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Esquistossomose no Município
de Campinas, Brasil:

uma abordagem histórica e social

Virgília Luna Castor de Lima

Introdução

A urbanização de doenças infecciosas e parasitárias, anteriormente próprias
do meio rural, e o recrudescimento, nas cidades, de outras doenças até recente-
mente consideradas controladas, vêm sendo objeto de preocupação das diversas
instituições responsáveis pela saúde, em nível mundial (Knudsen & Slooff, 1992;
Mott et al., 1990). A esquistossomose situa-se entre elas. Seu potencial de disse-
minação por meio de migrações é reconhecido (Doumenge et al., 1987) e, com a
urbanização da população no Brasil, passou-se a detectar a transmissão da doença
em cidades de maior porte (Barreto, 1984; Silva, 1992).

No estado de São Paulo, área de maior concentração do parque industrial do
país e pólo de atração de correntes migratórias, este fenômeno é evidente. Dentro
do estado, a região de Campinas, que apresenta a economia mais dinâmica, depois
da região metropolitana da capital, serve de exemplo para o estudo da endemia em
sua feição urbana. O município de Campinas, sede da região de mesmo nome, foi
o primeiro a apresentar casos autóctones (referentes a indivíduos que adquiriram a
doença no próprio município) na região (Alves, 1983; São Paulo, 1982).

Desde a detecção da transmissão da doença no município, vêm-se identi-
ficando novos locais com casos autóctones, o que aponta para a ampliação da área
de transmissão. O mesmo padrão vem sendo observado na região, como um
todo, onde o número de municípios que apresentam casos de transmissão cresceu
de 4 para 19, no período entre o início da década de 70 e o final da década de 80.

Atualmente, é raro encontrarem-se casos severos de esquistossomose no
país. Isto se deve, especialmente, à utilização de drogas mais efetivas e com
menos efeitos colaterais no tratamento. Além disso, os níveis de transmissão no

9



168

Doenças Endêmicas

estado de São Paulo têm-se mantido baixos desde a detecção dos primeiros casos
autóctones (São Paulo, 1982). A despeito deste fato, a ampliação da área de trans-
missão e a urbanização da doença impele freqüentemente a sociedade a cobrar,
dos órgãos responsáveis pelo seu controle, informações relativas à gravidade do
problema, suas tendências e possíveis soluções. Tal cobrança se dá por intermédio
da imprensa e da mobilização das organizações da população, havendo até mes-
mo registros de que a constatação de casos autóctones serviu como impulso à
organização dos moradores de uma área e a movimentos reivindicativos (Smeke,
1989). Este interesse em torno da doença vincula-se provavelmente à idéia de sua
gravidade no passado.

Na instituição responsável pelo controle da esquistossomose no estado de
São Paulo, a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), as avaliações
existentes não permitem responder a todas as questões apresentadas, e a
esquistossomose, na sua feição urbana, tem sido pouco estudada. A maioria dos
trabalhos publicados refere-se a descrições da transmissão em cidades pequenas,
situadas, em geral, em áreas com níveis endêmicos elevados, cuja economia liga-
se intimamente à agropecuária. Poucos estudos se efetuaram em cidades maiores
e mais industrializadas. Na maioria das vezes, estudam-se focos isolados. Estu-
dos que abordem a transmissão em área urbana de um município de forma glo-
bal, como processo, são raros (Silva, 1985; Alves, 1983).

Os questionamentos relativos à esquistossomose urbana, como também à
ineficácia do programa de controle, geraram a necessidade de se investigar a
esquistossomose em um município industrializado. Escolheu-se para isso o mu-
nicípio de Campinas. Com este estudo, pretendia-se responder às seguintes ques-
tões: qual o comportamento epidemiológico da endemia nas diversas áreas do
município, desde que a transmissão foi detectada em relação à distribuição geo-
gráfica, considerando os níveis de transmissão e as características da população
acometida? Como se deu o processo de introdução e distribuição da transmissão
da doença no município? Quais as possíveis tendências da esquistossomose au-
tóctone no município? Qual seria a proposta de controle da endemia mais ade-
quada para o município?

