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Esquistossomose em

Comunidade Agrícola
de Pernambuco

Constança Simões Barbosa & Carlos E. A. Coimbra Jr.

Introdução

Este artigo é parte de um estudo epidemiológico mais amplo que preten-
deu articular diferentes níveis de conhecimento acerca da esquistossomose, vi-
sando a identificar, em âmbito local, elementos relevantes para ações programáticas de
controle desta endemia (Barbosa, 1996). Apresentam-se aqui os resultados de um
estudo sobre a concepção popular da esquistossomose em uma comunidade rural,
na região canavieira do Nordeste brasileiro.

Apesar da vasta bagagem de conhecimento acadêmico e dos avanços da
clínica, imunologia e terapêutica da esquistossomose, o controle da endemia
ainda se constitui em um desafio para os órgãos governamentais. Os programas
de controle, mesmo instrumentalizados com tecnologias eficazes, implementam-
se ignorando os determinantes sociais e culturais da endemia, assim como as
necessidades e os conhecimentos das populações atingidas.

O estado de Pernambuco, apesar dos esforços da Fundação Nacional de
Saúde (FNS) em promover, a cada três anos, um tratamento em massa nas popu-
lações infectadas, vem exibindo situações de prevalências estáveis na área rural.
Graças a esse esquema terapêutico, vem-se observando uma redução na intensi-
dade da infeção, o que inibe a evolução para formas graves da doença; por outro
lado, as prevalências retornam aos níveis anteriores em médio prazo (Coutinho,
1981; Barbosa et al., 1996).

Em Natuba, localidade onde foi desenvolvido o presente estudo, a prevalência
para infecção por Schistosoma mansoni manteve-se entre 30% e 40%, de 1983 a
1992, apesar dos três tratamentos em massa realizados no período, segundo da-
dos obtidos nos boletins de coproscopia da FNS/PE. Barbosa & Barbosa (1998),
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em inquérito epidemiológico realizado na população local, detectaram positividade
de 35,1% para esquistossomose. Este estudo identificou alguns fatores de risco e
permitiu o diagnóstico instantâneo de variáveis que poderiam estar associadas à
transmissão da esquistossomose na localidade. Com base neste perfil epide-
miológico, direcionou-se o estudo etnográfico para o entendimento das relações
sociais e culturais que pudessem estar associadas à esquistossomose na comunidade.

Autores como Laurell & Gil (1975) e Queiroz & Carrasco (1995) destacam a
importância dos significados contidos no ‘nível micro’ de aldeia, onde a experiência
subjetiva da aflição e doença, quando socializada, permite ao grupo construir sua
visão de mundo. Com relação às endemias, a experiência compartilhada do adoecer
pode conduzir o grupo na formulação de práticas de risco ou prevenção.

Barbosa & Coimbra Jr. (1992) entendem o processo endêmico como con-
seqüência das complexas relações entre o homem e seu ambiente bio-sociocultural.
Isto condiciona a intervenção, no ‘microâmbito’ da aldeia, no que se refere à
ocorrência das doenças, ou seja, o conhecimento das particularidades das comu-
nidades afetadas pelas endemias permite uma intervenção mais adequada.

Neste aspecto, salienta Parker (1994), a pesquisa qualitativa pode suprir
algumas limitações dos estudos epidemiológicos quantitativos, permitindo me-
lhor compreensão de como os comportamentos humanos se moldam pelos signi-
ficados sociais e culturais.

O estudo realizado em Natuba visa a contribuir para o melhor entendi-
mento das bases socioculturais dos ‘comportamentos’ e ‘práticas de risco’ na área,
contribuindo para uma compreensão mais ampla do contexto de transmissão da
esquistossomose.

Características da Área de Estudo

A pesquisa de campo realizou-se em uma comunidade rural que atual-
mente se situa nas terras da antiga fazenda Natuba, localizada no município de
Vitória de Santo Antão, a cerca de 65 km de Recife, estado de Pernambuco, Brasil.
A região apresenta relevo suave, formando pequeno vales, tendo como divisas ao
sul e a leste o rio Canha; a oeste, várias colinas; e ao norte, a rua principal, margeada
pelas residências dos moradores. O clima da região é temperado úmido, com uma
estação de chuvas que se estende de maio a agosto, cujos índices pluviométricos,
quando regulares, garantem a perenidade do sistema fluvial.

