (v. julho de 1993). 

CONTINUA 



- 335 - 
 

QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) Formas clínicas da esquistossomose mansônica – n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Janeiro (1997) 

Conclusão das sorologias VHB e VHC: nos 1.273 moradores, nove (0,7%) eram portadores de AgHBs(C); 13 (n=1%) com anti-HBs (e história de vacinação); 46 
(3,6%) tinham anti-HBc total(C); 50 (3,9%) tinham infecção pelo VHB curada ou antiga; e 1.155 (90,7%) eram susceptíveis ao VHB (Tavares-Neto, 1997). Dos 14 
(1,1%) casos tinham anticorpos anti-VHC (ELISA II), mas só de um caso houve confirmação pelo RIBA e dois tiveram RIBA indeterminado. Foi afastada em 
Catolândia a hipótese de associação pelos VHB e VHC com as formas clínicas HI-A e HE (Tavares-Neto, 1997) 

Julho (1997) 

Exame clínico 
especial(D) 

5 41(E) 230 

Não houve caso novo de forma HE ou de esplecnectomia desde o exame clínico 10, e também nos registros da 
UBS-Catolândia posteriores a julho de 1991. Reexaminadas as pessoas com prévio diagnóstico (Exame clínico 1 
ao 10), das formas clínicas (i) HI-A (n=139); (ii) HE (n=77); ou (iii) HE/esplectomizado (n=14), os quais foram 
classificados nas seguintes formas clínicas, respectivamente e resultados semelhantes aos de julho de 1991: (i) n=28 
(20,1%) na forma HI (25 tratados pela 1ª vez com <18 anos de idade; e 3 tratados na faixa etária de 21 |―| 25 anos 
[os 3 não brancos); e 111 (79,9%) permaneceram como HI-A (a totalidade, com 1º tratamento específico com 18 
ou mais anos de idade; (ii) 100% (n=77) permaneceram na forma HE, todos com 1º tratamento específico com 30 
anos ou mais de idade; e (iii) os 14 casos esplenectomizados (todos com 1º tratamento específico com 28 anos ou 
mais de idade; e 100% com imunização atualizada. Para todos 230 casos, mais os 9 não presentes, o médico da 
UBS ficou de acordar com a Prefeitura a solicitação de ultrassonograffia do abdômen superior, já disponível na 
rede credenciada ao Sistema Único de Saúde da cidade de Barreiras. 

De 10 a 13 de julho foi realizada a VII Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos líderes comunitários, escolares do ensino médio de Catolândia e o Médico da 
UBS-Catolândia – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, no mesmo modelo das semanas anteriores. 

Dezembro (1997) 
Tratamento (praziquantel), até 27 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 296 pessoas com 
queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 95 (32,1%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 189 casos, a carga parasitária foi 34,3 ± 15,9 (limites 
24 |―| 96). 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)receberam os resultados sorológicos e orientados onde buscar acompanhamento em Brasília (UnB), Goiânia (UFGO), Uberaba (FMTM), São Paulo 
HSP/UNIFESP) ou em Salvador (UFBA); (D)casos conhecidos das formas HI-A, HE ou esplectomizados desde antes do exame clínico especial de julho de 1991 (n=276); (E)entre esses 
(n=41), nove (9) estavam em Catolândia e não compareceram para o exame; os outros 32 moradores migraram para cidades próximas (Barreias e região). 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (1998) 

Censo 8: 
N=3.014 31(C) 991 1.992 - - - - - - - - 

Exposição idem 991 1.992 
Reproduzido o estudo anterior (Tavares-Neto, 1987b) de exposição às fontes hídricas – vide texto e tabela 
corresponte (Tabela 15). 

Kato-Katz 22(D) 0 1.570(E) 1.413 1.326 (93,8) 87 (6,2) 0 0 - - - - 

Tratamento 
especial 

Tratados (praziquantel) os 87 casos com ovos de S. mansoni; e se menores de 15 anos de idade (n=9), também foram medicadas as 
crianças da mesma família (n=13; todas sem ovos de S. mansoni nas fezes). No Gráfico 3 considerado 100%. 

Ultrassonografia 
do abdômen 
superior 

Não foi possível a realização dos exames 239 indicados, na rede conveniada ao SUS (de Barreiras, Bahia), em razão da cota disponível 
ter como prioridade gestantes e pacientes considerados graves 

Exame clínico 11 0 1.299 1.684 - - - - 1.551 (92,1) 81 (4,8) 38 (2,3) 14 (0,8) 

De 29 de julho a 3 de agosto foi realizada a VIII Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos líderes comunitários, escolares do ensino médio de Catolândia 
e o Médico da UBS-Catolândia – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, no mesmo modelo das semanas anteriores. 

Dezembro (1998) 

1. Tratamento (praziquantel), até 28 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 196 
pessoas com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 38 (19,4%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 38 casos, a carga 
parasitária foi 24,6 ± 8,9 (limites 24 |―| 96). 

2. Oficialização do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e, no início do ano seguinte, treinamento dos Agentes Comunitários de Saúde (vide 
em Costa et al., 2005 – responsáveis pelo treinamento e acompanhamento). 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)inclusos os 12 casos de óbito após o 6º Censo de junho de 1993; (D)participação voluntária do Sr. Rodolfo Gomes Oliveira e equipe do Laboratório 
da Prefeitura Municipal de Catolândia; (E)entre esses (n=1.570), um total de 579 (36,8%) estavam presentes no município, mas não entregaram o espécime fecal (e 91 (15,7%) tinham 
menos de 18 anos e os pais ou responsáveis legais foram informados sobre a indicação da realização do exame no Laboratório da Prefeitura Municipal); e desse mesmo grupo (n=579), 
a maioria (67,9%; n=393) tinham autoavaliação de estarem livres da infecção por S. mansoni (e constatado o aumento de casos com essa avaliação, já descrita em julho de 1993). 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica – 

n (%) 

Óbitos NR N Negativo 
24 |―| 

499 
500 |―| 

999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL 

Julho (1999) 

De 5 a 8 de agosto foi realizada a IX Semana de Combate à Xistosa, com apoio dos Agentes Comunitários de Saúde, líderes comunitários e escolares do ensino 
médio de Catolândia – com visitas de casa a casa de toda a área territorial do município de Catolândia, no mesmo modelo das semanas anteriores.  
Vacinação em massa com vacina contra o vírus da hepatite B (completado o esquema vacinal, com a 3ª dose, em janeiro de 2000 – conforme esquema descrito 
em Tavares-Neto et al., 2004). Dos 2.263 moradores provavelmente presentes, quando da 1ª dose entre os dias 9 a 15 de julho, foram vacinados 94,8% (n=2.145); 
a 2ª dose (de 6 a 11 de setembro), foi administrada em 2.085 (92,1%); e a 3ª dose (nos dias 4 a 11 de janeiro de 2000), teve cobertura de 89,4% (n=2.023). 
Todos os moradores sem vacinação (n=118) ou com esquema incompleto (1 dose, n=178; ou 2 doses, n=248), receberam por meio dos líderes comunitários 
orientação geral e a indicação de procurarem a unidade de imunização da UBS-Catolândia; e desse grupo (n=544), pouco mais da metade (n=281; 51,6%), 
completaram o esquema vacinal com as 3 doses. 

Dezembro (1999) 
Tratamento (praziquantel), até 29 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 204 pessoas com 
queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 41 (20,1%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 41 casos, a carga parasitária foi 26,2 ± 9,3 (limites 
24 |―| 96). 

Julho (2000) 
Foram realizadas diversas atividades na I Feira de Saúde, promovida pela Prefeitura Municipal de Catolândia, sobre as doenças prevalentes; e as atividades 
efetuadas durante as Semanas de Combate à Xistosa, foram reproduzidas com o personagem Bitu. 

Dezembro (2000) 
Tratamento (praziquantel), até 22 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 118 pessoas com 
queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 19 (16,1%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 19 casos, a carga parasitária foi 28,4 ± 10,7 
(limites 24 |―| 96). 

Janeiro (2000) Programa de Controle e Prevenção da Esquistossomose mansônica integralmente repassado à recém criada Secretaria Municipal de Saúde. 

Julho (2001) 

Foram realizadas diversas atividades na II Feira de Saúde, promovida pela Prefeitura Municipal de Catolândia, sobre as doenças prevalentes; e as atividades 
efetuadas durante as Semanas de Combate à Xistosa, foram reproduzidas com o personagem Bitu. 
Dos 2.145 moradores com esquema completo de vacinação contra o VHB (de Julho de 1999 a Janeiro de 2000), foram selecionadas 120 pessoas (por meio da 
tabela de números randômicos) e dessas foi pesquisado o anti-HBs, com os seguintes resultados: 90,6% (n=109) apresentavam anti-HBs; e aqueles 
aparentemente não responsivos (n=11) todos tinham 66 anos ou mais de idade. 
Nesse grupo de 120 pessoas (supramencionadas), também foi aplicado os questionários CAGE e AUDIT para avaliação do alcoolismo (v. resultados no texto 
do subcapítulo VI.1). 