Existe uma vasta literatura científica sobre a esquistossomose, no entan-
to, ela continua representando um problema de saúde pública. Trata-se de uma
doença cuja transmissão é complexa pela quantidade de fatores envolvidos.
Mesmo com o surgimento de drogas altamente eficazes contra o parasita e
com o sucesso em relação à redução da morbidade, a área de transmissão am-
plia-se não só no Brasil como no mundo. Alguns autores analisam esta aparen-
te contradição apontando para a necessidade de se recorrer a outras disciplinas,
como a sociologia, a geografia e outras, para que se possa compreender o pro-
blema de maneira mais completa.
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Com base nessas considerações, resolveu-se partir do pressuposto de que a
introdução e distribuição da esquistossomose no município de Campinas deter-
minam-se pelo processo de organização do seu espaço geográfico (Dolfuss, 1972;
Moraes & Costa, 1987). O estudo, então, direcionou-se para o detalhamento das
relações entre a doença e a urbanização do município, recorrendo-se aos conheci-
mentos existentes sobre as migrações, o desenvolvimento socioeconômico, as
classes sociais, os padrões do ocupação do solo, além dos conhecimentos
epidemiológicos e biológicos sobre a doença.1

Materiais e Método

Descrição da área de estudo
O município de Campinas localiza-se a 98 km da capital (latitude 22.540,

longitude 47.050). Com população de 860 mil habitantes segundo o recensea-
mento de 1991, apresenta uma taxa de urbanização de 97,3%. O recenseamento
demográfico de 1980 mostrou que 60,68% da população não eram naturais do
município. A força de trabalho encontra-se basicamente inserida no setor secun-
dário, 39,6% mais precisamente; 56% no setor terciário, e apenas 2,5% no setor
primário (IBGE, 1983; Campinas, 1991).

Em relação à epidemiologia da esquistossomose, o município apresenta
em média 6,5 casos autóctones notificados por 100 mil habitantes/ano. Os casos
importados (casos que adquiriram a doença em outros estados) são responsáveis
por 90% do total de casos notificados. A média da prevalência de casos importa-
dos notificados é de 40,9 por 100 mil habitantes/ano. Os casos importados são
notificados pelos serviços de saúde do município, que os detectam inquirindo,
por meio da anamnese, a origem do paciente, se veio de estado endêmico e, em
caso afirmativo, solicitando protoparasitológico. Já os casos autóctones notifica-
dos pelos serviços de saúde em sua grande maioria se detectam casualmente,
quando um parasitológico de fezes solicitado por outras suspeitas diagnósticas
resulta positivo para esquistossomose.

Grande parte dos levantamentos coproscópicos realizados pelo serviço de
controle em alguns bairros e escolas do município apresentam prevalências au-
tóctones entre 0 e 5%. A prevalência autóctone mais elevada foi de 11,6%. Estes
levantamentos coproscópicos realizam-se – em escolas e bairros próximos a co-
leções hídricas com suspeita de transmissão e naqueles onde já se constatou a
transmissão – com uma periodicidade determinada pelo programa seguido pela
Sucen, a qual nem sempre é seguida por falta de recursos. Como medida de
controle, a Sucen utiliza molucicida de maneira esporádica, para diminuir a po-

1 Esta investigação foi objeto de uma tese de doutorado defendida na Faculdade de Ciências Médicas
da Unicamp.
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pulação de planorbídeos quando há indicações de transmissão superior aos
parâmetros da região. Raramente se consegue o controle por meio de modifica-
ções ambientais.

A espécie de hospedeiro intermediário encontrada na região é a Biomphalaria
tenagophila.

Desenho do estudo
Reconstruiu-se a história da doença no município de Campinas por inter-

médio de publicações sobre o assunto (Piza & Ramos, 1960; Machado et al.,
1955, Machado & Abreu, 1955; Departamento de Higiene, 1967, 1968) de dados
registrados disponíveis na Sucen. Estes dados correspondiam às informações con-
tidas em 769 fichas epidemiológicas de casos autóctones, em 3.601 fichas
epidemiológicas de casos importados, registrados no período de 1970 a 1990, e
às informações registradas sobre coleções hídricas do município com presença do
planorbídeo hospedeiro intermediário.