Natuba situa-se na região fisiograficamente conhecida como Zona da Mata,
formada por vales úmidos e entrecortados por rios, originariamente ocupada por
vegetação típica de floresta (mata atlântica). O desmatamento da região teve
início no período colonial, quando se estabeleceram os ‘engenhos’, formados por
grandes latifúndios para plantação de cana-de-açúcar. Mais recentemente, surgiram
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as ‘usinas’ de destilaria de álcool, constituídas pela junção de vários engenhos,
acarretando a ampliação dos latifúndios, o monopólio de terras e a concentra-
ção de renda em mãos de grupos empresariais. Este avanço dos latifúndios
marca também a expropriação dos pequenos produtores das terras que ocupa-
vam (Heredia, 1989).

Em algumas raras localidades da zona da mata, como Natuba, antigos
trabalhadores dos engenhos conseguiram legalmente a posse da terra em que
vinham trabalhando há décadas como cortadores de cana, e ali se estabeleceram,
em sistema de cooperativas, para produção agrícola.

A localidade possui 117 casas com 535 moradores, segundo o censo
demográfico realizado pela nossa equipe em 1994. As casas dispõem-se ao longo
da rua principal, e o restante do vale é todo ocupado por áreas de cultivo, até o
limite com o rio. A forma de ocupação da terra caracteriza-se por minifúndios,
repartidos eqüitativamente entre as famílias produtoras, sendo Natuba o maior
fornecedor de hortaliças para a Central de Abastecimento (Ceasa) do Recife.

O único recurso hídrico natural da região é o rio Canha, em cujas margens
foram instaladas bombas de sucção para alimentar o sistema de irrigação por asper-
são manual, através de mangueiras distribuídas pelas hortas. Algumas práticas agrí-
colas, como o represamento do rio em alguns pontos para a lavagem das verduras
e o bombeamento da água para as hortas, propiciam criadouros artificiais para os
moluscos transmissores da esquistossomose, que ali se reproduzem em abundância.

A maioria das residências é construída em alvenaria e quase todas têm banhei-
ros com fossas – algumas em precário estado de conservação –, drenadas para os
quintais e daí para o rio, atuando como fonte de contaminação fecal do ambiente.

Natuba possui uma escola municipal de primeiro grau e um pequeno posto
de saúde, construído e mantido pela prefeitura, com atendimento médico duas
vezes por semana. Os agravos à saúde mais complexos são atendidos na sede urbana
do município, que conta com cinco pequenos hospitais da rede pública.

A comunidade de Natuba apresenta uma estrutura político-comunitária
surpreendentemente bem organizada para os padrões regionais, com uma Asso-
ciação dos Pequenos Agricultores de Natuba. Por essa via de organização social,
obtiveram várias conquistas, como a posse da terra em que trabalham, eletrifica-
ção rural, implementos agrícolas, sementes e outros.

Pesquisa de Campo

O estudo de campo baseou-se em observação participante, entrevistas e
discussões de grupo.

Realizaram-se na comunidade entrevistas abertas, semi-estruturadas, apli-
cadas às famílias, e reuniões com grupos, visando ao levantamento de informa-
ções acerca das percepções, conhecimentos e crenças em relação ao processo
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saúde/doença, em particular no que se refere à esquistossomose. Para o registro
das entrevistas, utilizou-se um microgravador, após momentos de descontração
em conversas informais.

Entrevistaram-se 30 famílias dentre as 117 que compunham a comunida-
de. A adesão à participação na pesquisa foi unânime, depois dos rituais mútuos de
aproximação.

As entrevistas realizaram-se, em sua maioria, com as mulheres (80% do
total), que se mostraram mais disponíveis e eloqüentes do que os homens, além
de ser consenso na comunidade o fato de que “assunto de doença, menino e
cozinha é para mulher”. Embora as entrevistas tivessem duração média de hora e
meia, o convívio com a família, até o momento da gravação, durava uma manhã
ou tarde inteiras.