Dezembro (2001) 
Tratamento (praziquantel), até 21 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 134 pessoas com 
queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 22 (16,4%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 22 casos, a carga parasitária foi 26,9 ± 9,6 (limites 
24 |―| 96). 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (2002) 
Revisão de 

prontuários e casos 

Foram revistos pelo autor desta Tese, todos os prontuários de pacientes na UBS-Catolândia, após o último dia do Exame clínico 11 
(28 de julho de 1998), até o dia 24 de julho. Nenhum caso novo da forma hepatoesplênica foi caracterizado, e nem da forma 
hepatointestinal avançada (HI-A). Ao caso, foram selecionados 94 pacientes com fígado maior de 8cm (rebordo costal direito), e 
nenhum desses tinha proeminência do lobo hepático esquerdo ou o baço foi palpável, mesmo à inspiração profunda ou na posição de 
Traube. Para 6 desses casos foi indicada a ultrassonografia do abdômen superior (SUS/Barreiras(C)) 

Dezembro (2002) 

1. Tratamento (praziquantel), até 23 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 106 
pessoas com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 16 (15,1%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 16 casos, a carga 
parasitária foi 34,9 ± 11,4 (limites 24 |―| 120). 

2. Meses antes, foram iniciados os entendimentos junto à Secretaria de Estado da Saúde e à gerencia da 25ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES) para 
o apoio à Secretaria Municipal dea Saúde de Catolândia, com vistas à realização do 8º Censo e do Kato-Katz 23 no ano seguinte. 

Julho (2003) 
Censo 9: 
N=3.289 

39 1.141 2.109 Realizado pelos ACSs, os quais usaram como referência a base de dados do Projeto Catolândia. 

Agosto (2003) 
Interrompidas as atividades do ambulatório de referência de esquistossomose, iniciado em outubro de 1993, em razão do autor desta Tese ter assumido a 
direção, em 14 de julho, da FMB-UFBA (vide texto no capítulo VI.2). 

Setembro (2003)(D) Kato-Katz 23 0 6 384 376 (97,9) 8 (2,1)(E) 0 0 - - - - 
Dezembro (2003)(F) Exame clínico 12 3 967 2.005 - - - - 1.879 (93,7) 79 (3,9) 36 (1,8) 11 (0,6) 
Março (2003)(F) Kato-Katz especial 0 5 104 5 (4,8) 99 (95,2)(G) 0 0 - - - - 

Dezembro (2003) 
Tratamento (praziquantel), até 29 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 123 pessoas com 
queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 19 (15,4%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 19 casos, a carga parasitária não foi quantidade, 
porque para a maior parte (n=119) foi utilizado o método de Lutz, em razão da falta de material para o exame Kato-Katz. 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)laudos conhecidos em data posterior, tinham resultados compatíveis com o exame clínico e fibrose periportal de pequena à moderada intensidade, 
apesar de imagens de péssima qualidade, e foram mantidos na forma hepatointestinal (HI); (D)pela decisão da 25ª DIRES, ficou restrito aos escolares (dos períodos diurno e noturno) 
da faixa etária dos 6 aos 23 anos; (F)todos das áreas rurais (não moradores na sede do município, e com idades entre 13 a 17 anos); (F)concluído só em 16 de janeiro de 2004, nesse 
exame foi aplicado questionário com base nos sintomas descritos na Tabela 4, e devido a limitação do laboratório local foi indicado o exame Kato-Katz só daqueles com 3 ou mais 
(109/2.005; 5,4%) das 6 queixas mais associadas à esquistossomose mansônica na região; (G)até abril de 2003, todos foram tratados com praziquantel e as famílias dos mesmos 
receberam novas orientações dos ACSs, da respectiva microárea adstrita. 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Maio (2004) Kato-Katz 
O exame programado para toda população, para ser iniciado nesse mês, foi cancelado por falta de apoio - apesar da disponibilidade 
voluntária do Sr. Rodolfo Gomes Oliveira. 

Julho (2004) 

Foram realizadas diversas atividades na III Feira de Saúde, promovida pela Prefeitura Municipal de Catolândia, sobre as doenças prevalentes; e as atividades 
efetuadas durante as Semanas de Combate à Xistosa, foram reproduzidas com o personagem Bitu. 
Após treinamento dos líderes comunitários, e supervisão do Sr. Rodolfo Gomes Oliveira, foi realizado o novo levantamento do nível sócioeconômico de toda a 
população matriculada no Projeto Catolândia, até o Censo 8 (concluído em julho de 2004), e observando o mesmo questionário aplicado em 1986 e 1990, mas 
com algumas atualizações para contemplar a nova realidade social da região Oeste do Estado da Bahia (v. Resultados no capítulo VI.2). Nessas visitas domiciliares, 
foram reforçadas as medidas de prevenção contra a infecção por S. mansoni. 

Dezembro (2004) 
Tratamento (praziquantel), até 30 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia, encaminhados pelos ACSs e o pessoal do levantamento de julho de 
2004, foram atendidas 321 pessoas com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 39 (12,2%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 39 casos, 
a média da carga parasitária foi 28,2 ± 12,8 (limites 24 |―| 96). 

Julho (2005) 

Kato-Katz (escolares)(C) - 3(D) 196 189 (96,4) 7 (3,6)(E) 0 0 Incluídos no Gráfico 3 
Exame clínico(F) - 1(G) 198 - - - - 198 (100) 0 0 0 
Fazenda Tamburil de Baixo (setor 6)(H): no dia 24 de julho, foi realizado o programa Domingo sem xistosa, com reforço das medidas preventivas para adultos, 
seguido de atividades lúdicas com as crianças (O menino Bitu visita o Tamburil). 

Novembro (2005) 
O Conselho Universitário (CONSUNI) da UFBA em 18 de novembro criou o campus Prof. Egard Santos, na cidade de Barreiras (proposta endossada pela 
Congregação da FMB-UFBA) e o Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (Resolução CONSUNI-UFBA nº 4/2005) – vide também abril 
(2013). 

Dezembro (2005) 
Tratamento (praziquantel), até 28 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 118 pessoas com 
queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 9 (7,6%) tinham ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 9 casos, a média da carga parasitária foi 26,2 ± 8,3 
(limites 24 |―| 48). 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)escolares de 7 a 14 anos de idade; com apoio do Sr. Rodolfo Gomes Oliveira e CNPq; (D)os pais acharam dispensável o exame, com argumento das 
crianças não manterem contato com as fontes hídricas; (E)tratados na UBS-Catolândia com praziquantel, e todos residentes na Fazenda Tamburil de Baixo (setor 6); (F)exame clínico dos 
escolares, nessa oportunidade reforçadas as medidas de prevenção e entregue material educativo fornecido pela 25ª DIRES; (G)essa criança viajou com os pais; (H)em razão dos resultados 
do exame Kato-Katz; as 7 crianças (8 a 12 anos), de 5 famílias, tinham em comum acompanharem os pais no auxílio as atividades relacionadas ao plantio de feijão em área do município 
de Barreiras, onde tomavam banho/brincavam num poço dessa localidade; os caramujos coletados nas estações 6, 7, 8 e 9 (Fazendas Tamburil de Baixo e de Cima), no dia 24 e 25 de 
julho de 2005, não eliminavam cercárias.           CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS 
(ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Abril (2006) 
Pesquisa de cercárias nas 15 estações, em dois momentos de 3 a 8 de abril e de 24 a 27 de abril desse período seco (sem chuvas), e em ambos os planorbídeos não eliminavam 
cercárias. 

Julho (2006) 

Em vista desses resultados, foram pesquisadas pelo bolsista AT do CNPq(C), nos livros do laboratório da Prefeitura Municipal, todas as pessoas com ovos de S. mansoni, após o 
último tratamento em massa 10 (julho de 1993). No total até julho de 2006 (n=8) e do período de 1994 a 2005 havia registro de 905 pessoas com ovos de S. mansoni (inclusos os 
casos de levantamentos especiais pelo Kato-Katz, como o de julho de 2005). A primeira constatação foi a ocorrência em todos os anos, como já corrigido em dezembro de 1995 
(n=88; e não n=234), de vários desses casos ou mais da metade (n=616; 68,1%) serem moradores de fora da área territorial de Catolândia, procedentes de áreas rurais limítrofes 
dos municípios de São Desidério e de Barreiras (mais próximas à sede do município de Catolândia), onde, à época, não contavam com acesso ao exame coproparasitológico. Como 
em janeiro de 1996, esse fato foi novamente notificado à Secretaria Municipal de Saúde e à equipe da UBS-Catolândia, com a recomendação do laboratório passar o registro dos 
exames conforme a procedência (morador do município; e não morador, e nesse caso registrar a procedência); e foi encaminhado relatório à gerência da 25ª DIRES/SESAB. Assim, 
daquelas 905 pessoas com ovos de S. mansoni nas fezes, menos de 1/3 (n=289; 31,9%) era de moradores do munícipio de Catolândia, e matriculados no Projeto entre 1975 a julho 
de 2006, com isso houve a segunda constatação, entre os 289 casos quase a metade (n=142; 49,1%) teve entre 1994 a 2006 duas (2) ou mais reinfecções no período de 1994 a 2006: 
2x (n=61; 43%); 3x (n=26; 18,3%); 4x (n=19; 13,4%); e ≥5x (n=36; 25,3%) [entre esses últimos, um casal(D), marido e mulher, teve 9 exames positivos em 13 anos, ambos com a 
forma hepatointestinal]. Enquanto no mesmo período, pouco mais da metade (50,9%; n=147) foi reinfectada uma (1x) só vez. 

