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INTRODUÇÃO: 

A esquistossomose, causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni, é uma doença considerada 

endêmica, principalmente na região Nordeste do Brasil. Estimativas mostram que outras regiões do 

mundo como a Ásia, África e América do Sul, as quais enfrentam mazelas como a extrema pobreza e 

condições precárias de higiene e saneamento básico, existam 200 milhões de infectados e cerca de 800 

milhões de pessoas em risco de aquisição dessa parasitose. Acredita-se que essa parasitose foi 

introduzida no Brasil por meio do tráfico de escravos portadores do helminto. A presença de condições 

sanitárias precárias e de hospedeiros intermediários suscetíveis, fizerem com que o helminto 

encontrasse condições favoráveis à sua reprodução. 

A Esquistossomose é classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma doença 

negligenciada que pode ser definida como uma doença causada por agente infeccioso ou parasito e 

endêmica em populações de baixa renda. Outros indicadores da negligência são os investimentos 

reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e em seu controle. De acordo com a OMS a meta 

é que a esquistossomose seja eliminada como um problema de saúde pública no Brasil até 2030. 

A relação das condições precárias de saneamento, habitação, nutrição, higiene, acesso à saúde 

e condições ambientais com a doença é de fácil evidência – o relatório do Instituto Trata Brasil mostrou 

que 100 milhões de brasileiros ainda não contam com coleta e tratamento de esgoto. Mesmo com uma 

realidade social totalmente distante do período da colonização, a enfermidade persiste há séculos – a 

despeito da adoção de programas específicos de combate e tratamento.  

 O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento de dados a fim de avaliar a 

prevalência da esquistossomose mansônica (EM) na região Sudeste, no período de 2010 – 2017.  
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METODOLOGIA: 

Foi realizada a coleta de dados quantitativos e qualitativos de casos de esquistossomose por 

meio do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) além das condições de esgotamento 

através do Trata Brasil e SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). 

 O apontamento do número total de casos por estado da região Sudeste foi feito através de 

gráficos ilustrativos utilizando os critérios abaixo mencionados. O período considerado na pesquisa e 

coleta de dados foi de 2010 a 2017, para a região Sudeste (Tabela 1).  

Tabela 1. Dados já levantados do DATASUS para compor os resultados do presente estudo. 

Estado Anos Variáveis 

Espírito Santo 

2010 - 2017 
Município de notificação, 

idade, raça, sexo, 
escolaridade. 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

De acordo com os dados levantados até o presente momento, foram verificados 55.100 casos 

em Minas Gerais, 6.664 casos em São Paulo, 735 casos no Rio de Janeiro e 4.613 casos no Espírito 

Santo de 2010 a 2017 no Brasil (Figura 1). 
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Quando considerado o parâmetro cor/raça, um expressivo número de casos foi observado em 

indivíduos da cor/raça amarela e branca nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Entretanto, os 

resultados foram diferentes para Rio de Janeiro com predomínio de casos entre pessoas da cor/raça 

branca e parda e, em São Paulo, amarela e parda (Figura 2). 

Durante o período considerado para o presente estudo, foi possível ainda verificar que os homens 

foram mais acometidos pela EM que as mulheres em todos os estados da Região Sudeste (Figura 3). 

 

Os resultados preliminares do presente estudo indicam que no período entre 2010 e 2017 o 

número de casos ainda ressalta a endemicidade da esquistossomose na Região Sudeste. De acordo 

com dados do Trata Brasil (2021), a região apresenta 91,3% da população atendida com água tratada e 

58,6% atendida com esgoto tratado. Essa condição, juntamente com a falta de educação sanitária e 

hábitos comportamentais contribuem para a ocorrência de casos nos grupos que estão sendo 

estudados. 

Esquistossomose é predominantemente considerada uma doença rural com um foco 

subsequente de pesquisa e controle das atividades nesse ambiente16. Entretanto, nas últimas décadas, 

a ocorrência e a expansão de focos de esquistossomose em ambientes periurbanos e urbanos têm sido 

cada vez mais observados. A migração de áreas rurais para urbanas em países de baixa e média renda 

e subsequente rápida e não planejada urbanização explica essas observações. Estima-se que cinquenta 

e cinco por cento (55%) da população mundial viva em áreas urbanas, com um aumento projetado para 

68% até 2050. À luz da rápida urbanização e dos esforços para controlar a morbidade e, finalmente, 

alcançar eliminação da esquistossomose, é importante aprofundar nossa compreensão da ocorrência, 

prevalência e transmissão da esquistossomose em ambientes urbanos e periurbanos. 

A presença maior de casos entre indivíduos do sexo masculino pode ser atribuída pois 

apresentam tendência de se envolver em atividades de risco como nadar ou pescar em águas 

contaminadas ou desconhecidas. 

Nascimento et al (2019) verificaram que o ônus econômico da esquistossomose mansoni no 

Brasil é alto e seu maior impacto está relacionado à perda de produtividade. Os autores ressaltaram que 

tal parasitose é agravada por condições precárias de vida e saúde em áreas endêmicas. Iniciativas de 

saúde destinadas a eliminar sua transmissão não serão sustentáveis sem saneamento básico, acesso 

a água potável, abrigo adequado, educação e acesso à saúde. A persistência da doença no Brasil é um 
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desafio não só para a saúde pública, mas também para diversos setores, principalmente para a classe 

política que dispõe de meios para influenciar a mobilização de recursos públicos. 

CONCLUSÕES: 

Ainda são necessárias medidas preventivas e educacionais para a redução do número de casos 

de EM na região Sudeste, com ênfase na região de Minas Gerais, onde é visível a discrepância na 

quantidade de casos em comparação com os demais estados. Além disso, investimentos em 

saneamento básico certamente implicarão em uma melhoria nesses indicadores. 
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