Recorreu-se ao método epidemiológico para, com as informações obtidas,
avaliar os níveis de transmissão nas diferentes áreas onde havia registro de trans-
missão, como também para analisar a distribuição geográfica dos casos em rela-
ção ao local de residência e local de infeção, e sua distribuição de acordo com
idade, sexo e local de nascimento. Analisou-se também a distribuição geográfica
do caramujo hospedeiro intermediário. Com o fito de estudar os fatores socioeco-
nômicos, utilizaram-se dois tipos de recursos: associações ecológicas entre a ocorrên-
cia da transmissão da doença e as características socioeconômicas e urbanísticas
das diferentes regiões do município; bem como a inserção dos indivíduos, porta-
dores de esquistossomose autóctone, na estrutura ocupacional, utilizando-se para
isso as informações das fichas epidemiológicas sobre ocupação e local de trabalho
(Lima, 1994, 1995).

Nesta etapa do trabalho, encontraram-se dificuldades metodológicas pe-
culiares aos estudos que se valem de dados secundários. No entanto, ficou claro,
ao longo da investigação, que a única maneira de analisar a endemia, como um
processo, consistia em utilizar os dados disponíveis.

Ao lado da análise epidemiológica, efetuou-se um estudo da história do
município abordando aspectos demográficos, socioeconômicos e urbanísticos,
relevantes para o objeto em questão.

Neste ponto da investigação, fez-se presente o desafio de estabelecer a liga-
ção entre os dados epidemiológicos e os processos sociais. Partiu-se da proposta de
que a estrutura ocupacional – e não a estrutura de classes, mais genérica e abstrata
– é a categoria central que permite, associada às condições de vida específicas, a
mediação teórica entre a inserção socioeconômica e os padrões epidemiológicos.
Para utilizar-se, então, a estrutura ocupacional como categoria analítica, fez-se ne-
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cessário lançar mão de um referencial teórico que permitisse estabelecer cadeias de
causas, de acordo com o seu nível de generalidade e especificidade e a sua impor-
tância relativa na determinação do fenômeno observado (Possas, 1989).

Resultado e Discussão

No que diz respeito ao comportamento epidemiológico da esquistossomose
em Campinas, observou-se que a doença não apresentou tendência a elevação em
seus níveis de transmissão, ao longo do tempo observado. Ademais, observou-se
que a transmissão ocorre, na maioria dos casos, dentro do perímetro urbano.
Também se notou que a maior parte dos indivíduos adultos acometidos pela
doença trabalham em atividades urbanas (Lima, 1993, 1995).

Evidenciou-se um aumento da área de transmissão no período estudado.
Os indicadores de transmissão mais elevados encontram-se nos dois pólos de
maior crescimento da cidade nas últimas décadas, de modo que os novos locais de
transmissão surgem nas regiões mais periféricas, onde o povoamento ou o
adensamento populacional é recente. Observou-se o desaparecimento provável da
transmissão, medida pelo número de casos notificados e pelos levantamentos
coproscópicos existentes, em regiões que se tornaram mais centrais com o cresci-
mento da cidade. Nos locais onde houve indicação de persistência da transmissão,
esta vem-se mantendo em baixos níveis. Pode-se dizer que ocorreu um movimen-
to, dos locais de transmissão e dos locais de residência dos casos autóctones notifi-
cados, em direção à periferia, ao longo do período de estudo (Lima, 1993).

Constatou-se uma distribuição heterogênea da esquistossomose autóctone
na cidade de Campinas em relação às condições de vida nos locais com transmis-
são da doença, em relação à inserção dos indivíduos acometidos pela doença na
economia urbana, e em relação à sua qualificação para o trabalho. As duas regiões
com mais elevados níveis de transmissão mostram padrões diferentes de ocupa-
ção do solo. A região sudoeste, em virtude dos baixos preços da terra, vem sendo
ocupada por famílias de baixa renda; a outra região – onde se situam os outros
locais de transmissão com maior número de casos autóctones notificados e
maiores prevalências de casos autóctones nos levantamentos coproscópicos exis-
tentes – localiza-se mais ao norte do município, e sua ocupação tem-se dado por
famílias de médio e alto padrão, na sua maioria.

A doença, segundo os dados obtidos, aparentemente não esteve presente
nos dois estratos de renda mais elevados, entre os cinco nos quais foram distribu-
ídos os bairros da cidade. Após se distribuírem os portadores de esquistossomose
pelas ocupações, aferiu-se que havia apenas dois casos agrupados nas ocupações
que exigiam maior formação intelectual. Apesar disso, a esquistossomose autóc-
tone não se apresentou como um atributo do setor populacional não inseridos na
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economia urbana moderna. Quanto aos adultos, para os quais se obtiveram dados
sobre ocupação, a maior parte trabalhava na indústria e apresentava alguma qua-
lificação para o trabalho. Havia, entre os portadores de esquistossomose, um
grupo de trabalhadores não qualificados, e havia transmissão em bairros com
ausência de abastecimento de água tratada e rede de esgoto. No entanto, a maioria
dos casos autóctones reside em bairros com saneamento básico, a transmissão
ocorrendo por ocasião do lazer. A falta destes serviços é mais constante nos locais
com transmissão mais recente (Lima, 1995). Observou-se uma relação entre a
presença de um grande número de casos autóctones e a existência de favelas.
Contudo, em outras áreas verificou-se um número similar de casos autóctones e
a ausência de favelas.

