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Estudo da Esquistossomose Mansoni
na Perspectiva de Gênero em uma

Área do Recôncavo da Bahia, Brasil

Ceci Vilar Noronha, Andréa Gouveia Barbosa,
Yvete Maria Souza & Renata Silva Lago

Introdução

A infeção pelo Schistosoma mansoni se encontra disseminada por grande
parte do território brasileiro, sendo designada como área endêmica toda a região
Nordeste. O clima tropical, a disposição dos recursos hídricos, a escassez do
saneamento básico, os fluxos migratórios desta parte do Brasil possibilitam as
condições necessárias à manutenção de focos ativos de infeção.

Descreve-se a esquistossomose como uma doença que se transmite pelo
meio hídrico, podendo apresentar manifestações agudas (muitas vezes
assintomáticas) e crônicas, quando a doença pode evoluir para formas graves
(Prata, 1976; Barbosa, 1970).

Envolvendo uma cadeia epidemiológica de transmissão complexa, a propa-
gação da esquistossomose depende dos contatos dos seres humanos com o ambien-
te, particularmente com as coleções de água, das quais dependem os moluscos
(hospedeiros intermediários) e mais duas fases da vida livre do agente etiológico.

As cercárias do Schistosoma mansoni abandonam o hospedeiro intermediário
após um período entre 11 e 17 horas, nadando ativamente. Podendo permanecer
vivas durante 24 a 72 h, as cercárias possuem uma capacidade de infecção inver-
samente proporcional ao seu tempo de existência. No entanto, é neste tempo
limitado, em que o agente etiológico permanece livre no meio aquático, que se
dá o encontro com os seres humanos. Para atravessar a barreira da pele humana,
as cercárias levam 2 a 15 minutos. Ultrapassando a camada cutânea, os esquis-
tossômulos ganham os pulmões, onde conseguem chegar em algumas horas.
Assim, um processo de migração ao interior do organismo se estabelece, chegan-
do os primeiros vermes ao fígado no quinto dia da infeção (Barbosa, 1970).
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Com relação à literatura epidemiológica sobre esquistossomose, ob-
serva-se que apresenta uma visão da variável ‘sexo’ apenas como uma das
dimensões biológicas dos seres humanos que adoecem. Há, contudo, alguns
esforços para se estabelecer uma diferenciação entre sexo e gênero, uma vez
que a temática relativa a gênero e enfermidades tropicais vem sendo aponta-
da pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre as linhas prioritárias de
investigação (Vlassoff, 1993).

Elegendo a categoria ‘gênero’ como parte central do problema, neste estu-
do discutem-se a exposição diferencial, entre homens e mulheres, ante a
esquistossomose mansônica em uma área endêmica, bem como o conhecimento
da população masculina e feminina em relação à doença e ao parasito.

Em todas as sociedades há uma divisão social do trabalho em que se atri-
bui às mulheres e aos homens atividades e responsabilidades diferenciadas. Desde
a infância, homens e mulheres se socializam interiorizando valores e expectativas
de modo a se constituírem como seres opostos. Tal generalização pode ser com-
preendida como um dos universais da cultura.

Na esfera do trabalho socialmente necessário à manutenção e à reprodu-
ção da vida coletiva, elaboram-se estereótipos acerca das ocupações ‘próprias’ às
mulheres e aos homens, que constituem elementos modeladores da condição
masculina e feminina no mundo. Isto se denomina de ‘diferença de gênero’ (Cas-
tro, 1992; Barbieri, 1991).

Secularmente cabe às mulheres, nos grupos familiares, um papel central
nos afazeres que contribuem para o bem-estar dos membros imaturos, dos adul-
tos, velhos e doentes. A diferenciação dos comportamentos entre homens e mu-
lheres na esfera da reprodução se fundamenta em diferenças biológicas entre os
sexos e nas elaborações culturais de gênero.

O pressuposto mais importante desta investigação é o fato de que os con-
tatos com as coleções de água são frutos da divisão sexual do trabalho, que se
estabelece socialmente em relação às atividades de reprodução e manutenção dos
grupos familiares. Assim, acredita-se que as mulheres apresentem níveis de ex-
posição que se podem explicar pelo seu maior envolvimento com a realização do
conjunto de tarefas domésticas.

Metodologia

O estudo se realizou no Alto de São José, uma subárea da cidade de
Nazaré, situada no Recôncavo Baiano. Toda a região é marcada pela presença
de indivíduos de origem africana desde o período colonial, e interessa destacar
que há uma relação direta entre o fluxo de migração forçada e a introdução da
esquistossomose no Brasil.
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O município de Nazaré apresenta alta endemicidade da esquistossomose
mansônica ainda no momento presente, dado relevante para a escolha da área de
estudo. O critério utilizado para a seleção do Alto de São José consistiu no valor
da prevalência da infeção pelo Schistosoma mansoni. No último inquérito realizado
pela Fundação Nacional de Saúde (FNS), em 1994, a prevalência na cidade de
Nazaré era de 21%, ao passo que na área de estudo correspondia a 26,3%.