O roteiro para a condução das entrevistas incluiu os seguintes eixos temáticos:

• Tema 1 – Morbidade referida: doenças mais comuns na família e na comunida-
de; recursos assistenciais e terapêuticos.

• Tema 2 – Percepções sobre a esquistossomose: etiologia, transmissão, vetores,
patogenia, sinais e sintomas, terapêutica.

No primeiro tema, pedia-se às pessoas que falassem livremente sobre o
que consideravam agravo à sua saúde, ou sobre as doenças presentes na comuni-
dade e suas práticas terapêuticas, sem limite de tempo. Se a esquistossomose não
fosse mencionada, passava-se ao segundo tema, no qual as respostas sobre o co-
nhecimento da doença eram induzidas.

Além das gravações, registraram-se todas as informações sobre as ocor-
rências observadas no dia-a-dia dos moradores em um diário de campo.

Análise dos dados
O conteúdo das fitas gravadas era transcrito logo após a realização de cada

entrevista. A análise do material transcrito iniciou-se tão logo se encerrou a fase
da coleta dos dados. Elaboraram-se eixos temáticos sobre os assuntos mais
freqüentemente abordados ou induzidos. Dos relatos individuais retiraram-se os
trechos de depoimentos concernentes a cada eixo temático, preenchendo assim
os blocos temáticos, analisados e interpretados com o máximo de informação
sobre o tema. Esse processo de análise baseou-se em Minayo (1992), que adota
etapas sucessivas de categorização para posterior contextualização e compreen-
são da realidade abordada.

Dadas estas categorizações, com informações apreendidas tanto nas entre-
vistas como nas discussões de grupos e anotações do diário de campo, tentou-se
uma aproximação ao imaginário coletivo em relação à esquistossomose, inserido
no contexto social do cotidiano dos moradores de Natuba.
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Características socioeconômicas e culturais da comunidade
Como já foi detalhado anteriormente, Natuba é uma comunidade predo-

minantemente agrícola. A base da produção econômica está centrada no cultivo
de hortaliças, demandando uma jornada diária de trabalho que se estende das 6h
às 17h. As atividades de produção econômica são compartilhadas por toda a
família. Aos homens cabe o trabalho mais pesado da lavoura, como carregar o
adubo, levar para os caminhões as touceiras de verduras, desenrolar as pesadas
mangueiras de irrigação e fazer funcionar as renitentes bombas. O restante das
atividades é dividido com as mulheres e crianças, geralmente com mais de 14
anos: semear, irrigar, adubar, limpar as ervas daninhas, colher as verduras e lavá-
las no leito do rio.

Assim como as atividades domésticas e de lazer (lavagens de roupas e
banhos), as práticas agrícolas sistemáticas de lavagem e limpeza das verduras
no rio condicionam intensa exposição ao risco de se adquirir a esquistossomose.

Os rendimentos da produção agrícola proporcionam aos trabalhadores
agrícolas de Natuba um padrão de vida relativamente confortável, em compa-
ração à grande massa dos trabalhadores canavieiros da zona da mata de
Pernambuco. A maior parte das famílias conta com geladeira e televisão, e
algumas possuem antigos veículos utilitários, que servem para transportar os
produtos agrícolas.

O grupo escolar de Natuba, mantido pela prefeitura do município, é
freqüentado pelas crianças da localidade e forma até o primeiro grau. Os pais
consideram este nível de escolaridade o suficiente para a vida prática: “a pessoa
sem leitura e sem cálculo só serve prá ser passada prá trás nessa vida”. Se os
filhos demonstrarem interesse e forem “criança de cabeça boa”, permite-se que
freqüentem o segundo grau na sede do município, distante 4 km de Natuba,
utilizando como transporte uma linha de ônibus rural, que passa pelo local.

O casamento é considerando muito importante em Natuba, principal-
mente no caso das mulheres. Não existe nenhum tipo de sanção, de ordem
moral ou religiosa, pelo fato de o casal não possuir “papel passado”, ou seja,
não possuir registro de casamento civil ou religioso. O importante é a “mulher
ter o seu homem”, o que lhe condiciona respeito social e proteção individual,
muito mais do que garantia de sustento, pois uma mulher solteira tem a opção
de trabalhar nas terras dos pais e possuir sua própria renda. Os filhos também
representam um degrau além na hierarquia de status social atribuído à mulher,
que costuma ter, em média, três filhos.

