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OBJETIVO 

Descrever o perfil epidemiológico dos casos de 

esquistossomose no Nordeste Brasileiro entre os anos 

de 2013 a 2017. 

A esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária 

que tem como agente etiológico o Schistosoma 

mansoni. Pode evoluir desde formas assintomáticas até 

formas clínicas mais graves. A doença é considerada 

um problema de saúde pública, uma vez que acomete 

um grande número de indivíduos e provoca um número 

expressivo de formas graves e óbitos. A 

esquistossomose é uma doença fortemente associada 

às condições de vida da população, tais como ausência 

de saneamento ou sua inadequação. A transmissão 

para o homem ocorre  por meio do contato com água 

contaminada pelas  cercárias¹.   

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que alguns fatores contribuem para a 

ocorrência da esquistossomose em uma determinada 

localidade, a saber, nível socioeconômico, ocupação, 

lazer e grau de educação e informação da população 

exposta¹. Desta forma, tais fatores condizem com os 

resultados deste trabalho. 
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RESULTADOS 
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MÉTODOS 

Tipo de Estudo: estudo transversal descritivo.  

População do estudo e período: população do nordeste 

brasileiro acometida por esquistossomose  no período 

de 2013 a 2017. 

Área de estudo: a região de estudo compreende o 

nordeste brasileiro. 

Coleta de dados: Sistema de Notificação de Agravos de 

Notificação (SINAN). 

Variáveis analisadas: estado de ocorrência, sexo, 

raça/cor, faixa etária, escolaridade e evolução.  

Análise dos dados: foi realizada a análise descritiva 

simples das variáveis.  
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que a doença ainda configura-se como um 

problema de saúde pública no nordeste. Advoga-se a 

necessidade de medidas de prevenção e controle. 