Dois momentos metodológicos estão presentes nesta investigação. Na
primeira fase, delimitou-se a área e entrevistaram-se todos os chefes de família
de ambos os sexos (em um total de 156), utilizando-se um questionário com
indagações sobre composição familiar, ocupação, renda, condição migratória,
condições de saneamento da habitação e história de infeção por S. mansoni na
família. A segunda etapa consistiu em 38 entrevistas com donas de casa, abor-
dando quatro blocos temáticos: migração, divisão sexual do trabalho na esfera
doméstica, contatos com água e esquistossomose.

O trabalho de campo transcorreu entre os meses de janeiro e junho de
1995. Durante a permanência das pesquisadoras na área, as fontes, cisternas pú-
blicas e riachos, onde a população vai pegar água, tomar banho ou lavar roupas,
foram tomados como pontos de observação direta. A espécie de caramujo, encontra-
da pela equipe, nas coleções de água da área foi a Biomphalaria glabrata, com
uma taxa de infeção de 12%.

Com um programa de computação (EPI-INFO, versão 5.0), elaborou-se o
banco de dados dos questionários. Na análise estatística utilizou-se o teste do
qui-quadrado para verificar a homogeneidade das distribuições, adotando-se 95%
como nível de confiança. As entrevistas gravadas foram transcritas e analisadas,
destacando-se os conteúdos de cada bloco temático.

O Grupo Estudado

Do total de chefes de família, 30,8% (em números absolutos 48) perten-
ciam ao sexo feminino e correspondiam aos domicílios mais pobres em um
contexto já de pobreza. Ressalte-se que a proporção de domicílios cujos chefes
são mulheres, na área do estudo, é mais alto do que no Brasil como um todo
(entre 18% e 23%), fato que se pode tomar em si mesmo como um indicador
de pobreza (Safa, 1992).

A maioria das mulheres chefes de família (60,4%) eram viúvas, sobrevi-
vendo de pensões ou e aposentadoria. Apenas 27,1% encontravam-se emprega-
das no momento da pesquisa, correspondendo ao grupo mais jovem. Entre os
homens, 65,4% trabalhavam e 31,7% encontravam-se na condição de aposenta-
dos/pensionistas (Tabela 1).
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Tabela 1 – Variáveis socioeconômicas segundo o sexo dos chefes de fa-
mília do Alto de São José, em Nazaré, Bahia, Brasil

Variáveis                                                                     Sexo masculino                Sexo feminino

No de pessoas no domicílio

1 a 2 13,9% 31,3%
3 a 4 37,0% 39,6%
 5 49,1% 29,2%
(p = 0,0155)

Escolaridade

Analfabeto 46,7% 47,9%
Alfabetizado 53,7% 52,1%
(p = 0,8515)

Inserção no trabalho

Trabalha 65,4% 27,1%
Aposentado/pensionista 31,7% 60,4%
Desempregado 2,9% 12,5%
(p = 0,0000)

Renda mensal

1 salário mínimo 33,0% 66,7%
1 a 2 salários mínimos 50,5% 27,3%
 3 salários mínimos 15,4% 6,1%
(p = 0,0206)

Os dados referentes à renda indicam as duras condições de sobrevivência
do grupo como um todo, predominando o ganho de um a dois salários mínimos
(50,5%). Contudo, as famílias chefiadas por mulheres situam-se entre as mais
pobres, pois 66,7% recebiam menos de um salário mínimo. Estas diferenças
mostraram-se estatisticamente significantes (Tabela 1).

As habitações precárias correspondiam a 24,4% dos domicílios, dos quais
13,7% possuíam piso de terra, ou seja, sem qualquer tipo de revestimento, e
10,9% tinham paredes de taipa.

Do conjunto dos chefes de família, 95% não dispunham de água trata-
da em casa, e 30,2% dos domicílios não possuíam sanitário. Em relação a
estes aspectos, não se encontraram diferenças entre domicílios chefiados por
homens ou mulheres.

Do total de lares investigados, 57,1% apresentavam ao menos um indiví-
duo infectado pelo S. mansoni. Dos domicílios onde a infeção era zero, 38,9%
consistiam em lares chefiados por homens e 66,7% por mulheres. É preciso ob-



187

Estudo da esquistossomose mansoni na perspectiva de gênero ...

servar que as famílias monoparentais constituem grupos familiares menores, o
que reduz a chance de se encontrarem indivíduos infectados (Tabela 2). Contudo,
à medida que aumenta o número dos infectados, as proporções entre os lares
chefiados por homens ou mulheres mais se aproximam.

