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MATERIAL E MÉTODOS

Dados de incidência obtidos do Sistema de Informações de

Agravos de Notificação (SINAN) foram tabulados em

planilhas no Microsoft Office Excel 2013®, onde a taxa de

incidência bruta cumulativa foi calculada e importada para o

software TerraView 4.2.2. A partir de análises de

georreferenciamento foram identificadas as áreas com

maior risco de ocorrência da doença no Estado a Paraíba

utilizando intervalos qüinqüenais. Os mapas temáticos

foram confeccionados utilizando o software QGIS 2.18.0.

A esquistossomose é uma doença parasitária endêmica no

Brasil (PASSOS e AMARAL, 1998), e atinge populações em

ambientes com condições precárias de saneamento, por isso é

considerada um antigo problema de saúde pública

principalmente em Estados do Nordeste (BARBOSA e Silva,

1992). Levando em consideração a importância de se analisar o

comportamento de doenças negligenciadas, o objetivo deste

trabalho foi analisar a distribuição espacial da

esquistossomose no Estado da Paraíba em intervalos

qüinqüenais, de 2008 a 2017.

INTRODUÇÃO

Os resultados mostraram que a esquistossomose acontece em áreas focais,

onde há contato com águas naturais para desenvolver tarefas domésticas

diárias, e onde há precariedade no sistema de abastecimento e saneamento.

Esse tipo de estudo propõe intervenções pelos serviços de saúde e mudança

de hábitos aos indivíduos residentes nessas áreas de risco para que haja

redução da incidência.

CONCLUSÃO

Esses municípios estão inseridos na bacia hidrográfica do Rio Paraíba e na bacia

hidrográfica do Rio Gramame, o que reforça a idéia de que a insuficiência no

abastecimento de água, em alguns casos devido à seca, leva a população a

buscar alternativas em coleções hídricas disponíveis. A infecção acontece

mediante o contato do indivíduo com as formas infectantes de Schistosoma

mansoni nesses locais (BRASIL, 2005).
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RESULTADOS

Foram notificados 1.049 casos de esquistossomose no

Estado da Paraíba no total de anos estudado. Pelo menos

um município em cada mesorregião notificou um caso da

doença no primeiro qüinqüênio. A maior incidência em todo

o território estadual foi encontrada em Natuba, município

localizado no Agreste, seguido por Pedras de fogo, situado

na Mata Paraibana, região metropolitana de João Pessoa.

No segundo qüinqüênio, o município Borboremense, Barra

de Santana, destacou-se com elevação da taxa de

incidência, contrastando com os cinco anos anteriores, já

que não apresentou nenhum caso novo, seguido por

Alcantil, nesta mesma região.
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Figura 1. Mapa Temático de Incidência por

100.000 habitantes de Esquistossomose 2008-

2012, Paraíba, Brasil.

Figura 2. Mapa Temático de Incidência por

100.000 habitantes de Esquistossomose 2013-

2017, Paraíba, Brasil:
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