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OBJETIVO

O presente trabalho busca analisar as mesorregiões de

Alagoas quanto ao número de casos de esquistossomoses

entre os anos de 2015 e 2016 considerando o programa do

Ministério da Saúde Vigilância da Esquistossomose

Mansônica, contribuindo com dados epidemiológicos para a

promoção em saúde no estado de Alagoas.

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária,

causada por um trematódeo. O agente etiológico da

esquistossomose é o Schistosoma mansoni que tem como

hospedeiro intermediário caramujos gastrópodes aquáticos,

pertencentes à família Planorbidae e gênero Biomphalaria,

três espécies conhecidas no seu ciclo reprodutivo :B.glabrata,

B. straminea e B. tenagophila, e como hospedeiro definitivo o

homem. A transmissão desse parasito se dá pela liberação de

ovos através de fezes infectada. Em contato com a água, os

ovos eclodem e libertam larvas que ao encontrarem os

caramujos, dão continuidade ao ciclo na forma de cércarias e

infecta as águas e aos homens penetrando em sua pele ou

mucosas. Os sintomas mais frequentes são febre, calafrios,

tosse, dor de barriga, sintomas comum a diversas parasitoses.

INTRODUÇÃO

Dessa maneira, as politicas publicas precisam ser melhoradas e inventigadas

pois o crescimento de casos de equistossomose deixa as regiões do estado de

Alagoas em alerta, se faz necessario medidas rapidas e eficazes como de fato

acompanhar o crescimento de todas regiões incluindo o sertão alagoano que

também é uma área propicia para a manifestação da doença mas que não esta

dentro da analise do programa de controle, contribuindo assim para prevenção

e crescimento da doença.

CONCLUSÃO

O ano de 2017 não apresentou dados seguros, inferindo-se que existiu uma

subnotificação dos municípios relatados. Comparando o presente estudo com a

analise realizada por Melo et.al (2015) que observou no estado de pernambuco

um declinio de 90% de individuos diagnosticado com equistossomose no

periodo de 2000 a 2012, já em Alagoas percebeu-se um aumento significativo

de casos confirmados no agreste alagoano entre os anos de 2015 a 2016.

DISCUSSÃO
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA EQUISTOSSOMOSE NAS MESORREGIÕES DE ALAGOAS

MATERIAIS E METODOS

A pesquisa foi desenvolvida através da consulta a artigos

científicos, plataforma virtual do Ministério da Saúde

DATASUS, pesquisa acadêmica (Scielo, Google Acadêmico)

utilizando como palavras chaves: epidemiologia,

esquistossomose, região nordeste, mesorregiões. e se limitou

a dados referente aos anos de 2015, 2016 e 2017 nas

mesorregiões do Leste e agreste Alagoano, o sertão não

apresentou nenhuma notificação.

E-mail: amandalaissa@outlook.com

Contato: (82) 99137-3950

Atualmente sabe-se que no Nordeste existe um alto grau de

positividade para casos de esquistossomose, os dados

coletados indicam que na região do leste Alagoano alcançaram

em 2015, 127.616 casos e em 2016,102,236 (gráfico 1). Já no

agreste Alagoano em 2015 foram notificados um total de

49.366 casos e em 2016, 50.807(gráfico 2), compreende que

na região leste houve uma diminuição do numero casos já em

relação ao mesmo período na região do agreste alagoano foi

constatado o aumento da doença (gráfico 2).

Figura 1. Gráfico do número de casos registrado no DATASUS na mesorregião

leste de Alagoas

Figura 2: Gráfico do numero de casos registrado no DATASUS na mesorregião

do Agreste Alagoano
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