Com respeito às proporções da infeção entre os próprios chefes de famí-
lia, encontraram-se 51,3% de mulheres infectadas. No grupo masculino a pro-
porção foi de 44%, não sendo estatisticamente significantes essas diferenças
(Tabela 2).1

Na população do bairro, as proporções de infectados pelo Schistosoma mansoni
foram de 28,7% para o sexo masculino e 28,4% para o feminino, valores pratica-
mente idênticos. Nos resultados apresentados pela FNS, as proporções
corresponderam a 29,7% para o grupo masculino e 23,4% para o feminino, de
modo que as diferenças não se mostraram significantes estatisticamente (p = 0,1201).

No que tange ao tratamento da infeção, a maioria declarou tê-lo realiza-
do, não se verificando diferenças entre os chefes de ambos os sexos (Tabela 2). A
alta adesão ao tratamento relaciona-se ao acesso ocasionado pela campanha de
controle empreendida pela FNS e prefeitura local, como também ao fato de 77,8%
dos indivíduos apresentarem sintomas, tais como pruridos, inapetência, dores
abdominais, vômitos, cefaléia.

Em relação às formas de contato com as águas no ambiente, que poderiam
explicar as altas taxas de prevalência encontradas, constatou-se que no grupo dos
chefes de família há diferenças significativas quanto à participação na pesca: no
momento da entrevista os homens pescavam mais (54%) do que as mulheres
(20,8%). No entanto, uma proporção de 25% delas costumavam pescar quando
jovens. O grupo feminino caracteriza-se por apresentar uma faixa etária mais
elevada, o que se deve à conhecida sobrevida das mulheres adultas (Tabela 2).

Em se tratando de uma cidade com oportunidades de trabalho muito res-
tritas, constatou-se que 53,9% dos chefes de família, de ambos os sexos, tinham
contatos com as coleções de água em razão do trabalho, a pesca constituindo a
principal atividade laboral que propicia este contato. A pesca pode ser praticada
como um modo de trabalho exclusivo ou complementar para a sobrevivência da
família. Os chefes de família apresentaram diferenciações por sexo quanto a esta
questão: 36% dos que tinham contatos com coleções de água por razões de traba-
lho são homens e 11,1%, mulheres (Tabela 2). Isto ocorre porque as atividades
domésticas, para a reprodução do grupo familiar, não são consideradas como um
trabalho pelas próprias mulheres.

1 Trabalhou-se com as respostas da população aos exames realizados pela FNS, durante o último
inquérito na cidade de Nazaré, e com as estatísticas fornecidas pela FNS às pesquisadoras. Verifi-
cou-se que não houve diferenças na prevalência segundo a fonte, correspondendo a 28,6% a
prevalência referida pela população e a 26,3% a prevalência da FNS.
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Tabela 2 – Prevalência da infecção pelo Schistosoma mansoni e condições
de exposição segundo o sexo dos chefes de família do alto de
São José, em Nazaré, Bahia, Brasil

Variáveis                                                                      Sexo masculino               Sexo feminino

Prevalência da infecção entre os chefes

infectado 44,0% 51,3%
não infectado 56,0% 48,7%
(p = 0,4595)

No de infectados no domicílio

nenhum 38,9% 52,15%
1 a 2 infectados 42,6% 35,45%
3 a 7 infectados 18,5% 12,5%
(p = 0,2875)

Tratamento da infecção entre os chefes

sim 62,5% 75,0%
não 37,5% 25,0%
(p = 0,3864)

Conhecimento sobre a localização do
S. masoni no corpo

sim 68,9% 76,0%
não 31,1% 24,0%
(p = 0,5280)

Contatos com água graças ao trabalho

sim 36,0% 11,1%
não 64,0% 88,9%
(p = 0,0149)

Prática da pesca

pesca raramente 54,0% 20,8%
costumava pescar 2,0% 25,0%
não pesca 44,0% 54,2%
(p = 0,0000)