Embora ainda tenham de sujeitar-se, em alguns aspectos, à cultura cente-
nária de caráter machista, as mulheres de Natuba desenvolveram alternativas
estruturais diferentes daquelas de absoluta resignação, ainda vigentes na socieda-
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de trabalhadora rural da Zona da Mata de Pernambuco. É possível percebê-las em
nítida posição de comando, tanto na tomada de decisões no âmbito familiar,
como no plano coletivo, em situações de novos enfrentamentos, como nas reuniões
de grupos que promovíamos.

Um exemplo marcante da força feminina de Natuba é o ‘mutirão das
mulheres’, mobilizado sempre que necessário. Em 1993 elas foram em passeata
até a sede da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento de
Água (Compesa), em Vitória, e lá permaneceram um dia inteiro, em protesto
pela promessa não cumprida, que um dos membros da companhia havia feito, de
alocar um ponto de água em Natuba:

A gente só queria água! Nossa saúde é água, nossa saúde é barriga cheia! Se
dependesse de mim, as mulheres de Natuba iam todas para o Recife, para a frente do
Palácio do Governador. Mas os homens da gente não deixam, eles nem fazem porque
são frouxos, nem deixam a gente fazer com medo de serem chamados de frouxos. (S.F.S.,
agricultora, 35 anos)

A concepção popular de saúde/doença e as percepções
de morbidade

Para os agricultores de Natuba, estado de saúde é uma condição na qual o
corpo parece não apresentar sensações materiais ruins. “Quando estou com saúde
não sinto nada...” era uma expressão comumente empregada, quando inquiridos
sobre seus problemas de saúde. Quando se manifesta por meio de sinais ou sinto-
mas (febre, dores, tonturas, diarréias, manchas), então o corpo está doente e as
pessoas começam a preocupar-se com ele. A doença só passa a ser considerada
grave quando incapacita os adultos para o trabalho ou impossibilita as crianças
para a escola ou lazer.

Meu marido era muito doente, ficou muitos anos sem trabalhar... Os médicos disseram
que ele tinha uma verme temerosa e agora disseram a mim a mesma coisa, mas eu me
cuido... (S.A.C., agricultora, 50 anos)

O maior ou menor poder de ação do agravo à saúde vai depender da “na-
tureza (forte ou fraca) da pessoa e do seu sangue (bom ou ruim)”. Essas seriam
características inatas ao ser humano, e é assim que explicam as gradações indivi-
duais dos eventos patológicos, como o fato de – em uma casa com as mesmas
condições e a mesma freqüência à fonte contaminante (o rio) – algumas pessoas
terem a “xistosoma” e outras não.

Com respeito à investigação de morbidade referida, obteve-se na pesquisa
a seguinte freqüência (Tabela 1).
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Tabela 1 – Agravos mais comuns à saúde da comunidade, referidos pelos
moradores de Natuba, Vitória de Santo Antão, PE

Doenças do aparelho respiratório (bronquites, pneumonias, 23
cansaço, asma, catarro preso, gripe)

Esquistossomose (xistosoma)                      21

Doenças de pele (sarna, coceiras, pano branco, alergia)                      18

Doenças do aparelho intestinal (desinteria, diarréia com sangue, 16
constipação, cocô empedrado, crise de verme)

Verminoses (verme comum, verme brabo, ascáris, hemorróide, 12
ameba, lumbriga, micróbio)

Doenças do fígado (fígado inchado, fígado ruim)                        9

Doenças dos rins (rins podres, rins parados, rins infeccionados)                        4

Doença da coluna (espinhaço caído, dor na espinha, espinha troncha) 4

Doenças do sistema nervoso (nervoso, neurastênico, doente dos nervos) 2

Obs. Os termos mencionados pelos informantes estão citados entre parênteses.

O agravo à saúde mais citado refere-se às doenças do aparelho respiratório,
com atribuição de causa à grande “quantidade de poeira que se engole diariamente”.
Os adultos queixam-se de cansaço diário e o número de relatos de casos de internações
hospitalares de crianças com diagnóstico médico de bronquite/pneumonia e consti-
pação intestinal é assustador: nas 30 famílias entrevistadas, recolheram-se 44
relatos dessa ordem.