Estudo 
epidemiológico 

6 104 179 

Entre aqueles casos (n=289) com ovos de S. mansoni no período de 1994 a 2006, ainda residiam no município de Catolândia 181 
(61,9%) pesssoas, assim distribuídas quanto ao número de reinfecções após o tratamento em massa 10 (1993): 1x (n=94; 51,9%); 
2x (n=35; 19,3%; 3x (n=14; 7,8%); 4x (n=11; 6,2%); e ≥5x (n=27; 14,9%). Essas pessoas foram distribuídas conforme o grau de 
exposição às fontes hídricas, levantamento atualizado em julho de 1998, e excluídas aquelas sem essa avaliação (n=19); nas 162 
pessoas tinham 3 ou mais das seguintes características: (i) agricultores ou filhos de agricultores (n=143; 88,3%); (ii) residência 
temporária em área rural, fora do município de Catolândia (n=110; 68%); (iii) residência temporária, uma ou mais vezes por ano, 
em casa sem vaso sanitário ou banheiro (n=98; 60,5%); (iv) de moderado a elevado grau de exposição às fontes hídricas (n=84; 
51,8%); (v) trabalho em áreas irrigadas, uma a duas vezes por ano, fora do município de Catolândia (n=79; 48,5%); e (vi) meeiros 
de terras em municípios próximos, onde tomam banho diário em tanque ou lagoa (n=78; 48,2%). Encaminhado relatório à Secretaria 
Municipal de Saúde, com a recomendação para os ACSs intensificarem as ações sobre as medidas previstas nas pessoas com as 
características, acima descritas. 

(A)NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou (migrou); 
(B)Esplenectomizado; (C)Sr. Rodolfo Gomes Oliveira, aposentado (FUNASA) no ano anterior; (D)na etapa seguinte (estudo epidemiológico), esse casal relatou fazer exames quando um ou outro 
apresentava “pipocamento na barriga” (flatulência excessiva) e rajas de sangue nas fezes, e em entrevistas, em momentos diferentes, relataram algo semelhante: “essa ruindade aparece, depois da 
colheita ... não passa de dois meses”; ambos meeiros de terras na região de Barreiras na área limítrofe ao município de Catolândia.   CONTINUA 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Dezembro (2006) 

Pesquisa de cercárias nas 15 estações, em dois momentos de 2 a 6 de dezembro e de 19 a 22 de dezembro (período das chuvas), e em ambos os planorbídeos não 
eliminavam cercárias. 
1. Tratamento (praziquantel), até 22 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 98 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 3 (3,1%) eliminavam ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 
3 casos, a carga parasitária variou de 24 (n=2) a 96 (n=1) ovos/g de fezes - e todos eram adultos, agricultores e com trabalho temporário fora do município de 
Catolândia em algum período do ano de 2006. Nesse ano, houve outros 136 casos com ovos de S. mansoni nas fezes de residentes em áreas rurais próximas dos 
municípios de Barreiras, Baianopólis e São Desidério. 
 
2. A UBS-Catolândia manteve a comunicação, como nos anos anteriores, sobre a ausência de casos novos com as formas clínicas HI-A ou HE. Dos 36 casos de 
HE observados em 2003 (exame clínico 12), dois foram esplenectomizados (ambos no Hospital Escola da FMTM, Uberaba – MG) – um em 2004 e outro em 
2005; e dos 11 casos esplenectomizados até 2003, três faleceram (um por sepse no Hospital de Barreiras, seis anos após a esplenectomia; outro devido a cardiopatia 
chagásica, com 46 anos de idade, após 8 anos da esplenectomia; e o terceiro caso com 61 anos de idade e após 19 anos da esplenectomia, com suspeita de doença 
renal crônica [não investigada]). 
 
3. Em outro relatório, de 27 de dezembro, foram reiterados os resultados anteriormente descritos, observados entre abril e julho de 2006, e destacada a proposta 
de Programa destinado aos Agricultores do município, especialmente aqueles meeiros de terras em municípios vizinhos ou com trabalho temporário na região 
próxima ao município de Catolândia; e recomendadas as ações/medidas de controle e de prevenção. Também, pedido auxílio para o censo, o exame Kato-Katz (a 
ser iniciado em abril de 2008) e o exame clínico programados para julho de 2008. 

Julho (2007) Avaliação qualitativa 

De cada setor ou microárea do município, foram selecionadas ao acaso três famílias – no total de 30 famílias, com chefe da família 
meeiro ou com trabalhador agrícola fora do domícilio no município de Catolândia. Esse mês do ano coincide com o “preparo das roças” 
para as chuvas a partir de novembro ou dezembro. Das famílias selecionadas (n=30), foram visitadas 16 pelo autor desta Tese porque 
as situações observadas ficaram repetitivas. Essas 16 famílias estavam distribuídas nos seguintes municípios vizinhos ou próximos: 
Barreiras (n=4); Angical (n=4); Baianopólis (n=3); São Desidério (n=3); Cristópolis (n=1); e Wanderley (n=1). As análises dessas 
entrevistas só foram concluídas em setembro de 2007 – vide adiante.  
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Setembro (2007) 
Análise da avaliação 
qualitativa 

Em todos os sítios visitados, nesse período seco, próximos ao acampamento (“barraca”) ou casa havia alguma fonte hídrica natural 
(lagoa ou tanque) com caramujos (B. straminea) e/ou vestígios dos mesmos (conchas). Como era época de férias escolares, todas as 16 
famílias visitadas levaram as crianças ou os filhos mais velhos (>18 anos). Esse trabalho fora do domícilio era justificado por todos 
como forma de “juntar mais alguns minguados”, ou expressões semelhantes. Só duas famílias residiam provisoriamente em casa, e uma 
dessas não tinha vaso sanitário ou banheiro; 12 famílias moravam em barracas improvisadas; e duas em anexos de curral para gado 
vacum. Mesmo os membros da família em casa com vaso sanitário e banheiro, os adultos e as crianças banhavam-se num açude para 
“refrescar o corpo pelo sol quentão”; discursos semelhantes foram habituais em outras famílias. Perguntados de modo genérico sobre 
sintomas da esquistossomose, a quase totalidade (15/16) referia que um ou mais da família adoecia “menos de dois meses depois da 
chegada ao acampamento”, com muito “pipocamento na barriga” e “obra com listras de sangue”; “isso doutor, é tiro e queda da danada 
da xistoma”. Perguntados sobre quais providências tomavam, quando sentiam aqueles sintomas, dois chefes aguardavam para fazer o 
“exame da xistoma” em Catolândia; 5 pediam “o remédio da xistosoma” no posto de saúde da cidade onde estavam; e nove comprovam 
“o remédio” com o balconista da farmácia da cidade onde residiam provisoriamente. Também perguntados sobre a auto medicação em 
anos passados, ficou a forte impressão de ser hábito muito frequente. Surpreendemente, 100% dos adultos sabiam o mecanismo da 
transmissão de S. mansoni, mas alegavam falta de condições “naquelas paragens”, “doutor, a vida aqui é dura que faz velho chorar”. 

Outubro (2007) 
Apresentação e 
divulgação do relatório 

O autor desta Tese aproveitou ida a Barreiras para palestra sobre Diagnóstico diferencial da febre hemorrágica de dengue, a convite da 
Secretaria de Estado da Saúde (SESAB), para apresentar o relatório final sobre as observações desde julho de 2006 relacionadas á 
esquistossomose em Catolândia; essa reunião, além do gestor da Regional (25ª DIRES), contou com a presença de médicos e 
enfermeiros de todos os municípios da região. Além disso, foi enviado relatório impresso aos gestores municipais e à equipe de saúde 
de Catolândia, com destaque sobre as observações concernentes a automedicação (praziquantel) ou o fornecimento da medicação 
aparentemente sem prévia avaliação. 

Dezembro (2007) 

Tratamento (praziquantel), até 28 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 112 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 5 (4,4%) eliminavam ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 
5 casos, a carga parasitária variou de 24 (n=1) a 48 (n=4) ovos/g de fezes - e 3 eram adultos, agricultores e com trabalho temporário fora do município de 
Catolândia. As outras duas eram crianças (<12 anos) e com história de visita aos avós, no Povoado do Buração (município de Barreias), durante as férias de julho. 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose 

mansônica – n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (2008) 

Censo 10: 
N=4.214 

41 1.944 2.229 Realizado pelo Sr. Rodolfo Gomes Oliveira (bolsista Apoio Técnico do CNPq) 

Kato-Katz 24(C) 0 2.259 1.914 1.841 (96,2) 72 (3,8)(D) 0 1 (0,05)(D) - - - - 

Dezembro (2008) 

Exame clínico 13(E) 3 2.162 2.011 - - - - 1.892 (94,1) 76 (3,8) 34 (1,7) 9 (0,4) 

Tratamento dirigido - - - 

(i) Os 73 casos positivos pelo Kato-Katz 24, foram tratados (praziquantel) e reorientados sobre a 
prevenção da infecção por S. mansoni – incluídos no cálculo do Gráfico 3. 
(ii) Também pelo exame Kato-Katz 24, houve 418 (21,8%) pessoas com um ou mais ovos de geo-
helmintos (ovos de ancilostomídeos; A. lumbricoides; e/ou T. trichura), e todos tratados (100mg/2x/dia, 
durante 3 dias). Caso algum caso tivesse <14 anos de idade, as outras crianças da mesma família foram 
também tratadas; e se a mãe (ou responsável legal pelas crianças) tivesse alguma geo-helmintíase, todos 
os membros da família foram tratados. 