Não se encontrou diferenciação por gênero, entre os chefes de família,
quanto à declaração acerca da localização do verme no corpo humano (Tabela 2).
Ao discriminar o local do corpo, 47,1% afirmaram ser a “barriga ou intestino” o
ponto de alojamento; 38,2% referiram-se à “carne” (músculos); 8,8% à “pele”;
7,4% ao “sangue”; 4,4% ao “estômago”; 2,4% ao “fígado” e 1,5% aos “braços,
pés e pernas”, entre outras respostas. Também não há diferenças quanto ao nível
de educação formal entre eles, situando-se a proporção dos alfabetizados pouco
acima dos analfabetos (Tabela 1).
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O interessante nesta relação entre as partes do corpo humano e as vermi-
noses (esquistossomose) deve-se ao fato de que os lugares apontados são,
freqüentemente, aqueles onde os indivíduos sentem algum tipo de mal-estar.
Assim, se sentem pruridos, indicam a pele, se os sintomas são gástricos, o estô-
mago. A indicação do sangue, no entanto, pode vincular-se a uma outra lógica,
àquilo que circula por todo o corpo e, portanto, pode conduzir os agentes patógenos
facilmente pelo espaço interno ao corpo.

Do total de chefes de família, 36,7% relacionaram a transmissão da
esquistossomose ao contato com as coleções de águas “limpas”; 2,1% às águas
“sujas”; e outros 14,3% referiram-se à atividade de pesca ou mariscagem. Para
14,3%, há mais de uma resposta possível para a transmissão ocorrer, incluindo
outras referências ao meio hídrico. Os alimentos e outros elementos foram
mencionados por 6,1%. Contudo, 20,4% declararam não saber como a trans-
missão ocorre.

O cotidiano do grupo estudado2

A compreensão dos significados do adoecimento e morte não se faz possível
sem que se façam referências à vida cotidiana, na qual todas as redes de significa-
ções se tecem, se ampliam e se modificam. Portanto, as condições de exposição
a qualquer tipo de enfermidade não são contingências descoladas das formas de
pensar e viver dos grupos humanos. Os indivíduos, seres concretos que são aco-
metidos por circunstâncias que alteram sua condição de saúde, devem ser consi-
derados em toda a complexidade das relações sociais, como um agente inserido
no seu grupo. No entanto, como não seria possível reconstruir todo o modo de
vida dos grupos, nos limites de uma investigação, selecionaram-se situações rele-
vantes do ponto de vista do conhecimento científico, já sistematizado, sobre a
transmissão da infeção esquistossomótica.

A relação das donas de casa com o meio rural tornou-se evidente pela
maior freqüência de indicações de fazendas como local de nascimento, algo tanto
mais comum quando se trata de mulheres mais idosas. Outro dado que desvenda
a influência do campo consiste nas referências à aposentadoria como lavradora.
Duas mulheres, por exemplo, moravam em Nazaré e continuavam trabalhando
como lavradoras, em terras bem próximas à sua residência. Para a maioria do
grupo que migrou das fazendas para a cidade, o tempo de permanência em Nazaré
eqüivale a dez anos aproximadamente. As entrevistadas mais jovens já nasceram
em Nazaré. Entretanto, a migração se dá, basicamente, de uma área endêmica – para
a esquistossomose – para outra em igual condição.

2 Esta parte do trabalho centra-se nas 38 entrevistas com as donas de casa, cuja distribuição por
idade corresponde a 17 pessoas com menos de 30 anos, e 21 com idade superior a este limite.
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O que preocupa a sobrevivência do grupo é a falta de emprego, especial-
mente para os homens. Para o sexo feminino, aponta-se sempre o trabalho do-
méstico remunerado como a possibilidade mais concreta de inserção nos circui-
tos da produção e do consumo. A única experiência de trabalho que a maioria das
mulheres teve, segundo elas próprias, é o “trabalho em casa de família”. Essa
experiência sempre atualizada termina por demarcar o universo feminino e mas-
culino no que se refere à inserção no mercado de trabalho.

Abordou-se a responsabilidade na realização das tarefas domésticas nos
lares como uma dimensão importante para caracterizar a exposição de homens e
mulheres aos focos de infeção pelo Schistosoma mansoni. Invariavelmente, a visão
tradicional e hegemônica da sociedade brasileira, de que cabe à mulher a realiza-
ção de todo o trabalho doméstico, vem à tona. As mães podem contar com a
colaboração das filhas e dos meninos enquanto pequenos. Os maridos ficam isen-
tos destes afazeres porque estão sempre ocupados fora de casa, no sustento do lar,
dispõem de pouco tempo, chegam cansados por realizarem trabalhos pesados em
seus empregos, ou porque “carregar água na cabeça é trabalho de mulher”. As-
sim, a colaboração do esposo e do adolescente restringe-se a momentos excepci-
onais, quando a mulher/mãe adoece ou pariu um outro filho recentemente.