Toda criança, chegou no Hospital Santa Maria é internada, se tá com cansaço eles tiram
a chapa e dizem logo que é pneumonia, se tá com intestino preso, dizem que é crise de verme
e tem que internar para três dias de lavagens, não escapa. (J.S.F., mulher, 23 anos)

A maioria das pessoas recorre ao serviço médico do posto de saúde local
somente em busca de atendimento para “doenças bestas”, como “dor de cabeça,
tirar pressão, dor de barriga”. A demanda é, de certa forma, induzida pelos me-
dicamentos disponíveis no posto, fornecidos pela prefeitura do município: anti-
helmínticos, analgésicos e antidiarréicos, receitados e fornecidos gratuitamente
após a consulta. Segundo o depoimento da médica local, como a ocorrência de
amebíase é alta e as queixas de dor abdominal são freqüentes, ela atende o pedido
das pessoas e receita sem realização de exame de fezes.

Entre os entrevistados, a única mãe a criticar o esquema de internações
em Vitória, após ter sido influenciada por uma amiga, passou a levar o filho para
o Hospital Materno Infantil de Pernambuco (Imip), em Recife, e comenta:
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Aprendi a fazer chá de hortelã com mel para meu filho não ter verme, suco de beterraba
com cenoura para combater a anemia, aproveitar cascas de verduras na sopa para
aumentar as vitaminas, até plantei no meu quintal um pé de acerola para prevenir a
gripe. (J.S.F., mulher, 23 anos)

A maioria dos entrevistados valoriza a internação das crianças como um
meio seguro de se evitar mal maior. A internação hospitalar é também um even-
to que se reveste de grande importância social na comunidade. Boa parte do
tempo das mulheres é despendida em consultas e hospitais, seja para cuidar dos
filhos, seja para dar assistência aos pais idosos, parentes e comadres. A mãe, ao
gozar da intimidade de médicos e enfermeiras do hospital durante sua permanên-
cia como acompanhante do filho, retorna para casa repleta de narrativas emoci-
onantes e por vários dias é alvo de atenção das vizinhas. Se o paciente tiver de
permanecer por mais de três dias no hospital, é visitado por caravanas de amigas
da mãe que vão prestar sua solidariedade e levar notícias para a comunidade.

Algumas vezes, entrevia-se uma ponta de orgulho em mães que diziam:
“meu filho já foi internado seis vezes!”

Um dos esplenectomizados locais (S.F.F., 56 anos) nasceu e criou-se na
antiga Fazenda Natuba; é um contador de histórias como ninguém. Ao dar seu
depoimento sobre os agravos à saúde mais comuns na localidade, classifica a
ocorrência de certas doenças, no plano coletivo, estabelecendo uma correlação de
sazonalidade e periculosidade. Já no plano individual, a classificação restringe-se
a algum tipo de disfunção nos órgãos:

Aqui tem os tempos das doenças: tempo da sarna, do piolho, do sarampo, dos caroços, das
vermes, das coceiras, e muitos... As qualidades dos vermes que dá aqui é a xistosoma, a
ameba, a ascáris, a lumbriga, sendo que a xistosoma é a classe de verme pior que existe,
porque ela matou muitos daqui. Agora tem também os tipos de doenças: uns sofrem do
baço, outros do rim, outros do fígado, um de hemorróide, e assim por diante.

A esquistossomose, segunda doença referida espontaneamente pelos en-
trevistados, é conhecida como a “xistosoma”. Supomos que esse depoimento
(ao contrário do que esperávamos encontrar) deva-se ao fato de a doença apre-
sentar uma história especial na comunidade: quase todas as pessoas já tiveram
esquistossomose ou foram tratadas ao menos uma vez. Todos os depoentes
conheciam detalhes de óbitos de doentes esquistossomóticos, após longo sofri-
mento e várias internações hospitalares. Assim, parece haver um “imaginário
coletivo” muito bem estruturado, elaborado com base na experiência vivida
em relação à doença.
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Etiologia popular da esquistossomose em Natuba
A etiologia da esquistossomose, segundo os moradores de Natuba, revela-

se fortemente influenciada pelo discurso e práticas médico-sanitárias vigentes. O
discurso médico, trabalhado pela população local, adquiriu certa consistência
interna lógica, porém demonstra, por vezes, correlações conflitantes.