Realizada a X Semana de Combate à Xistosa, com o personagem Bitu(F). As feiras de saúde foram interrompidas pela Prefeitura Municipal, e a X Semana seguiu 
o mesmo modelo da última Semana de Julho (1999). Nessa X Semana, nas visitas aos domicílios houve ênfase à transmissão de S. mansoni em áreas fora do 
domicílio de Catolândia e junto às famílias de novos moradores do município de Catolândia. 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)os resultados só foram concluídos em meados de setembro de 2008, porque as 2 lâminas/espécime fecal foram preparadas in loco, mas examinadas 
em Salvador (FMB-UFBA) pelo mesmo técnico (Sr. Rodolfo Gomes Oliveira), após serem renumeradas pelo estudante de Medicina Emerson Barbosa Monteiro; (D)em dezembro, após 
o exame clínico da pessoa com ovos de S. mansoni nas fezes e também após tratamento específico administrado pelo membro da equipe, essas pessoas foram reencaminhadas ao autor 
desta Tese e perguntadas sobre os possíveis locais de transmissão, a quase totalidade (n=64) dos 73 casos relatava atividades agrícolas fora do município de Catolândia, ou são filhos 
dos mesmos; os outros casos (n=9), três eram novos moradores (incluso o caso com 1.320 ovos/g), da mesma família e antes moradores na área rural do município de Cristópolis (Bahia); 
e os outros seis casos (todos com 19 a 26 anos, homens), tinham o hábito de pescar numa represa localizada em fazenda do município de Barreiras (os familiares desses 6 rapazes, no 
total de 28 membros, mesmo negativos pelo Kato-Katz 24, fizeram em janeiro de 2009 exames Kato-Katz no laboratório da Prefeitura, e todos foram negativos); (E)não houve nenhum 
caso novo de HI-A ou HE; dos 79 casos de HI-A no exame clínico 12 (dezembro de 2003), um (1) foi assinado em São Desidério; outro mudou para a cidade de São Paulo; e o terceiro, 
não compareceu ao exame 13; dos 36 casos de HE pelo exame 12, um faleceu com causa mortis (79 anos, acidente vascular cerebral) não relacionada à esquistossomose; e o outro caso 
não compareceu ao exame 13; dos 11 casos esplenectomizados no exame 12, dois faleceram e ambos durante síndrome febril de causa ignorada; (F)desde a I Semana (julho de 1988), 
quando tinha 14 anos, quem representava Bitu (“o menino que defeca como gato”) foi o mesmo morador, em 2015 com 41 anos de idade, mas não consegui, em tempo hábil, autorização 
do mesmo para publicar nesta Tese as fotos das aparições de Bitu ao longo de 20 anos. 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Dezembro (2008) 

Tratamento (praziquantel), até 29 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 144 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto, e sem contar as do exame Kato-Katz 24), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 6 (4,2%) eliminavam 
ovos de S. mansoni nas fezes. Nesses 6 casos, a carga parasitária variou de 24 (n=5) a 96 (n=1) ovos/g de fezes – todos adultos: 2 agricultores e com trabalho 
temporário fora do município de Catolândia; e 4 novos moradores do município de Catolândia (quando do exame Kato-Katz, todos foram negativos). 

Abril (2009) 

Pesquisa de cercárias nas 15 estações e nas lagoas, tanques, represas e açudes de maior porte (n=17) do município, no período de 13 a 28 de abril (período seco), 
e em todos os 32 locais havia planorbídeos, mas os “pools” recolhidos não eliminaram cercárias. Na lagoa do setor 6, próxima à serra limítrofe com o município 
de Barreiras, houve a suspeita de alguns exemplares serem de B. glabrata, mas os espécimes coletados e enviados para o IOC/FIOCRUZ (Dr. Lobato Paraense) 
foram extraviados pela companhia aérea num dos voos Barreiras-Brasília-Rio de janeiro. 

Julho (2009) Pela falta de apoio institucional (UFBA), foi cancelada a visita, com duração de 15 dias, acompanhado por 16 estudantes de Medicina da FMB-UFBA. 

Dezembro (2009) 

Pesquisa de cercárias nas 15 estações e na lagoa do setor 6 (vide abril de 2009), no período de 8 a 15 de dezembro (período das chuvas), e em todos os 16 locais 
havia planorbídeos, mas os “pools” recolhidos não eliminaram cercárias. Na lagoa do setor 6, os exemplares recolhidos, como suspeitos de B. glabrata, não foram 
confirmados pelo IOC/FIOCRUZ. 
Tratamento (praziquantel), até 22 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 83 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 2 (2,4%) eliminavam ovos de S. mansoni nas fezes, ambas 
com carga parasitária de 48 ovos/g de fezes (mesmo casal referido em julho de 2006, e com história semelhante). 

Dezembro (2010) 

Tratamento (praziquantel), até 28 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 129 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 8 (6,2%) eliminavam ovos de S. mansoni nas fezes, todas 
com carga parasitária entre 48 a 96 ovos/g de fezes, por motivos diversos não foi possível a investigação desses casos; contudo, são moradores de áreas ruaris 
limítrofes ao município de São Desidério. Não houve nenhum caso novo das formas HI-A ou HE. 

Setembro (2011) 
Reiniciadas as atividades no Ambulatório, às quartas-feiras, do Complexo Hospital Universiário Prof. Egard Santos, iniciado em outubro de 1993 e interrompidas 
em agosto de 2003. Para casos referenciados de esquistossomose mansônica, incluso os do município de Catolândia por meio do sistema TFD (Tratamento fora 
do domícilo) (vide texto no capítulo VI.2). 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou 
mudou (migrou); (B)Esplenectomizado. 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Dezembro (2011) 

Tratamento (praziquantel), até 21 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 103 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e 3 (2,9%) eliminavam ovos de S. mansoni nas fezes, todas 
com carga parasitária entre 24 a 48 ovos/g de fezes, da mesma família residente no setor 7 (Fazenda Felix Preto), com propriedade de terras na região do Buracão 
(Barreiras, Bahia). Não houve nenhum caso novo das formas HI-A ou HE. 

Janeiro (2012) 
No final do ano de 2010 foi criado o Assentamento do Poção, setor ou microárea 3 (Figura VII), com 28 famílias (e essas com 43 crianças/adolescentes). Censo 
fornecido pelo INCRA. As famílias procediam de vários municípios da região Oeste do Estado da Bahia. 

Março (2012) 
Kato-Katz especial 
(população do Assentamento 
do Poção) 

0 0 126 121 (96) 5 (4)(C) 0 0 - - - - 

Abril (2012) 

Pesquisa de cercárias nas 15 estações e nas lagoas, tanques, represas e açudes de maior porte (n=17) do município, no período de 2 a 20 de abril (período seco), 
exceto na lagoa do setor 6 (limítrofe com municípios de Barreiras), nos outros 31 sítios havia planorbídeos, mas os “pools” recolhidos não eliminaram cercárias. 
Na lagoa do setor 6, área de acampamentos clandestinos em razão das grutas e cachoeiras (vide subcapítulo VI.1, parágrafo concernente transmissão do H. 

capsulatum), em um dos sítios dessa lagoa, dos quatro coletados, o “pool” de B. straminea continha 3 cercárias/mm3 – no entanto, houve problema na fixação 
desse material e não foi possível a confirmação em laboratório de referência (IOC/FIOCRUZ, Rio de Janeiro). O proprietário dessa Unidade de Conservação 
Ambiental (maior parte no município de Barreiras) foi informado por carta, de 9 de maio, com relato da situação observada - seguida de telefonema do mesmo, 
com relatos sobre o reforço das medidas de segurança, já adotadas, para dificultar acampamentos clandestinos em finais de semanas ou feriados prolongados. 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)exame Kato-Katz realizado pela 25ª Diretoria Geral de Saúde (DIRES), e tratados com praziquantel. Por informação da equipe da UBS-Catolândia, 
todos os 5 casos com ovos de S. mansoni nas fezes tinham a forma clínica HI. 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Novembro (2012) 
Kato-Katz especial 
(escolares)(C) 

- 2 264 261 (98,9) 3 (1,1) 0 0 Incluídos no Gráfico 3. 

Dezembro (2012) 

1. Tratamento (praziquantel), até 28 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 31 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e nenhuma eliminava ovos de S. mansoni nas fezes. Não houve 
nenhum caso novo das formas HI-A ou HE. Contudo, esse ano foi extremamente atípico em razão da regular falta de profissionais na UBS-Catolândia, falta de 
medicamentos e reais condições de trabalho. Os 3 escolares com ovos de S. mansoni nas fezes (todos com 24 ovos/g), foram tratados na UBS-Catolândia; e os 
dois escolares sem exame, o realizaram em janeiro de 2013 e ambos negativos. Os escolares (10,2%; n=27) com geo-helmintíases foram tratados (mebendazol). 
2. Foi suspensa a pesquisa de cercárias nas 15 estações e nas lagoas, tanques, represas e açudes de maior porte, em razão de imprevista disponibilidade do bolsista 
de Apoio Técnico do CNPq. 