Com respeito aos casos notificados de esquistossomose importada de ou-
tros estados, reparou-se que, em sua maior parte, residiam em áreas com piores
condições de vida. Os bairros de maior concentração de casos importados e au-
tóctones não se superpõem (Lima, 1994).

Os primeiros casos autóctones de esquistossomose diagnosticados em Cam-
pinas foram detectados por ocasião de um levantamento de parasitoses em esco-
lares no ano de 1960 (Piza & Ramos, 1960). O local provável de infeção foi um
córrego, na época com características rurais e hoje situado próximo ao centro da
cidade, urbanizado quase em sua totalidade. Depois disto, continuaram-se a de-
tectar casos autóctones em outros locais do município.

O município de Campinas caracteriza-se, segundo diversos autores, por
apresentar grande dinâmica no campo econômico, capaz de se adaptar e respon-
der positivamente aos diferentes padrões de acumulação assumidos pela econo-
mia brasileira no curso do tempo. Após a recuperação de uma alarmante epide-
mia de febre amarela no final século passado, passou a apresentar um bom nível
de urbanização, propagandeando sua boa qualidade de vida. Quando se detecta-
ram os primeiros casos autóctones de esquistossomose no município, a cidade
ainda mantinha a auto-imagem de fornecer ótima qualidade de vida. O fato novo
consistia no grande aumento do tamanho de sua população, que ocorria em espe-
cial pela migração proveniente do próprio estado, com pequena parcela oriunda
dos estados endêmicos do país. Processaram-se, no entanto, na segunda metade
da década de 50, mudanças em seu padrão de ocupação do solo. A ocupação, que
até então se dava em áreas contíguas à zona urbanizada, passou, em função da
distribuição dispersa das indústrias no município, a ocorrer em locais distantes
da malha urbana. Tal fato provocou o encarecimento da instalação de serviços
nos locais de ocupação e, quando da instalação destes, a valorização das áreas
desabitadas intermediárias. Este processo continuou durante os anos 60 e, parti-
cularmente, nos anos 70. No final da década de 60, principiaram, então, a surgir
dificuldades no atendimento às necessidades da população, mormente no que se
refere ao abastecimento de água (Baeninger, 1991).
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Na década de 70, observou-se um aumento nítido do número de casos au-
tóctones de esquistossomose, bem como da área de transmissão. É interessante
notar que, neste período, o município passou a receber importantes contingentes
de migrantes interestaduais, o que decorreu, sobretudo, da descentralização da in-
dústria pesada a partir da região metropolitana de São Paulo, capital, em direção ao
interior, constituindo a região de Campinas um dos locais de preferência para tal
descentralização. Além deste fato, a piora na qualidade de vida da população naque-
la década, como também a implantação do Sistema de Vigilância Epidemiológica,
melhorando a informação, podem haver influído na ampliação da endemia.

Analisando-se o papel do migrante dos estados endêmicos na epidemiologia
da doença no município, tem-se que o migrante portador de esquistossomose
advém das áreas menos desenvolvidas do país, onde parcela importante da popu-
lação insere-se na economia de subsistência (Singer, 1987). Diferentemente da
migração rural-urbana decorrente da industrialização do campo, a proveniente
de áreas de economia de subsistência não aumenta a demanda por produtos urba-
nos, não havendo a possibilidade de crescimento da procura por força de trabalho
na cidade. A dificuldade, então, de absorção destes migrantes pela economia
urbana é maior. Sobrevivem na cidade, em geral, graças a empregos domésticos,
ao comércio ambulante ou a biscates. Residem, em geral, em locais com escassez
ou falta de serviços urbanos; observou-se, como já visto, que dos casos importa-
dos, residentes no município, a maioria mora nas administrações regionais que
apresentam piores condições de vida. É possível que os migrantes de áreas
endêmicas, ao tomarem parte nesta parcela da população levada para morar nos
novos bairros, distantes da malha urbana, sem infra-estrutura, configurem situa-
ções propícias para o início da transmissão.