A importância conferida à esquistossomose como sério agravo à saúde das
pessoas assume várias gradações, conforme suas experiências pessoais e familia-
res com a doença. Conhecida por todos, comentada e vivenciada, é especialmen-
te elaborada a partir das informações e do testemunho de padecimento dos indi-
víduos que adquiriram a forma grave da doença. Todos têm consciência do risco
coletivo, uma vez que entendem que estão igualmente expostos à fonte infectante
“que são os micróbios do rio”.

A esquistossomose constitui uma fatalidade inexorável para os moradores de
Natuba; a única diferença entre os moradores reside na gradação individual da
morbidade, cuja gravidade pode ser atenuada em razão de certos cuidados, como boa
alimentação, consumo moderado de bebidas alcoólicas e limitação dos banhos de rio,
além de componentes pessoais inatos, atribuídos à “sorte” ou ao “sangue bom”.

Tem gente que abusa da cachaça, pensando que ela vai matar a verme, é pior, vai é
fraquejar o organismo. Outros abusam dos banhos de rio, sem necessidade, ficam lá se
refestelando... Outros deixam a verme se estabelecer e vingar dentro do corpo, sem tomar
remédio, aí não tem mais jeito... Agora, tem gente que tem sangue bom e muita sorte,
pois faz tudo isto e não pega a verme... (N.F.S., agricultora, 35 anos)

Quanto ao modo de contágio, todos compreendem que é na água que as pes-
soas se contaminam e que os agentes etiológicos são vermes ou micróbios, podendo
estes ser de vida aquática livre ou então eliminados por sanguessugas ou caramujos.

É pela água que se pega o micróbio da xistosoma, porque os guardas da Sucam [antiga
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública] faziam o exame no rio, viam que
a água acusava a xistosoma e aí tratavam todo mundo e jogavam veneno no rio.
(I.G.M., agricultora, 26 anos)

A maioria afirma ser a sanguessuga a entidade geradora da doença, uma
vez que é ela quem gruda na pele da pessoa, “suga o sangue e por aí passa o
micróbio da xistosoma”.

Eu já vi a xamexuga penetrando nas pessoas quando elas estão nas hortas ou lavando
roupas... (M.L.L., agricultora, 39 anos)

A xistosoma é um micróbio que sai do aruá e entra nas pessoas furando a pele. Depois que
entra no corpo da pessoa, ela vai se instalar no baço e no fígado, que vão derretendo,
virando água e a barriga vai inchando... (M.S., mulher, 30 anos)

Os homens esplenetomizados e suas mulheres expressam um discurso mais
elaborado, adquirido certamente nas longas peregrinações pelos hospitais:
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Do caramujo sai umas lêndeas, e como o corpo da gente já é todo furado, é assim que elas
entram. Se beber da água é pior, porque aí elas entram direto. Dentro do corpo, elas
começam a desovar e se criar, a verme vai comendo as carnes das pessoas, se não cuidar cedo
vai estragando o baço, que cresce demais e toma o lugar do estômago, aí não cabe mais
nada, tudo o que a pessoa come ofende. (M.L.L., 39 anos, homem esplenectomizado)

Alguns afirmam haver assistido as palestras da Sucam e lembrar-se do que
se dizia, como é o caso de M.M.S., agricultora, 28 anos, que tem um sobrinho
esplenectomizado: “a xistosoma é masculino e feminino, um só é suficiente para
botar ovos na gente e se produzir”.

Conhecimentos sobre o vetor
Os conhecimentos locais sobre a transmissão da esquistossomose mesclam-se

com o discurso oficial das antigas campanhas e dos “guardas da Sucam” que transitam
pela localidade. Os moradores de Natuba, por ocasião das primeiras aplicações do
moluscicida, sentiram-se gratos pelo serviço prestado; mas depois, em épocas de
pouca água no leito do rio, perceberam que o resíduo do produto químico queimava
as folhas das verduras, após a irrigação. Desde então, passou a haver confrontos com
os técnicos, que começaram a espaçar cada vez mais as aplicações.