Abril (2013) 

Iniciados a terraplanagem e o asfaltamento dos 6km restantes da Rodovia BA-455 (de aprox.. 14 km) entre São Desidério e Catolândia, concluídos em 2014, mas 
em 2015 ainda não inaugurada oficialmente. Essa rodovia facilitou sobremodo a vida da população de Catolândia, pois a antiga estrada (para a cidade de Barreiras, 
não via a cidade de São Desidério), além do areal em áreas íngremes de serra, especialmente no período chuvoso, dificultava o acesso de pacientes graves e dos 
estudantes de Catolândia de cursos de nível superior na cidade de Barreiras (como registrado em novembro de 2005, em 18 de novembro de 2005, a UFBA criou 
na cidade de Barreiras o Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, e os primeiros cursos superiores foram iniciados em outubro de 2006 
– vide também junho de 2013). 

Junho (2013) 
É criada Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB (em 5 de junho é sancionada a Lei nº 12.825/2013), a partir do campus Prof. Edgard Santos (vide 
novembro de 2005; e abril de 2013). 

Julho (2013) 
No retorno de viagem particular à cidade de Luiz Eduardo Magalhães, o autor desta Tese visitou a propriedade do setor 6 (vide abril 2012), do lado do município 
de Barreiras, e coletou caramujos (B. straminea) em seis diferentes locais da lagoa e os examinou na própria sede da fazenda, e nenhum “pool” eliminou cercárias. 

Dezembro (2013) 
Tratamento (praziquantel), até 20 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 104 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica e uma (0,96%) eliminava ovos de S. mansoni nas fezes (adulto, 
32 anos, meeiro de terras no município de Cistópolis). Não houve nenhum caso novo das formas HI-A ou HE. 

(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)foi seguida mesma sistemática do exame Kato-Katz 24 (de julho de 2008). 
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QUADRO 2. [continuação]. 
 

MÊS (ANO) ATIVIDADE 

População Ovos de S. mansoni/g de fezes – n (%) 
Formas clínicas da esquistossomose mansônica 

– n (%) 

Óbitos NR(A) N Negativo 
24 |―| 

499 

500 
|―| 
999 ≥1.000 HI HI-A HE EPL(B) 

Julho (2014) Curso de Medicina Implantação do curso pela Universidade Federal do Oeste da Bahia 

Dezembro (2014) 
Tratamento (praziquantel), até 22 de dezembro: pela demanda espontânea à UBS-Catolândia ou encaminhados pelos ACSs, foram atendidas 91 pessoas 
(exclusivamente matriculadas no projeto), com queixas relacionadas à esquistossomose mansônica, mas nenhuma eliminava ovos de S. mansoni nas fezes. Não 
houve nenhum caso novo das formas HI-A ou HE. 

Julho (2015) 
Censo 11: 
N=5.183 

56 2.304 2.823 - - - - - - - - 

Dezembro (2015) 
Kato-Katz 25(C) 4 2.721 2.402 2.297 (95,6) 105 (4,4) 0 0 - - - - 

Exame clínico 14(D) - - 646 - -  - 557 (86,2) 54 (8,4) 31 (4,8) 4 (0,6) 
(A) NR: Não recenseado; não realizado; não compareceu para o exame físico; não entregou espécime fecal para os exame Kato-Katz; não compareceu para o tratamento; ou mudou 
(migrou); (B)Esplenectomizado; (C)dados fornecidos pelo levantamento coordenado pela SESAB e executado pela Prefeitura Municipal de Catolândia; (D)exclusivamente os casos incluídos 
neste estudo, matriculados até o ano de 1993 e com tratamento em massa exclusivamente com oxamniquine (exceto o grupo de escolares de 161 escolares com o uso de praziquantel em 
janeiro de 1980). 
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QUADRO 3. Avaliação das condições sociais, sanitárias e econômicas da população de Catolândia, em julho de 2004, respondida pelos(as) 
chefes de família. 

 

CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

LOCALIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA 

Total Sede Rural 
VARIÁVEIS DISTRIBUIÇÃO (escore) Sim – n (%) Sim – n (%) Sim – n (%) 
Fonte da água para 
consumo humano, 
higiene pessoal, 

lavagem de roupa 
e/ou utensílios 

domésticos 

• Açude, tanque, lagoa ou córrego (0) 0 81 (32,4) 81 (20,9) 

• Cisterna (1) 0 34 (13,6) 34 (8,8) 

• Poço artesiano(A) ou água encanada (serviço público) (2) 138 (100) 135 (54) 273 (70,3) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 

Vaso sanitário e 
banheiro no 
domícilio 

• Não tem (0) 0 16 (6,4) 16 (4,1) 

• Sim, mas fora da casa (1) 9 (6,5) 147 (58,8) 156 (40,2) 

• Sim, dentro da casa (2) 127 (92) 86 (34,4) 213 (54,9) 

• Sim, 2 ou mais dentro da casa (3) 2 (1,5) 1 (0,4) 3 (0,8) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 

Piso da casa 
(considerada se >50% 

da área construída) 

• Terra batida (0) 21 (15,2) 63 (25,2) 84 (21,6) 

• Cerâmica, taco ou ladrilhos (1) 117 (84,8) 187 (74,8) 304 (78,4) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 
(A)Se de uso coletivo; não há de uso exclusivo para uma família. 
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QUADRO 3. [continuação]. 
 

CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

LOCALIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA 

Total Sede Rural 
VARIÁVEIS DISTRIBUIÇÃO (escore) Sim – n (%) Sim – n (%) Sim – n (%) 

Paredes da casa 
(considerada se >50% 

da área construída; 
100% das casas 

cobertas com telhas ou 
placas de amianto(A)) 

• Taipa ou adobe aparente (0) 2 (1,4) 15 (6) 17 (4,4) 

• Adobe recoberto (1) 5 (3,6) 29 (11,6) 34 (8,8) 

• Tijolos aparentes (2) 48 (34,8) 68 (27,2) 116 (29,9) 

• Tijolos revestidos (3) 83 (60,2) 138 (55,2) 221 (56,9) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 

Residência com 
acesso à energia 

elétrica  

• Não (0) 0 18 (7,2) 18 (4,6) 

• Sim (1) 138 (100) 232 (92,8) 370 (95,4) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 

Anexos à 
residência 

• Não tem (1) 109 (79) 2 (0,8) 111 (28,6) 

• Galinheiro (0) 12 (8,7) 41 (16,4) 53 (13,7) 

• Pocilga (0) 16 (11,6) 58 (23,2) 74 (19,1) 

• Curral (0) 0 23 (9,2) 23 (5,9) 

• Dois ou 3 dos anexos (-1) 1 (0,7) 126 (50,4) 127 (32,7) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 
(A)Todos os chefes das 61 casas com cobertura de amianto receberam comunicado do Projeto Catolândia sobre riscos à saúde com esse tipo de telhado. 
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QUADRO 3. [continuação]. 
 

CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

LOCALIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA 

Total Sede Rural 
VARIÁVEIS DISTRIBUIÇÃO (escore) Sim – n (%) Sim – n (%) Sim – n (%) 

Propriedade da 
residência 

• Cedida (0) 4 (2,9) 13 (5,2) 17 (4,4) 

• Alugada (1) 28 (20,4) 1 (0,4) 29 (7,5) 

• Própria (2) 105 (76,7) 236 (94,4) 341 (88,1) 

Subtotal 137 (100)(A) 250 (100) 387 (100)(A) 

Ocupação principal 
do(a) chefe 

• Biscate ou trabalho opcional (desempregado) (0) 3 (2,2) 1 (0,4) 4 (1) 

• Trabalhador braçal (1) 5 (3,6) 44 (17,6) 49 (12,6) 

• Meeiro de terras (2) 11 (8) 39 (15,6) 50 (12,9) 

• Agricultor e meeiro de terras (3) 8 (5,8) 83 (33,2) 91 (23,5) 

• Agricultor (4) 51 (37) 58 (23,2) 109 (28,1) 

• Pequeno Comerciante (5) 12 (8,7) 16 (6,4) 28 (7,2) 

• Servidor público (municipal, estadual ou federal) (6) 48 (34,7) 9 (3,6) 57 (14,7) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 
(A)Um chefe desejou não informar, para efeito de cálculo considerado como de escore zero (0). 
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QUADRO 3. [continuação]. 

 

CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

LOCALIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA 

Total Sede Rural 
VARIÁVEIS DISTRIBUIÇÃO (escore) Sim – n (%) Sim – n (%) Sim – n (%) 

Quantas pessoas da 
família têm 

trabalho temporário 
em área rural fora 
do município de 

Catolândia, uma ou 
mais vezes por 

ano(A) 

• 0 (4) 526 (60,9) 283 (19,5) 809 (35) 

• 1 (3) 106 (12,3) 428 (29,4) 534 (23,1) 

• 2 (2) 74 (8,6) 249 (17,2) 323 (13,9) 

• 3 (1) 69 (8) 213 (14,7) 282 (12,2) 

• 4 ou mais (0) 88 (10,2) 278 (19,2) 366 (15,8) 

Subtotal 863 (100) 1.451 (100) 2.314 (100) 

Onde tem trabalho, 
rural fora do 

município; a casa 
tem vaso e 
banheiro(B) 

• Não, semelhante a residência no município de Catolândia (0) 0 16 (6,4) 16 (4,1) 

• Não, diferente da residência no município de Catolândia (1) 1 (0,7) 165 (66) 166 (42,8) 

• Sim (2) 33 (23,9) 11 (4,4) 44 (11,3) 

• Não se aplica (não tem trabalho rural fora (3) 103 (74,7) 49 (19,6) 152 (39,2) 

• Não soube informar (0)(C) 1 (0,7) 9 (3,6) 10 (2,6) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 
(A)Inclusas as crianças, se acompanhantes dos pais ou responsáveis legais; (B)pergunta dirigida ao(à) chefe da família; (C)quando o trabalhador temporário era outra pessoa da 

família, e o(a) chefe desconhecia as condições daquele domicílio temporário. 
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QUADRO 3. [continuação]. 
 

CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

LOCALIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA 

Total Sede Rural 
VARIÁVEIS DISTRIBUIÇÃO (escore) Sim – n (%) Sim – n (%) Sim – n (%) 

Se meeiro de terras ou 
trabalho fora do município 
de Catolândia, utiliza água 
de tanque, lagoa, açude ou 

córrego(A) 

• Toma banho; lava roupa; lava utensílios domésticos; pesca; lava 
animal de tração ou faz outras atividades (0) 

2 (1,5) 189 (75,6) 191 (49,2) 

• Raramente (1) 0 1 (0,4) 1 (0,3) 
• Não (2) 33 (23,9) 11 (4,4) 44 (11,3) 
• Não se aplica, não tem trabalho fora e nem é meeiro (3) 103 (74,6) 49 (19,6) 152 (39,2) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 

Trabalho em área irrigada, 
de forma permanente 

• Sim (0) 9 (6,5) 47 (18,8) 56 (14,4) 
• Não (1) 129 (93,5) 203 (81,2) 332 (85,6) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 

Como avalia você e sua 
família, qual grau de 
exposição às fontes 

hídricas(B) 

• Nulo (3) 118 (85,5) 94 (37,6) 212 (54,6) 
• Baixo (2) 11 (8) 21 (8,4) 32 (8,3) 
• Moderado (1) 8 (5,8) 39 (15,6) 47 (12,1) 
• Elevado (0) 1 (0,7) 96 (38,4) 97 (25) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 
(A)Relacionado ao(à) Chefe de Família; (B)Era apresentado quatro cartões retangulares (plastificados) de cor branca (5cm de altura x 3cm de largura); amarela (10cm de altura x 3cm de 
largura); vermelha (15cm de altura x 3cm de largura); e preta (20cm de altura x 3cm de largura), correspondentes, respectivamente, aos graus nulo, baixo, moderado e elevado. O líder 
comunitário explicava o mecanismo de transmissão de S. mansoni em relação as fontes hídricas e, em seguida, deixava os membros presentes da família escolherem qual o cartão, antes 
informando-os que quanto maior o cartão mais elevado era o grau de exposição. 
 

CONTINUA 



- 353 - 
 

QUADRO 3. [continuação]. 
 

CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

LOCALIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA 

Total Sede Rural 
VARIÁVEIS DISTRIBUIÇÃO (escore) Sim – n (%) Sim – n (%) Sim – n (%) 

Renda mensal de 
toda a família 

<¼ do salário mínimo (SM)(A) (0) 35 (25,4) 71 (28,4) 106 (27,3) 

¼ |―| ½ SM (1) 29 (21) 54 (21,6) 83 (21,4) 

>½ |―| 1 SM (2) 19 (13,8) 59 (23,6) 78 (20,1) 

>1 |―| 2 SM (3) 4 (2,9) 33 (13,2) 37 (9,5) 

>2 |―| 3 SM (4) 6 (4,3) 16 (6,4) 22 (5,7) 

>3 |―| 4 SM (5) 9 (6,5) 6 (2,4) 15 (3,9) 

>4 SM (6) 36 (26,1) 11 (4,4) 47 (12,1) 

Subtotal 138 (100) 250 (100) 388 (100) 
(A)SM, salário mínimo; em julho de 2004, o valor de 1 SM era de R$ 260,00 (em 1º de julho de 2004, US$ 1,00 dólar comercial era comprado por R$ 3,0739 – Fonte: 

http://www.yahii.com.br/dolardiario04.html - acesso em 21 de setembro de 2015). 
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APÊNDICE 1 
 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: Resultados do concurso para 
Professor Titular 
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APÊNDICE 2 
 

Breve resumo dos pioneiros trabalhos brasileiros em áreas endêmicas 
da esquistossomose mansônica: Caatinga do Moura e arredores da 

região do Piemonte da Chapada Diamantina (Bahia, Brasil) (198) 
 

José Carlos Bina(199) 

 

 
 

FIGURA XII.1. Professor Aluízio Rosa Prata(200). 
 

Em 1963, o Professor Aluízio Prata (FIGURA XII.1.) em busca de uma área endêmica 

para estudar a história natural da esquistossomose mansônica, encontrou a localidade de Caatinga 

do Moura no município de Jacobina (Estado da Bahia), dando início ao inquérito clínico-

epidemiológico com a inclusão de toda a população – na época de cerca de 3.500 pessoas. 

 

Caatinga do Moura é um distrito do município de Jacobina, situado na região do Piemonte 

da Chapada Diamantina (FIGURA XII.2), distando 380km a noroeste de Salvador, Bahia. 

                                                           
198 Este texto foi extraído de outros escritos do autor. 
 
199 Professor Adjunto-doutor (aposentado) da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Bahia. Brasil. Endereço para correspondência: Dr. José 
Carlos Bina de Araújo, Rua Dr. Américo Silva, nº 42, Edifício Maison Morro do Gato, Apto. 201 
- 40140-490, Salvador, Bahia, Brasil. Tel: [55] [71] 3247-4577 / 99125-9870. C-elo: bina@ufba.br 

 
200 A foto do Prof. Aluízio Prata foi extraída do portal da Academia Brasileira de Ciências 

(http://www.abc.org.br/~arp). 
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Embora a vila esteja localizada em plena caatinga, apresenta a peculiaridade de ser banhada por 

um riacho perene que tem como característica o seu nascimento dentro da área por meio de 

pequenos “olhos d’água”, e o seu desaparecimento subterrâneo após percurso de doze 

quilômetros. A população está agrupada em cinco vilarejos – Olhos D’Água, Roçado, Lagoa, 

Caatinga propriamente dita e Sumidouro – onde existem cerca de 800 casas. Toda a população 

dedica-se à agricultura, graças à irrigação, por método empírico, de uma faixa de terra próxima 

ao riacho, servindo-se dessa água para banhos, usos domésticos, lavagem de roupas e 

principalmente, para o labor diário nas valas de irrigação. Esse último fator, obrigando a 

população a contatos diários com a fonte de infecção, é que determina a hiperendemicidade da 

área para a esquistossomose. A população não apresentava malária, calazar ou sinais de acentuada 

desnutrição. A prevalência da esquistossomose era elevada, porém era a parasitose quase 

exclusiva da área. 

 

 

 

FIGURA XII.2. Região do Piemonte da Chapada Diamantina do Estado da Bahia(201).  
 

 

O conjunto dessas características associadas ao fato da maioria da população ser 

autóctone, apresentar baixo índice de migração e elevado espírito de cooperação, motivaram a 

escolha dessa área para o estudo prospectivo. 

                                                           
201 Fonte: 
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+piemonte+da+chapada+diamantina&sa=N&biw=1920&

bih=903&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiLh9W70LbJAhXNNZAKHZXDDH
M4FBCwBAgy#imgrc=ZDEa-TYtHjdX0M%3A 
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O inquérito inicial foi feito com exame parasitológico de fezes qualitativo e quantitativo, 

e exame físico de toda a população. Os resultados encontrados fortaleceram o objetivo de estudar 

a história natural da doença, ampliando seus objetivos para um estudo longitudinal, analisado em 

cortes transversais seriados. A convite do Professor Prata, o autor deste texto transferiu-se em 

1967 para Caatinga do Moura, passando a residir e vivenciar todas as fases de desenvolvimento 

do estudo da história natural dessa doença endêmica sob sua coordenação e orientação. 

 

Os trabalhos realizados ao longo dos anos deram origem a vários artigos científicos, 

notadamente quimioterapia específica com hycanthone, oxamniquine e praziquantel, análise 

sobre o desenvolvimento da forma hepatoesplênica e as variáveis que influenciam no seu 

desenvolvimento, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, ambas do autor do presente 

texto e como sempre com o incentivo e orientação do Prof. Prata. 

 

Ao Prof. Prata deve o autor sua formação científica, acompanhando seu exemplo, 

dedicação, rigor científico na condução das pesquisas e na sua extraordinária capacidade de 

trabalho ao longo de toda sua vida, mesmo durante a enfermidade que ceifou sua profícua 

passagem pelo plano terreno (1920-2011). Na Bahia, o Prof. Prata foi Professor Catedrático 

(1957-1969) de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde criou as bases da renovação da Escola Tropicalista 

Baiana por meio de profícua linha de pesquisa, formação de pessoal, programas de extensão e 

revolução do ensino da então chamada Medicina Tropical. Também no Serviço de Doenças 

Infecto-parasitárias do Hospital das Clínicas(202) implantou em 1962 o curso anual de 

especialização em Medicina Tropical, depois continuado no Núcleo de Medicina Tropical da 

Universidade de Brasília (1969-1987), o qual também criou após sua transferência para a UnB(203), 

e também, já aposentado, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (Uberaba, Minas Gerais), onde foi Professor Titular e Pesquisador de 1988 até quase data 

próxima ao falecimento em 13 de maio de 2011. 