Dois bairros, no momento do estudo, poderiam enquadrar-se nessa situa-
ção: o Jardim São Domingos e a Vila Palmeira. Tratava-se de áreas com cresci-
mento populacional recente, situados longe da malha urbana, sem rede de esgoto
nem água encanada – diferentemente da maioria das outras áreas com transmis-
são – e que passaram a apresentar casos de esquistossomose com transmissão
recentemente (Lima, 1993). Pode-se desenhar o quadro epidemiológico da endemia
com base na suposição de que, após a transmissão estar instalada em uma deter-
minada área há algum tempo, e após reivindicações da população, instalam-se
água, esgoto e outros melhoramentos. Este mecanismo de valorização das áreas
intermediárias entre a malha urbana e o loteamento inadequado, uma vez insta-
lados os serviços básicos por pressão da população, é uma estratégia conhecida
dos estudiosos da urbanização (Singer, 1987). A transmissão se mantém, prova-
velmente, à custa das atividades de lazer, que constituem o principal motivo da
aquisição da doença no estado de São Paulo (São Paulo, 1982), explicando assim
o fato de que as áreas com transmissão da doença sejam, em sua maioria, abastecidas
com serviços básicos.
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O pequeno número de casos importados que residem em áreas com níveis
de transmissão mais elevados pode testemunhar em favor de uma dinâmica pró-
pria da transmissão local da esquistossomose. Introduzida por migração mais
remota ou mais recente, a esquistossomose se mantém em alguns locais indepen-
dentemente das atuais migrações. Corroboram esta hipótese estudos realizados
para se observar a susceptibilidade das B. tenagophila, presentes no estado, a dife-
rentes cepas de S. mansoni e vice-versa, que mostraram uma baixa susceptibilida-
de com as cepas provenientes do estado de Minas Gerais, naturalidade da maioria
dos casos importados que se notificaram no estado de São Paulo. A susceptibili-
dade foi significativamente maior para as cepas dos casos autóctones (Lima, 1995).

Para se entender o movimento dos locais de transmissão em direção à
periferia, pode-se sugerir que os locais de transmissão que se tornam mais cen-
trais com o crescimento da cidade deixam de apresentar novos casos em virtude
das modificações trazidas pela urbanização, como canalização de córregos, cons-
trução de avenidas, aumento no fluxo do trânsito, poluição das coleções hídricas
etc. Nos locais onde a transmissão se mantém, os níveis endêmicos permanecem
baixos, provavelmente em razão do aspecto dinâmico do desenvolvimento urba-
no-industrial, que provoca alterações ambientais constantes. Isto implica que
não exista a estabilidade necessária para que as populações envolvidas na trans-
missão – a do helminto, a do caramujo e a do homem – sofram um processo de
adaptação e elevem os níveis de infeção. Outro argumento que se pode conside-
rar para justificar os baixos níveis de transmissão seria o fato de que o hospedeiro
intermediário presente no município, a Biomphlaria tenagophila, não seria um
bom transmissor. No entanto, observa-se que em outras áreas do estado de São
Paulo, com a mesma espécie de planorbídeo, os níveis de transmissão mostram-
se bem mais elevados (São Paulo, 1982; Alves, 1983). É importante salientar que
estas áreas têm características mais rurais (Silva, 1992; Marçal, 1989).

Uma outra explicação relacionar-se-ia a uma característica marcante da ur-
banização do município de Campinas já referida, que consiste na venda de terre-
nos distantes e sem infra-estrutura à população de baixa renda, na qual se incluem
os migrantes de estados endêmicos. Surgiriam assim os novos locais de transmis-
são periféricos.

No início do estudo, esperava-se encontrar relações entre a esquistossomose
e uma das características mais evidentes da urbanização da América Latina, que
é a aglomeração de pessoas marginais à economia urbana, vivendo em precárias
condições nas periferias das cidades. A maioria dos estudos sobre a doença de-
monstram a relação entre sua ocorrência e a pobreza, e os que tratam da
esquistossomose urbana sugerem esta relação (Doumenge et al., 1987; Mott et
al., 1990). Esta relação foi encontrada em Campinas, com mais evidência, apenas
para os locais de concentração de casos importados (Lima, 1994).