Algumas entrevistadas consideram que o homem é um ser privilegiado
porque se pode dedicar a um só tipo de tarefa, tem remuneração e direito ao
lazer, ao passo que as mulheres se multiplicam para atender a várias atividades
domésticas, sem que seu trabalho em casa seja valorizado ou remunerado, como
ilustra a seguinte declaração:

É porque a gente trabalha muito mais, né? E a gente não vê o serviço e o homem, quando
faz uma coisa, vê logo o efeito. E a gente faz uma coisa, faz outra e nada vê. Todo dia é
a mesma coisa, ave-maria, e serviço de casa é chato, viu? Principalmente a cozinha,
que a gente tá na cozinha e nada termina de fazer e sempre fazendo. Eu trabalho o dia
todo e não vejo nada. Chega de noite, eu tô supercansada, aí, olho pros quatro cantos e
não vejo nada, vejo tudo a mesma coisa. E tem trabalho que a mulher não pode fazer.
Construir uma casa mesmo, botar telhado, botar porta, dar um cimento na casa. O
homem que tem que fazer. (Leonice)

As entrevistadas demonstram dificuldades para questionar ou levantar
razões para esta divisão sexual do trabalho. A mentalidade do grupo parece
conformada nos limites da observação direta da realidade, reiterando aquilo
que vêem no cotidiano.

A Mulher e o Homem no Mercado de Trabalho

Um grupo expressivo das entrevistadas considerou que as mulheres têm
mais facilidade de encontrar trabalho que os homens, mas não há consenso quan-
to a isso. A maioria das mulheres mais velhas, com poucos anos de estudo,
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declarou que as mulheres obtêm emprego mais rapidamente que os homens. Elas
tomam como referência a inserção no trabalho doméstico remunerado, conside-
rando-o uma vantagem feminina. Ou seja, projetam para as demais a reprodução
da sua própria experiência de trabalho.

Agora, na situação que tá, a mulher pode achar mais trabaio, porque eu mesmo...
Minha filha, menina fêmea, está trabaiando e os machos tá tudo parado [ri]. Tem uma
trabaiando, porque uma casou, mas tá trabaiando sempre, e a outra que trabaia é
aqui. Ela trabaia aqui e, de noite, vem embora. Vai no colégio e vem para casa. As
mulheres sempre acham emprego, assim, em casa de família, em cozinha, e para o homem
não se acha [ri]. (D. Felipa)

O segmento mais jovem, com mais anos de escolaridade, declarou-se com
maior dificuldade de conseguir emprego.

Sobrevivência e Trabalho Doméstico:
contatos com a água

O bairro não dispunha de água encanada e tratada. Só algumas poucas
residências recebem água encanada (aquelas situadas na base das ladeiras que dão
acesso ao Alto de São José), mas a água não chega todos os dias, o fornecimento
é intermitente. Estas famílias cedem água aos vizinhos, quando a água cai. As
dificuldades para abastecer suas casas aparecem em todas as falas, constituindo a
principal desvantagem para quem mora nesta área da cidade. Poucas casas têm
cisternas próprias para água de gasto. Mesmo as famílias com cisterna dependem
da fonte do “pasto” para ter água de beber.

No entanto, os problemas para dispor de água em casa diferenciam-se
bastante conforme a estação do ano. No verão é especialmente mais difícil por
tratar-se de uma estação seca. Os minadouros parecem ser insuficientes para
atender a todas as necessidades, há filas nos pontos de água e até brigas. As
pessoas deixam de dormir o tempo suficiente para ir em busca da água durante a
noite ou de madrugada. A única alternativa é buscar água em locais mais distan-
tes. Nesta época, as famílias se organizam para ir lavar suas roupas no rio Copioba:
a saída tem de ser entre quatro e cinco horas da manhã, porque é longe e se espera
que a roupa seque, para não pesar muito na volta. Este momento, para as mulhe-
res, parece representar uma das poucas oportunidades de junção entre trabalho e
lazer. Algumas lembram destas ‘viagens’ com saudade porque não vão sozinhas,
o marido e os filhos acompanham. Aquele é o local onde se lava roupa, toma-se
banho em rio de água corrente, pode-se pescar peixe ou camarão, encontram-se
frutas nas fazendas vizinhas ou nos matos para comer. Para ir até o Copioba
despende-se todo um dia, razão pela qual muitas famílias levam a comida já
preparada de véspera.
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No inverno, quando chove mais, as famílias aparam água dos telhados nas
próprias casas e as fontes dispõem de mais água. Nas duas estações do ano, os
contatos com os mananciais se mantêm, embora com intensidade variada. A
demarcação das diferenças no contato com coleções de água, durante o inverno e
o verão, é muito clara nos discursos:

É, eu tô indo no escuro, porque se deixar para mais tarde, não acha. Tem que ir no escuro.
Agora que tá chovendo de vez em quando, melhorou mais. Quando não tá, tem vez que
três horas da manhã tinha que levantar para ir buscar, e assim mesmo, quando achava,
porque tinha uma fila que ficava lá, esperando minar para poder pegar. Chegava, tava
tudo seco, as pessoas ficavam pegando água a noite toda, não deixava a fonte minar,
quando a gente chegava não tinha água. (Eliana)

As donas de casa mantêm contatos diários com as coleções hídricas, são as
principais responsáveis pelo abastecimento de água para as atividades de beber,
cozinhar, lavar louças, panelas, roupas e tomar banho. Filhas e filhos menores
prestam alguma ajuda, mas dependendo dos horários da escola, de não estarem
doentes, de quererem ajudar. Invariavelmente, elas carregam água no turno da
manhã, horário referido por todas, e à tarde. Ir duas vezes ao dia à fonte é o
procedimento mais comum, porém algumas afirmaram ir três ou quatro vezes.

Difícil é precisar os horários, porque algumas se referem a pegar água sempre
que não há mais, sempre que haja necessidade, ou de acordo com o ritmo do que estão
fazendo em casa. A freqüência com que vão em busca da água depende também da
condição de armazenamento em casa. Aquelas que possuem tonel ou outros
vasilhames para acumular água, organizam-se de modo a não ir todos os dias.
Poucas mulheres têm esta condição. A necessidade da água define-se em razão dos
membros do grupo familiar; se o marido sai para trabalhar às 6 horas da manhã,
antes disso a mulher já foi à fonte. Se ela própria trabalha, tende a concentrar o
esforço de carregar toda a água pela manhã, para poder sair, deixando a casa abastecida.
As mulheres mais velhas e/ou com problema de saúde constituem exceções, uma
vez que pagam a pessoas mais jovens, mulheres também, para carregar a água.

Para pegar água de beber elas afirmam que molham os pés, visto que há
um córrego antes de se chegar à cisterna. Praticamente todas freqüentam este
local, a fonte do “pasto”. A água de gasto é trazida para casa dos mais diversos
locais: outras fontes, da casa de vizinhos, ou mesmo água de chuva.

Muitas mulheres do bairro praticam a pesca, para complementar a ali-
mentação ou possibilitar “um dinheirinho para se vestir ou vestir os filhos”.
Algumas aposentaram-se como marisqueiras e continuam a mariscar; a outras, a
condição de saúde não permite mais esta atividade, porque teriam que se agachar
na lama do mangue. Para todos, no entanto, a pesca vai-se tornando cada dia
mais difícil, por conta da poluição da “maré” (manguezal). São comuns, então, as
comparações entre o rio limpo (o Copioba) e a maré, que passa pelo quintal de
algumas casa situadas na baixada.
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A “maré” é o símbolo maior das impurezas do ambiente ou das desordens
sociais, decorrentes do crescimento da cidade sem infra-estrutura. Sua contami-
nação por dejetos hospitalares, vísceras e sangue de animais mortos no abatedouro
público (a “matança”), bem como por dejetos das residências está sempre presen-
te na fala da população. Algumas pessoas já encontraram seringas e outros obje-
tos nas águas da maré quando foram pescar, além de fezes, cacos de vidro e lixo,
que também vão para estas águas.

Em decorrência da poluição, as mães dizem não deixar mais os filhos pesca-
rem nem tomarem banho na maré. Elas expressaram sentir nojo do contato com
tais águas, porém afirmavam que os maridos vão pescar, assim mesmo, na imundice.
Os homens costumam dizer que podem expor-se aos perigos da sujeira porque
bebem cachaça e isso os protege “dos micróbios e dos vermes”. As mulheres não
parecem acreditar nisso. Assim, elas afirmam que vão pouco à maré, mas vão,
também, “arrancar um caranguejo”, pegar mariscos ou camarão para comer.

A Experiência do Grupo com a Infecção pelo
Schistosoma Mansoni

Este problema de saúde apresenta alta prevalência na população local. Entre
as 38 mulheres entrevistadas, 19 tiveram a infeção pelo Schistosoma mansoni. Nes-
te subgrupo da pesquisa, em 30 lares havia relato de um caso de infeção na
família. Identificaram-se 20 domicílios com dois ou mais casos de infeção. Uma
das mulheres relatou a forma grave da doença, havendo estado hospitalizada com
esquistossomose.