 

Os trabalhos realizados na Chapada Diamantina (Estado da Bahia), ao longo de 20 anos, 

foram desenvolvidos pelo Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de 

                                                           
202 Atual Complexo Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Complexo HUPES). 
 
203 O autor desta Tese foi Aluno do Curso de Especialização em Medicina Tropical/UnB (Brasília, DF) de 

1983; e orientando do Prof. Aluízio Prata no Curso de Mestrado (UnB), concluído em setembro 
de 1987. Foi também Professor Assistente do Prof. Prata de 1988 a 1991na Faculdade de Medicina 
do Triângulo Mineiro (Uberaba, MG), atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro. 
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Medicina da Bahia/Complexo HUPES/Universidade Federal da Bahia, Fundação Gonçalo Moniz, 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, Fundação Universidade de Brasília, com o suporte do 

Conselho do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

O objetivo inicial era o estudo da história natural da esquistossomose mansoni, realizado 

através estudos longitudinais das populações dessas áreas. Posteriormente, esses estudos se 

completaram com os de controle e tratamento específico. 

 

Desses projetos, os principais foram os realizados em Caatinga do Moura e Taquarendi, 

iniciados em 1963 e 1968, respectivamente. Além dessas duas áreas, também fizeram parte do 

Projeto, as localidades de Várzea Nova, Mirangaba, Canabrava e Fazenda Nova Esperança. 

 

Ao longo de muitos anos de atuação nessas áreas outros grupos de pesquisadores se 

associaram, notadamente o grupo chefiado pelo Prof. André Capron que desenvolveu, junto com 

a equipe do Prof. Prata, os primeiros trabalhos sobre a imunologia da esquistossomose em área 

endêmica, resultando em vários artigos científicos publicados em revistas nacionais e 

internacionais. 

 

Ao acrescentar as novas áreas ao Projeto Caatinga do Moura, a linha de pesquisa sobre 

esquistossomose em área endêmica passou a ser denominada Projeto de Estudos sobre 

Esquistossomose na Chapada Diamantina. 

 

A Dissertação de Mestrado do autor, de título “Influência da terapêutica específica na 

evolução da esquistossomose mansoni” (Curso de Mestrado em Medicina(204), FMB-UFBA, 

1977), desenvolvida em Caatinga do Moura, apresentou as seguintes conclusões: 

1. Em área endêmica com transmissão ativa, o tratamento específico baixa a 

carga parasitária pelo menos durante os dois primeiros anos da 

quimioterapia; 

2. A terapêutica específica é capaz de prevenir a instalação de formas graves 

da esquistossomose mansoni em pacientes jovens, mesmo quando sujeitos a 

reinfestações sucessivas; e 

3. A terapêutica específica pode reverter ou melhorar as formas graves da 

doença já instaladas, em alguns pacientes. 

 

                                                           

 
204 Atual Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde da FMB-UFBA. 
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A Tese de Doutorado defendida pelo autor, de título “Estudo de variáveis que podem 

influenciar na evolução da esquistossomose mansônica: efeito da terapêutica específica e da 

interrupção da transmissão” (FMB-UFBA, 1995)(205), permitiu chegar às seguintes conclusões: 

1. A análise da intensidade da carga parasitária e das formas clínicas da doença 

sugeriram forte relação da intensidade da infecção e o desenvolvimento da 

forma hepatoesplênica; 

2. A interrupção da transmissão da parasitose, traduzida pela ausência de 

reinfecções sucessivas, faz decrescer os índices de prevalência e a 

intensidade da infecção; 

3. Os índices de prevalência e intensidade da infecção, ficam mais evidentes 

nos pacientes que foram tratados especificamente; 

4. Todas as características da hepatomegalia, esplenomegalia e das formas 

clínicas, evoluem favoravelmente na ausência de reinfecções; 

5. A terapêutica específica reforça a evolução favorável dos indivíduos 

tratados; 

6. Os menores índices de prevalência da esplenomegalia e da forma 

hepatoesplênica foram observados nos indivíduos das faixas de idade mais 

jovens; 

7. Houve tendência de agravamento clínico no período de retorno da 

transmissão, notadamente no grupo de indivíduos não tratados; e  

8. A intensidade da carga parasitária, as reinfecções sucessivas e a terapêutica 

específica, são, portanto, variáveis que influenciam o desenvolvimento da 

forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica. 

 

O sumário desses dois trabalhos acadêmicos mostraram traço relevante da personalidade 

do Prof. Prata, qual seja a persistência na busca dos objetivos propostos pelas diversas linhas de 

pesquisa por ele coordenadas, não se submetendo aos imediatismos e resultados preliminares. 

Todos os seus artigos eram extremamente amadurecidos antes de submetê-los para publicação. 

Atualmente, a terapêutica específica é unanimemente considerada como uma importante arma no 

controle de morbidade da esquistossomose, levando-se em conta que ao impedir a instalação ou 

revertendo as formas graves, contribuiu-se com a queda nas taxas de letalidade e 

consequentemente diminuindo a importância da esquistossomose como doença endêmica, uma 

vez que acomete principalmente adolescentes e adultos jovens, na fase mais produtiva de suas 

vidas. Sob este ponto de vista, o Prof. Prata legou à ciência brasileira importantes contribuições 

                                                           

 
205 Publicada na Revista de Patologia Tropical 26: 69–128, 1997. 
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ao conhecimento das nossas endemias e foi responsável pela formação de inúmeros 

pesquisadores. 

 

Os resultados encontrados em Caatinga do Moura, adiante descritos, inspiraram o 

desenvolvimento de novos trabalhos de campo em cinco outras localidades, também aqui 

descritas. 

 

 

 

I. Publicações sobre esquistossomose na Chapada Diamantina 

 

 

I.1. CAATINGA DO MOURA 
 

Além da Dissertação supracitada, com os projetos realizados em Caatinga do Moura 

foram produzidos várias apresentações e resumos em Congressos e Jornadas Científicas, e 

também 21 trabalhos publicados: 

 

1. Prata A, Bina JC. Development of the hepatosplenic form of 
schistosomiasis. Gaz. Méd. Bahia 68: 49-60, 1968. 
 

2. Carlier Y, Bout D, Bina JC, Camus D, Figueredo JFM, Capron A. 
Immunological studies in human scistosomiasis. I. Parasitic antigen in urine. 
Am. J. Trop. Med. Hyg. 24: 949-54, 1975. 
 

3. Camus D, Carlier Y, Bina JC, Borojevic R, Prata A, Capron A. Sensitization 
to Schistosoma mansoni antigen in uninfected children born to infected 
mother. J. Inf. Dis. 134: 405-8, 1976. 
 

4. Bout D, Santoro F, Carlier Y, Bina JC, Capron A. Circulating immune 
complexes in schistosomiasis. Immunol. 33: 17-22, 1977. 
 

5. Camus D, Bina JC, Carlier Y, Santoro F, Figueiredo JFM, Prata A, Capron 
A. Grupos sangüíneos ABO e formas clínicas da esquistossomose 
mansônica. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo, 19: 77-9, 1977. 

 
6. Camus S, Bina JC, Carlier Y, Santoro F. ABO blood groups and clinical 

forms of schistosomiasis. Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg. 71: 182, 1977. 
 

7. Camus D, Carlier Y, Capron M, Bina JC, Figueiredo JF, Prata A, Capron A. 
Immunological studies in human schistosomiasis. III. Immunoglobulin 
levels, antibodies and delayed hypersensitivity. Am. J. Trop. Med. Hyg. 26: 
482-90, 1977. 
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8. Santoro F, Borojevic R, Bout D, Tachon P, Bina JC, Capron A. Mother-child 
relationship in human schistosomiasis mansoni. I. Parasitic antigens and 
antibodies in milk. Am. J. Trop. Med. Hyg. 26: 1.164-8, 1977. 
 

9. Bina JC, Tavares-Neto J, Prata A, Azevêdo ES. Greater resistence to 
development of severe schistosomiasis in brazilian negroes. Hum. Biol. 50: 
41-9, 1978. 
 

10. David JR, Vadas MA, Butterworth AE, Brito PA, Carvalho EM, David RA, 
Bina JC, Andrade ZA.Enhanced helminthotoxic capacity of eosinophils 
from patients with eosinophilia. N. Engl. J. Med. 303:1.147-52, 1980. 
 

11. Bina JC, Prata A. Possibilidade de prevenção das formas graves da 
esquistossomose mansoni: papel da terapêutica específica. In: Prata A (ed) 
Situação e Perspectivas do controle das doenças infecciosas e parasitárias. 
Editora Universidade de Brasília, Brasília, p. 45-56, 1981. 
 

12. Galvão-Castro B, Bina JC, Prata A, Lambert PH. Correlation of circulating 
immune complexes and complement breakdown products with the severity 
of the disease in human schistosomiasis mansoni. Am. J. Trop. Med. Hyg. 
30: 1.238-46, 1981. 
 

13. Borojevic R, Tachon P, Bina JC. Titres of antibodies to gut-derived antigens 
in patients with schistosomiasis mansoni. Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. 
76: 806-9, 1982. 
 