175

Esquistossomose no município de Campinas, Brasil

No que concerne aos casos autóctones, as características socioeconômicas
encontradas mostraram-se bem mais heterogêneas do que se poderia esperar.
Este quadro nos remete ao que se vem observando nos padrões de morbidade e
mortalidade da população brasileira, que apresentam uma grande diversidade,
tornando quase impossível localizar dentro do espaço geográfico e econômico
grupos populacionais homogêneos, visto que a população é submetida simulta-
neamente à modernidade e ao atraso (Possas, 1989).

Assim, pode-se afirmar que uma grande parcela da população com
esquistossomose autóctone no município de Campinas carrega esta ‘doença do
atraso’ por não ter uma qualidade de vida e lazer condizentes com sua inserção na
economia. Existe uma relação entre o grau de qualificação dos trabalhadores e as
condições de vida e saúde. Uma estrutura produtiva estável pressupõe uma pro-
porção elevada de trabalhadores qualificados, conseqüentemente, menos mobili-
dade da força de trabalho e rotatividade da mão-de-obra (Possas, 1989). Por outro
lado, de acordo com Singer, teoricamente quando um indivíduo ou uma família
chega a um centro urbano e se insere em uma atividade produtiva, passa a usu-
fruir de uma renda, o que dá condições ao município de suprir a demanda de
serviços urbanos provocadas por esses migrantes. Entraria então em cena,
objetivando atender esta situação, o planejamento urbano, para que as medidas,
relacionadas à expansão de serviços, sejam tomadas no tempo correto, mediante
um planejamento adequado. Poder-se-ia pensar, então, que o problema em Cam-
pinas consiste na falta de um planejamento adequado.

Responsabiliza-se freqüentemente o crescimento desordenado das cida-
des por problemas como o da esquistossomose. Falar em crescimento
desordenado transmite a idéia de que falta pôr ordem no local. Seria, aproxi-
madamente, a idéia que embasou o urbanismo técnico-setorial surgido no final
do século passado. Nesta concepção, os problemas urbanos existem por uma
ausência de racionalidade e honestidade por parte do governo ou dos cidadãos
(Campos Filho, 1991). Considera-se a cidade como um objeto reproduzível, e
não como um processo. O planejamento urbano, com esta visão, conseguiu
viabilizar apenas soluções pontuais. Em contraponto a esta concepção, pode-se
afirmar que o meio onde se move o indivíduo tem uma linguagem relacionada
com a maneira como a sociedade se organiza (Choay, 1979). Há uma lógica
subjacente à desordem. Os problemas urbanos e suas causas estariam intima-
mente ligados à correlação de forças entre os grupos sociais que compõem a
sociedade, e somente por meio da mudança desta correlação é que as propostas
de planejamento urbano, e mesmo a aprovação e o respeito a leis mais adequa-
das, viabilizar-se-iam (Campos Filho, 1991). A viabilização de um planeja-
mento urbano adequado depende da forma como se produz, apropria e consu-
me o espaço urbano.
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Desta maneira, o planejamento urbano inadequado e a especulação imobi-
liária na cidade de Campinas não explicariam por si só o problema da esquis-
tossomose. Há necessidade de se recorrer a outros referenciais teóricos. Além
disso, surge a questão de como se compreender o problema da população não
inserida na economia urbana formal, que não gera renda para que o município
possa atender suas demandas.

O pressuposto da existência de classes sociais permeou esta investigação
desde o projeto inicial. O conceito de classes sociais faz-se necessário para o
entendimento das relações de poder e propriedade que determinam as desigual-
dades observadas na população. A despeito disso, sua operacionalização apresenta
dificuldades, especialmente quando se considera a feição complexa que o capita-
lismo assume na América Latina (Possas, 1989).

Para esclarecer os determinantes da especificidade do capitalismo brasi-
leiro, que se liga intimamente à heterogeneidade epidemiológica, é necessário
explicar a heterogeneidade das sociedades latino-americanas, particularmente
o caso brasileiro. Tal heterogeneidade estrutural seria entendida como “a
sobreposição de cortes transversais e horizontais, produzindo uma estratificação
econômica e social com planos e graus diferentes e assincrônicos de integração”
(Tavares & Serra, 1971:935). Tavares (1981) apresenta duas diferentes razões
que explicariam esta heterogeneidade estrutural: “os problemas da dinâmica da
industrialização tardia” e aqueles “que surgem da formação histórica das nossas
sociedades nacionais”.