No entanto, elas acreditam que o problema é recente na área e que seus
pais ou gerações mais velhas não sabiam da existência da esquistossomose. So-
mente a partir do inquérito da FNS começaram a ouvir falar do verme, como no
caso da seguinte entrevistada, que levantou dúvidas sobre a existência da
esquistossomose em algum período do passado:

E será que eles conheciam esse tipo de verme? Acho difícil, porque antigamente... Hoje
em dia, a medicina está avançada, se descobre mais tipos de bactérias, antigamente não
era assim, não. Tem muitas pessoas que nem sabe o que é essa doença, esses velhos aí, nem
sabe o que é. Minha mãe mesmo, acho que ela deve estar sabendo agora, porque lá em
Feira de Santana... Sempre ela faz exame na Sucam, aí que foi saber. Mas acho que ela
nem conhecia. (Eliana)

A percepção do grupo feminino é a de que existe muita verminose no
local, consistindo a falta de água tratada em sua principal razão. Contudo, em
relação à freqüência de casos de infeção pelo Schistosoma mansoni, as opiniões se
dividiram entre “muito” e “pouco”, o que talvez tenha a ver com a comparação
entre esta e os “vermes comuns”, cuja freqüência é sempre mais alta.



194

Doenças Endêmicas

Grande parte do grupo, quando indagado sobre o modo de transmissão do
Schistosoma mansoni, fez referência à água que se bebe, à má qualidade das águas
provenientes de fontes, ao fato de se pisar ou banhar em águas sujas ou poluídas.
Também se mencionou que as pessoas, ao tomar banho em águas sujas, mesmo
sem querer, bebem um pouco da água, e isso causa a infeção.

A maioria das mulheres parece acreditar que a transmissão da esquistosso-
mose relaciona-se ao contato com as águas de rio, mas predomina a idéia de que
são as águas sujas, poluídas, que contribuem para a doença. Vê-se que as associ-
ações entre sujeira e doença são recorrentes no grupo estudado (Douglas, 1976).

Acredita-se que a pessoa contaminada passa a conviver com o Schistosoma,
o qual prolifera sempre, e só o medicamento da Fundação Nacional de Saúde
(ainda denominada como Sucam) pode interromper o processo. O verme, ao ser
expelido do organismo, nas fezes, é destruído, destroçado. No ambiente, as for-
mas viáveis de sobrevivência do Schistosoma são as águas.

Algumas mulheres viram o caramujo com o pessoal da FNS e fizeram
referências às águas, em primeiro lugar, como um elemento que possibilita a
infeção, por meio da ingestão da água que contém “microbe”.

Nenhuma das entrevistadas conseguiu, de fato, descrever o complexo ci-
clo da esquistossomose e todas as mediações entre o meio ambiente e os seres
humanos. Este continua sendo um problema de saúde constituído, definido pelos
cânones da biomedicina, e que só pode ser entendido com algum domínio dos
termos utilizados pelo sistema profissional de saúde. A população também cos-
tuma confundir os meios de transmissão da infeção pelo Schistosoma com as for-
mas de se contrair os vermes “comuns”, que fazem parte do seu repertório de
curas caseiras, tais como as áscarides ou “lombrigas”.

Sintomas, Tratamento e Efeitos Colaterais

Entre as donas de casa, o elenco dos sintomas foi amplo, incluindo: dores
no fígado; manchas na pele; “ficava tonta, sentia frio e calor ao mesmo tempo...
dava vontade de vomitar, moleza até de fazer as coisas aqui de casa”; “sinto coçar
o corpo, parece que tá caminhando pelo corpo, é mais pelo rosto e na carne,
assim, que fica coçando”; “qualquer coisinha que eu comia, a barriga enchia e
agora, eu posso comer um boi, se for possível, e não dá para encher”; “quer dizer,
eu sentia um bocadinho de tontice”; “sente agulhada, sente estrepada”. De todos
os sintomas, a sensação de tontura foi o mais relatado.

O caso mais grave de esquistossomose foi reportado da seguinte forma:

Já tive e tenho Schistosoma. Depois que eu fiquei doente, o médico falou pra mim que eu
tenho desde mocinha, que ele achava que eu tomava banho no rio. Então, ele acha que
eu sempre dei uma crise, assim, diferente... assim me sentindo mal, enjoada, botava
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água salgada na boca e a boca amargando. E aí, deu uma crise aqui, tomei um
mingau, deu uma crise, aí me levou pro médico, o médico já tava para me operar de
vesícula... (Everilda)

Para as donas de casa, o tratamento da infeção se faz com o “comprimi-
do da Sucam”. Esta parece ser a única forma de tratar o Schistosoma mansoni.
Como o problema da esquistossomose é, reconhecidamente, do âmbito da
biomedicina (Kleinman, 1978), apenas mediante suas prescrições é possível
atingir a cura.