14. Bina JC, Prata A. Regressão da hepatoesplenomegalia pelo tratamento 
específico da esquistossomose. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 16: 213-8, 1983. 
 

15. Bina JC. Specific therapy in the control of schistosomiasis. Mem. Instit. 
Oswaldo Cruz 87: 195-201, 1984. 
 

16. Dessein AJ, Lenzi HL, Bina JC, Carvalho EM, Weiser WY, Andrade ZA, 
David JR. Modulation of eosinophil cytotoxicity by blood mononuclear cells 
from healthy subjects and patients whith chronic schistosomiasis mansoni. 
Cell. Immunol. 85: 100-13, 1984. 
 

17. Silberstein DS, Owen WF, Gasson JC, DiPersio JF, Golde DW, Bina JC, 
Soberman R, Austen KF, David JR. Enhancement of human eosinophil 
citotoxicity and leukotriene synthesis by biosynthetic (recombinant) 
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor. J. Immunol. 137: 3.290-
4, 1986. 
 

18. Bina JC. Influência da terapêutica específica na prevenção e reversão das 
formas graves da esquistossomose. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 82 [Suppl. 4]: 
331-2, 1987. 
 

19. Dessein AJ, Begley M, Demeure C, Caillol D, Fueri J, dos Reis MG, 
Andrade ZA, Prata A, Bina JC. Human resistence to Schistosoma mansoni 
is associated with IgG reactivity to 37-kDa larval surface antigen. J. 
Immunol. 140: 2.727-36, 1988. 
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20. Bina JC. Specific therapy in the control of schitosomiasis. Mem. Inst. 
Oswaldo Cruz 87: 195-202, 1992. 
 

21. de Jesus AM, Almeida RP, Bacellar O, Araujo MI, Demeure C, Bina JC, 
Dessein AJ, Carvalho EM. Correlation between cell-mediated immunity and 
degree of infection in subjects living in an endemic area of schistosomiasis. 
Eur. J. Immunol. 23: 152-8, 1993. 

 

 

 

I.2. TAQUARENDI 
 

Em 1968, foram iniciados os trabalhos na localidade de Taquarendi (Estado da Bahia), 

Distrito do município de Mirangaba, distando 6km de Caatinga do Moura, foi desenvolvido 

preliminarmente inquérito clínico-epidemiológico. Um ano depois, através uso de moluscicidas, 

a transmissão foi interrompida, permanecendo assim durante dez anos pelo uso periódico de 

moluscicida e controlado por meio do mergulho de camundongos, em locais pré-estabelecidos 

nas valas de irrigação. Exames clínicos e parasitológicos de fezes foram realizados durante esse 

período e durante mais cinco anos após o retorno da transmissão. Deste modo pode-se observar a 

evolução da doença na ausência das reinfecções e após o seu retorno. 

 

Este tema resultou em uma Tese de Doutorado, já referida, “Estudo de variáveis que 

podem influenciar na evolução da esquistossomose mansônica: efeito da terapêutica específica 

e da interrupção da transmissão” (Bina JC, 1995), e mais três trabalhos publicados: 

 
1. Bina JC, Andrade ZA, Dietze R, Prata A. A field study of proteinuria in 

individuals infected with Schistosoma mansoni. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 

18: 7-10, 1985. 

 

2. Prata A, Tavares-Neto J, Bina JC. Agregação familial da esquistossomose 

mansônica hepatoesplênica, em Taquarendi, área hiperendêmica da Bahia. 

An. Acad. Nac. Med. 153: 132-4, 1993. 

 

3. Bina JC, Prata A. Esquistossomose na área hiperendêmica de Taquarendi. I- 

Infecção por Schistosoma mansoni e formas graves. Rev. Soc. Bras. Med. 

Trop. 36: 211-6, 2003. 
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Em Taquarendi, outro orientando do Prof. Prata, Reynaldo Dietze(206), desenvolveu a 

Dissertação de Mestrado “Controle da esquistossomose através de medidas integradas, em uma 

área hiperendêmica” (UnB, 1983). 

 

 

 

I.3. CANABRAVA 
 

Canabrava é uma pequena localidade do município de Mirangaba, cuja população se 

utiliza exclusivamente da água de uma pequena lagoa, onde foi utilizado o tratamento específico 

com hycanthone na tentativa de controle da esquistossomose mansoni pelo uso de quimioterapia. 

O estudo dessa área permitiu a publicação do trabalho: 

 

1. Bina JC, Prata A. An attempt to control schistosomiasis mansoni in a 

endemic area by the use of hycanthone as chemothepeutic agent. Rev. Soc. 

Bras. Med. Trop. 8: 217-22, 1974. 

 

 

 

I.4. FAZENDA NOVA ESPERANÇA 
 

Trata-se de pequeno distrito do município de Jacobina, onde as habitações circundam uma 

lagoa que constitui a única fonte de abastecimento de água, inclusive para animais. Os trabalhos 

foram iniciados em 1972 e pelas suas características fizemos uma tentativa de controle da 

esquistossomose, apenas com o tratamento específico em crianças com oxamniquine sob a forma 

de xarope, e das parasitoses intestinais com mebendazol, resultante na publicação: 

 

1. Prata A, Bina JC, Barreto AC, Alecrim MG. Ensaio de controle da 

transmissão da esquistossomose pela oxamniquine, em uma localidade 

hiperendêmica. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo 22: 182-9, 1980. 

 

Também decorrente das peculiaridades da área, fizemos um outro trabalho visando o 

tratamento em massa de helmintoses e os índices de reinfestações: 

 

2. Bina JC, Figueiredo JFM, Barreto Filho A, Carvalho F. Tratamento em 

massa, por meio do mebendazole das helmintíases intestinais mais comuns 

                                                           
206 Professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Vitória, ES). 
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em meio rural com estudo dos índices de reinfestação. Rev. Inst. Med. Trop. 

São Paulo 19: 47-51, 1977. 

 

 

 

I.5. VÁRZEA NOVA 

 

O atual município de Várzea Nova, anteriormente distrito do município de Jacobina, está 

situado a cerca de 400km de Salvador. A população abastece-se de água de um poço artesiano e 

não se irriga a terra. Admite-se que a maioria dos esquistossomóticos dessa localidade tenham 

adquirido a doença em outras localidades. O interesse no estudo dessa área se deveu ao propósito 

de comparação negativa com as áreas endêmicas da esquistossomose mansônica. 

 

Dois trabalhos foram publicados resultantes do estudo dessa área: 

 

1. Bina JC, Prata A. Hycanthone no tratamento da esquistossomose em uma 

área rural com baixo índice de transmissão da doença. Gaz. Méd. Bahia 70: 

127-30, 1970. 

 

2. Bina JC, Prata A. Tratamento da esquistossomose com oxamniquine 

(xarope) em crianças. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 10: 175-8, 1975. 

 

 

 

I.6. MIRANGABA 

 

O município de Mirangaba fica localizado a cerca de 500km de Salvador. A principal 

fonte de abastecimento de água é um poço artesiano, embora existam cacimbas e um pequeno 

riacho, de cujas águas a população faz uso. Nos últimos anos, as casas das ruas principais 

passaram a serem servidas por água encanada. Desse estudo, um trabalho foi publicado: 

 

1. Bina JC, Prata A. Oxamniquine no tratamento da esquistossomose em uma 

população em área de baixa endemicidade. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo 

22 [Suppl. 4]: 212-6, 1980. 
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Muitas das publicações das áreas de estudo na Chapada Diamantina e outras experiências, 

de Pesquisadores de outros serviços do Complexo HUPES ou do Centro de Pesquisas Gonçalo 

Moniz, foram publicadas, também como material de divulgação científica, no livro Aspectos 

peculiares da infecção por Schistosoma mansoni do Centro Didático e Editorial da Universidade 

Federal da Bahia; nesse livro, Bina JC & Prata A publicaram o capítulo “A evolução natural da 

esquistossomose em uma área endêmica” (p.13-33, 1984), no qual estão consolidadas grande 

parte das experiências vividas na Caatinga do Moura e arredores. 

 

As vivências do Prof. Prata no Hospital das Clínicas e na região de Caatinga do Moura, 

aliado aos trabalhos conjuntos com Professores da FMB-UFBA, notadamente com os Profs. 

Zilton Andrade e Fernando Freire de Carvalho Luz, entre outros de instituições do Brasil e do 

exterior, fundamentaram a clássica publicação no II Simpósio sobre Esquistossomose (1970, 

Salvador – Bahia), com o título “Caracterização da forma hepato-esplênica da 

esquistossomose” (In: Prata A & Aboim E, Anais II Simpósio sobre Esquistossomose, 

Diretoria de Saúde/Ministério da Marinha, p. 179, 1970). Esse trabalho, fundamentado naquele 

de Prata & Bina (1968), publicado na Gazeta Médica da Bahia (Development of the hepatosplenic 

form of schistosomiasis. Gaz. Méd. Bahia 68: 49-60, 1968), com dados de pacientes da Caatinga 

do Moura, e aqueles da Tese de Doutorado (Bina JC, 1995), embasaram os fundamentos da atual 

classificação clínica da esquistossomose mansônica. 

 

Concluo este texto com o mais profundo agradecimento ao eminente mestre com quem 

tive a subida honra de conviver e absorver os seus ensinamentos e exemplo do homem de ciência 

na sua mais nobre expressão. 
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APÊNDICE 3 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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