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Objetivos

Nesse contexto, o presente estudo, objetiva sumarizar os

casos de esquistossomose no Estado de Pernambuco

assim como, avaliar questões epidemiológicas da doença

entre 2007 e 2017.

 Doença infecto-parasitária causada pelo trematódeo

Schistosoma mansoni, a esquistossomose, inicialmente

assintomática, apresenta manifestação clínica que evolui

desde uma dermatite leve a infecção crônica;

 No hospedeiro definitivo, acomete fígado e baço,

apresentando via de transmissão através do contato direto

com planorbídeos;

 Transmitida por caramujos do gênero Biomphalaria,

configura um problema de saúde pública persistente no

nordeste do Brasil, região de maior prevalência;¹

 Entra no quadro de doenças negligenciadas com taxa de

morbimortalidade significativa;²

Introdução

Sendo assim, faz-se necessário o conhecimento da incidência da parasitose no

estado Pernambucano, uma vez que representa um importante indicativo do

nível socioeconômico da população e fornece subsídios para elaboração de

novos projetos de prevenção e tratamento dessa doença.

Conclusão
 No período pesquisado, observou-se a ocorrência de

10.402 casos distribuídos em 4 macrorregiões de saúde:

Metropolitana (78%, n=8.118), Agreste (21,7%, n=2.259),

Sertão (0,14%, n=15) e o Vale do São Francisco-Araripe

(0,096%, n=10);

 A maior casuística relacionada ao sexo foi ocupada pelo

masculino que corresponde a 52,35% (n=5.446) dos

casos;

 O comportamento social demonstrado por hábitos de

lazer, como pesca e práticas esportivas, em maior

frequência demonstraram aumentar a exposição aos

vetores;

 Quanto a faixa etária, adultos entre 20-39 anos

constituem o grupo de maior exposição a parasitose pelo

contato com água doce e bacias hidrográficas,

principalmente, na área metropolitana;

 Embora detectada em todas as regiões do país,

Pernambuco constitui área endêmica e Recife a cidade

de maior prevalência no estado (9,91%), devido ao alto

índice de enchentes, aumentando o risco de

contaminação (Figura 1);

 No mesmo período, o estado registrou 6.921 casos na

zona urbana, evidenciando o deficiente saneamento

básico e má higienização da população (Figura 1);

Resultados
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA ESQUISTOSSOMOSE EM PERNAMBUCO (2007-2017)

Metodologia

Esse estudo é observacional descritivo dos casos

confirmados de Esquistossomose no Estado de

Pernambuco. Os dados foram obtidos do sistema

TABNET/DATASUS, segundo Macrorregião de Saúde de

Residência no período estudado.
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Discussão

A grande diferença entre as incidências entre as macrorregiões do Estado estão

relacionadas com a distribuição do vetor, acometimento de enchentes na área

Metropolitana e exposição de risco em lagos e rios com o caramujo do gênero

Biomphalaria.

As condições sanitárias de Recife também chamam atenção, visto que é o maior

índice do Estado, sendo a capital, status que a torna referência de

desenvolvimento social e econômico, função que não é cumprida quando

analisado os casos de esquistossomose.

Vale destacar que os dados do sistema TABNET, no momento da coleta e

análise, estavam sujeitos à revisão, o que pode torná-las imprecisas, sugerindo a

necessidade de atualizações mais rotineiras desses dados, a fim de que as

informações dimensionem a realidade local, sendo confiáveis e úteis ao

monitoramento das ações à saúde pública e à avaliação do seu impacto no

controle dos agravos de notificação compulsória.

Figura 1 – Casos de Esquistossomose em Pernambuco
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