Em comparação às verminoses “comuns”, cujo leque de conhecimentos
remonta às gerações passadas, a esquistossomose é um enigma. Tenta-se negá-la,
tanto quanto possível; alude-se à estranheza dessa forma de adoecimento, às ve-
zes sem sintomas aparentes. É um paradoxo. Relaciona-se essa modalidade de
adoecer à fraqueza da geração atual, que só vive nas “mãos de médicos”; à polui-
ção das águas; ao surgimento de um grupo de especialistas na detecção e na cura:
“os guardas da Sucam”.

Poucas vozes se arriscam a uma interpretação mais livre da origem do
Schistosoma mansoni, como a que se segue:

Eu não acho que é procedido da água, é procedido da matéria, não é não? É porque tem
gente que não pesca e tem, até criancinha assim. Eu sei lá... é gerado da matéria mesmo,
é mesmo que a verme do intestino, a gente não apanha pra beber ela, nem nada. É porque
ela se pôs, então eu não acho que tudo é uma coisa só. (Dalva)

Em contraste nítido com a esquistossomose, a convivência com outras
parasitoses faz parte da experiência do grupo há muitos anos. Todas elas estão
classificadas sob a rubrica de vermes “comuns”, e se dispõe de todo um conjunto
de procedimentos para o tratamento, tais como: chá de hortelã, sal grosso com
maxixe, semente de quiabo torrado com leite ou água, terra de formiga, óleo de
rícino, chá de matruz, abrir a boca em cima de uma bacia de leite etc.

As entrevistadas fizeram referências, sobretudo, à tontura. É interessante
observar, porém, que embora a infeção pelo Schistosoma mansoni seja um proble-
ma de saúde construído pelo modelo explicativo da biomedicina, alguns tabus
alimentares são relacionados ao tratamento, o que foge inteiramente ao que esta-
belecem os meios médicos. Assim:

Eu conheço uma pessoa aqui que se sentiu muito mal com o remédio. Se eu não tomasse o
café sem doce, eu tinha ido parar no hospital, porque eu vi a casa rodar assim. O remédio
é esquisito, viu? Depois eu levantei e perguntei ao moço se podia comer tudo, e ele disse
que só não podia pimenta e limão. (Leonice)
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Conclusões

As exposições diferenciadas de homens e mulheres aos focos de infeção
pelo Schistosoma mansoni são subprodutos da divisão sexual do trabalho e das
elaborações culturais e simbólicas de gênero. É considerado próprio às mulhe-
res, adolescentes e crianças do sexo feminino a execução, quase exclusiva, das
tarefas domésticas, o que no – contexto estudado – implica constantes conta-
tos com as coleções de água. Assim, o grupo (homens e mulheres) descreveu e
reiterou que os homens devem participar de atividades tais como a pesca com
os amigos, o que se efetua ora como trabalho, ora como lazer. Todavia, não se
espera o envolvimento do grupo masculino nas atividades domésticas, mesmo
em se tratando do mero transporte de água das coleções até a residência. En-
quanto crianças, os meninos ajudam a pegar água, mas ao se tornarem adoles-
centes começam a ter vergonha de fazê-lo, por considerarem a tarefa de menor
valor, “uma coisa de mulher”.

As prevalências para homens e mulheres, aferidas neste estudo, fornecem
suporte para se acreditar que a divisão de tarefas nas atividades da reprodução
social constituem dimensões importantes para se pensar, de forma mais apropri-
ada, as estratégias de controle da esquistossomose.

Contudo, sem investimentos públicos que modifiquem substancialmente
o acesso à água e introduzam o saneamento do meio, as intervenções ‘típicas’ da
saúde, com diagnóstico e tratamento das pessoas infectadas, não obterão maior
impacto. Os dados mais recentes indicam que, no município de Nazaré, há nu-
merosos casos notificados de esquistossomose e alto coeficiente de incidência.
No período de 1991 a 1993, encontrou-se uma tendência ao aumento do número
de pessoas infectadas, que de 894,4/100.000 habitantes, no ano inicial do perío-
do, passou para 1.904,2/100.000, em 1993. Dentre todos os 21 municípios da
4a Diretoria Regional de Saúde, Nazaré apresentou os coeficientes mais altos
(Bahia/Sesab, 1994). A taxa de prevalência reduziu-se após a campanha de con-
trole de 1994, mas a reincidência nas condições de saneamento descritas é tam-
bém esperada.

Portanto, as ações de intervenção no problema, realizadas até então, pare-
cem até certo ponto inócuas, quando se consideram as possibilidades de manu-
tenção de focos de transmissão. Seria necessário repensar as práticas de controle
das doenças em outros parâmetros, levando em conta a cultura local, as diferen-
ciações de gênero e técnicas de comunicação social, tendo em vista modalidades
de ação mais efetivas (Rutten, 1995).
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