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INTRODUÇÃO: A esquistossomose humana é uma doença parasitária de 

curso agudo e crônico, relacionada às condições de vida sociais e econômicas 

inadequadas. Acomete indivíduos de todas as faixas de idade, que utilizam as 

coleções hídricas contaminadas por cercarias de S. mansoni,usando a água 

para o desenvolvimento de atividades laborais ou recreativas (EXUM et al., 

2019; KATZ, 2018; BRASIL; 2017). As estimativas de 2017 indicam que 

aproximadamente 220,8 milhões de pessoas necessitaram de tratamento 

quimioterápico para a infecção, das quais foram tratadas apenas 102,3 milhões 

(WHO, 2017). No Brasil estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas 

estejam infectadas (BRASIL, 2017). Os dados do inquérito nacional realizado 

no ano de 2018 em 220 mil escolares apontaram que as macrorregiões 

Nordeste e Sudeste apresentaram maiores taxas de positividades para a 

infecção: 1,27% e 2,35%, respectivamente. No Piauí, Estado do Nordeste 

brasileiro, a parasitose é de transmissão focal, não atingindo grandes áreas, 

contudo a cidade de Picos é historicamente endêmica para a doença. Dessa 

forma, o objetivo desta investigação foi analisar a epidemiologia, a parasitologia 

e a clínica da esquistossomose no município de Picos-PI.  MATERIAIS E 

MÉTODOS: O município em estudo é Picos, situado na região Centro-Sul do 

Piauí, geograficamente cortada pelo rio Guaribas, com uma população estimada 

em 78.222 pessoas, área territorial 377,504 km2 e IDH de 0,698 (IBGE, 2019). A 

pesquisa é descritiva, transversal com dados secundários obtidos por meio dos 

relatórios de conclusão de inquéritos coproscópicos anuais do Programa de 

Controle da Esquistossomose referente aos anos de 2009 a 2018 (Sespi/PCE). 

As variáveis analisadas foram idade, sexo, raça, zona de residência, autoctonia, 

positividade para infecção, carga parasitária, forma clínica da doença, 

tratamento medicamentoso, taxa de cura, todos apresentadas por meio de 

frequência simples. RESULTADOS: Entre os anos de 2016 a 2018 não 



ocorreram casos confirmados para a infecção por S. mansoni, contudo de 2009 

a 2015 foram diagnosticados 18 casos de esquistossomose humana com média 

de idade dos infectados ± 34 anos. A doença foi mais prevalente no sexo 

masculino 77,8% (n=14) em relação ao feminino 22,2% (n=4), condição também 

encontrada em diversos estudos (LEE et al., 2019; HAJISSA et al., 2018) e a 

faixa de idade mais acometida foram os adultos 55,5% (n=10) independente do 

sexo, seguidos dos adolescentes 27,8% (n=5) e idosos 16,7% (n=3).  A elevada 

prevalência nos homens pode ser atribuída a questões comportamentais 

(recreativas e laborais) e à baixa procura pelo serviço de saúde (MELO et al., 

2019; GOMES et al., 2016) especificamente em adolescentes atribuída as 

atividades de lazer (MELO, 2011). Mais da metade dos indivíduos residem na 

Zona Urbana do município de Picos 66,7% (n=12) e os demais na Zona Rural 

33,3% (n=6). A autoctonia dos casos foi de 61,1% (n=11) e 33, 3% (n=6) do 

estado de Pernambuco 33,3% (n=6) e um caso (5,5%) indeterminado. Nas duas 

localidades, há presença de coleções hídricas como o Rio Guaribas e a 

barragem de Bocaina, na microrregião de Picos, e o Açude de Paquevira, na 

cidade de Quipapá- PE. O município pernambucano de Quipapá é uma das 43 

localidades que compõem a Zona da Mata, com destaque para a 

esquistossomose com prevalência superior a 50 casos/10.000 habitantes 

(BARBOSA, 2011). Esses recursos hídricos são propícios ao desenvolvimento e 

manutenção do parasita, quando associado à ineficiência de saneamento básico 

e condições climáticas favoráveis, constituindo-se emáreas ideais para o 

contágio humano por cercarias de S. mansoni (BRASIL, 2017) devido à prática 

do lazer e/ou atividades laborais, realizadas pela população residente. A carga 

parasitária variou de 1 a 4 ovos por grama de fezes (opg), e a forma clínica 

intestinal foi mais prevalente 77,8% (n=14). Condições geralmente encontradas 

em áreas de baixa (menor < 5%) e médias (5-10%) positividades para a doença 

(BRASIL, 2017). Todos os indivíduos acometidos pela infecção realizaram o 

tratamento quimioterápico com a droga antiparasitária Praziquantel e obtiveram 

evolução do caso para a cura. CONCLUSÃO: A esquistossomose humana se 

apresentou com baixa ocorrência neste município, com média de prevalência 

anual menor que dois casos confirmados no período pesquisado e em um 

cenário de transmissão urbana. Apesar da autoctonia dos casos, o movimento 

migratório de pessoas, oriundas do estado vizinho, e endêmico para a doença 

são fatores importantes a serem considerados na ocorrência da doença. A baixa 

intensidade de infecção e a forma crônica intestinal mais prevalente indicam 

menor poder incapacitante da doença e, aliado à boa adesão ao tratamento, 

impedem a sua evolução para as formas mais graves.  
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