Os primeiros problemas devem-se aos avanços desiguais, e por vezes blo-
queados, das forças produtivas capitalistas, que ocorrem por meio da reprodução,
em um curto período de tempo e um espaço econômico reduzido, das bases
técnicas de um sistema industrial que alcançou um nível elevado de desenvolvi-
mento e transnacionalização. Os últimos, particularmente a pobreza absoluta e a
marginalização, determinam-se pelo atraso econômico, político e social que per-
siste na sociedade como seqüela do próprio processo de formação histórica do
Estado. A condição histórica do país impede a integração social mediante o de-
senvolvimento econômico (Possas, 1989). Esta situação vincula-se, provavelmente,
às dificuldades da população em deter o controle das condições de vida e de
trabalho (Tavares, 1981).

A esquistossomose em Campinas, seja importada ou autóctone, estaria
associada à heterogeneidade social e epidemiológica da sociedade brasileira. Em
relação à esquistossomose importada, ela seria explicada pela existência de uma
população marginalizada e pobre, migrante, vivendo na cidade em precárias con-
dições, propiciando o surgimento da transmissão autóctone da doença. Para a
esquistossomose autóctone, este conceito explica as características heterogêneas
da população acometida.
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Deste modo, pode-se analisar a transmissão da esquistossomose em Cam-
pinas nos seguintes níveis: a) no local, a transmissão é relativa ao modo de vida
da população acometida ou sob risco de adquirir a doença, provavelmente relacio-
nada mais intimamente com a falta de opções de lazer saudáveis; b) no interme-
diário, é relativa à forma de urbanização do município, a um planejamento urba-
no inadequado e à especulação imobiliária, ambos interrelacionados e decorren-
tes dos antagonismos entre as diversas classes sociais, provocando a incapacidade
de oferecer à população os serviços urbanos necessários, como saneamento bási-
co, tratamento de esgoto doméstico, oferta de espaços de lazer; c) no nível macro
é relativa à heterogeneidade social e epidemiológica da sociedade brasileira, que
explica os acontecimentos dos dois níveis anteriores.

A esquistossomose em Campinas parece não tender a se tornar um proble-
ma sério de saúde pública, em termos de níveis de transmissão ou de mortalidade
ou morbidade, a despeito da ampliação da área de transmissão. Conforme os resul-
tados obtidos, é razoável supor que a doença vai acompanhar o crescimento da
cidade em direção à periferia, mantendo níveis baixos de transmissão. Com a
metropolização da cidade, fenômeno que se vem configurando, a transmissão pro-
vavelmente atingirá os município vizinhos, já havendo algumas evidências disso.

Partindo do quadro desenhado por este estudo, elaborou-se uma proposta
para o controle da endemia. Tendo em vista as tendências apontadas, propõe-se
que o controle da esquistossomose deva fazer parte da rotina dos serviços de
saúde. Não se justificaria um programa específico, verticalizado. As unidades de
atendimento básico à saúde (UBS) devem assumir o gerenciamento e execução
das medidas de controle em sua área de cobertura. Esta medida traz duas vanta-
gens: primeiramente, as UBS encontram-se mais aptas a conhecer a situação da
transmissão que, como visto, modifica-se constantemente. Em segundo lugar,
teriam condições de fornecer à população informações atualizadas sobre o quadro
da doença, propondo-se que se privilegie a questão do risco de adquirir a
esquistossomose de acordo com as condições de vida e trabalho.

Como os casos notificados contribuíram muito para esta análise – mais
até do que os levantamentos coproscópicos efetuados pela Sucen, por serem estes
muito pontuais, por privilegiarem as áreas com níveis mais altos de transmissão
e não serem realizados com periodicidade constante –, acredita-se que o estímu-
lo à detecção de casos e sua notificação permitam um panorama razoável da
endemia. Propõe-se, assim, instigar essa detecção, através da anamnese, inqui-
rindo os pacientes que procurarem a unidade acerca de seu contato com coleções
hídricas, e solicitando protoparasitológicos em casos afirmativos.

Esta proposta foi implantada pela Secretaria Municipal de Saúde, havendo
sido elaborada uma nova ficha epidemiológica mais abrangente capaz de fornecer
dados para a análise epidemiológica a que este estudo se dispõe.
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