
DANIELA DA CONCEIÇÃO

UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU

OBJETIVO

A fase aguda geralmente é assintomática mais podem acontecer

vômitos, febre, fraqueza e diarréia. As formas crônicas, sendo

estas a intestinal, hepatointestinal e hepatoesplênica são as que

mais causam morbidade. (Silva MBA et al.,2015)

Para confirmação do diagnóstico é necessário realizar exames

laboratoriais, com importância para os métodos Lutz e Kato–

Katz. Os exames de imagem são de extrema importância à

ultrassonografia abdominal, radiografia de tórax, endoscopia

digestiva alta e a ressonância magnética.

O tratamento para dos portadores é tentar diminuir a carga

parasitária, evitando a evolução para as formas graves. Utiliza-

se o praziquantel como medicamento, apresentando percentuais

de cura que variam de 60% a 90%. (D’Ipolito,2013)

Caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes com

esquistossomse mansônica no estado de Pernambuco,

ocorridas no período de 2010 a 2014.

A esquistossomose mansônica é uma doença infecto

parasitária, causada pelo verme Schistosoma mansoni,

considerada ainda um problema de saúde pública no Brasil,

decorrente da ausência das políticas voltadas à promoção da

saúde e baixo investimento no saneamento básico e ambiental

que propiciam ambientes favoráveis para o surgimento de

doenças infecto parasitárias. Acomete cerca de 2,5 milhões a 8

milhões de pessoas no país, a região Nordeste apresenta os

maiores índices e o estado de Pernambuco ocupa o 3º lugar em

prevalência nesta região. (Santos AM et al., 2011)

INTRODUÇÃO

Tabela 1. Características biológicas dos pacientes portadores de

esquistossomose mansônica. Pernambuco, 2010 a 2014

No que se refere à evolução dos casos verificou-se que 63,6% foram curados,

contudo 6,9%(86 casos) avançaram para o óbito (Tabela2).

Tabela 2. Característica Clínica dos pacientes portadores de

esquistossomose mansônica segundo evolução. Pernambuco, 2010 a 2014

CONCLUSÃO

Identificou-se que a maioria dos casos (55,5%) foi do sexo masculino. A faixa

etária mais acometida foi a de maiores de 40 anos (45,6%) e a raça/cor parda

(46,3%) (tabela1).

Figura1. Número e coeficiente de prevalência (por 100.000 hab) de

esquistossomose mansônica no estado de Pernambuco no período de 2010 a

2014

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

A esquistossomose continua sendo um grave problema de saúde pública no

estado de Pernambuco, embora tenha reduzido o coeficiente de prevalência

nos últimos anos. Os resultados mostram que os indivíduos mais acometidos

possuem idade mais avançada, por isso estão mais vulneráveis a

desenvolver a forma mais grave da doença podendo levar ao óbito. Além

disso, tais resultados demostram falhas nas medidas de diagnóstico precoce

e tratamento adequado do indivíduo infectado, que reduziriam o percentual

de óbitos. Diante disso, é imprescindível o planejamento de novas medidas

de ações de controle e de promoção a saúde que melhorem o bem estar da

população.
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2010-2014

MATERIAS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico do tipo seccional no

estado de Pernambuco, localizado no centro-leste da região

Nordeste do Brasil, tendo uma área de 98.146.315 km² e uma

população de 9.345.173 habitantes, com densidade demográfica

de 95,06 hab./Km² (IBGE). A população do estudo foi composta

por todos os pacientes com as formas graves da

esquistossomose mansônica registrados no Sistema de

Informação de Agravos e Notificação (Sinan), residentes no

referido estado, ocorridos no período de 2010 a 2014. As

variáveis selecionadas para o estudo foram sexo, idade, faixa

etária, raça/cor e evolução. A coleta de dados secundários foi

realizada a partir do arquivo público do Sinan. Esses dados

foram importados para os programas Tabwin e Excel 2007. Este

estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa.
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No estado de Pernambuco, entre os anos de 2010 a 2014,

foram notificados 1.257 casos de esquistossomose mansônica,

perfazendo um coeficiente de prevalência médio de 2,80 por

100.000 hab, que variou de 3,64 em 2010 para 1,98 em 2014,

apresentando uma redução de 82,6% (Fig 1).