Os guardas, além de fazer o tratamento da gente, nas casas, jogavam veneno no rio para
matar o micróbio e acabavam matando tudo que é peixe, mas a gente comia eles, porque
diziam que não fazia mal... Uma vez que tinha pouca água no rio e fomos aguar as
hortas, o veneno fez foi queimar as alfaces todinhas... (M.M.S., mulher, 28 anos)

De maneira quase consensual, os entrevistados consideram “caramujo”,
“xamexuga”, “xistosoma” como “micóbrios ou vermes”, dentro de uma mesma
entidade mórbida, com potencial infectante nato. Tanto o aruá (molusco aquáti-
co do gênero Pomacea), como o “caramujo enroscadinho” (Biomphalaria) e a
“xamexuga” (hirudíneos comuns nas hortas) são considerados micróbios da
esquistossomose, podendo eliminar larvas que penetram na pele das pessoas. Al-
guns entendem que “a xistosoma é uma verme temerosa, que vive nas águas do
rio e na lama das hortas”, sendo uma entidade mórbida independente, sem qual-
quer associação com transmissão vetorial ou com o hospedeiro intermediário.
Consideram que “esses micóbrios são alimentados” pela poluição das águas
provocada pelo depósito diário de restos orgânicos, folhas de verduras podres que
se descartam por ocasião da lavagem das verduras no rio.

No rio tem muito caramujo, de manhã, no sol, ficam com os olhinhos de fora espiando a
gente. Eles também se criam na lama das hortas e aí ficam soltando os micróbios que
entram na gente. A xamexuga também prejudica, acho que ela tem a ver com verme
brabo. (S.F.S., mulher, 35 anos)

O caramujo é um verme brabo que dá na água, mas vive muito bem na lama das
hortas... (I.G.M., mulher, 26 anos, irmão com forma clínica avançada)
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Percepção de sintomas
A maior parte dos sintomas descritos, com atribuição de causalidade à

esquistossomose, podem ser generalizados para várias outras verminoses.
Os sintomas gastrointestinais foram os mais mencionados, incluindo as di-

arréias fortes (com febre e/ou vômitos), de etiologia popular complexa, que se
relaciona também a fenômenos metafísicos (“mau olhado”, “agouro”), e as diarréi-
as fracas: “desinterias, de chicotada, de mau cheiro, de sangue”. Dores abdominais
difusas, má digestão e flatulência consistem também em sintomas persistentes.

Algumas famílias, com história de formas graves de esquistossomose, nar-
raram sintomas e sinais mais específicos:

Vivia de barriga inchada e dolorida, um empachamento, bolo do estômago, azia, crises
de desinteria. (M.L.L., mulher, 39 anos, marido esplenectomizado)

obrava fezes com sangue, fazia cama de sangue no vaso, barriga muito inchada, vômitos
de sangue, certos tipos de comida ofendem. (S.F.F., homem, 56 anos, esplenectomizado)

Reclamações sugestivas de dermatite cercariana foram comuns, porém
poucas com atribuição de causa.

Tratamento e efeitos colaterais
A quimioterapia à base de (oxaminiquine) para o tratamento da esquis-

tossomose costuma apresentar efeitos colaterais que abarcam desde sintomas
leves, como tontura, mal-estar difuso e secura na boca, até convulsões, observa-
das em pacientes com história clínica de distúrbios mentais ou epilepsia.

Normalmente, em pacientes sem outras patologias e bem nutridos, não se
observam reações colaterais fortes. Os técnicos da FNS, quando estão ministran-
do o medicamento às pessoas de área endêmica, têm a precaução de perguntar a
cada paciente “se têm problemas de nervos, estão grávidas ou menstruadas” e,
nestes casos, não costumam medicar.

Como forma de garantir a ingestão do medicamento pelos pacientes, os
agentes de saúde são orientados a fazer que as pessoas engulam as cápsulas de
oxaminiquine na hora em que eles passam pelas casas, não se levando em conside-
ração o estado nutricional do paciente, nem o horário das refeições. Acontece que a
maioria da população de área endêmica para esquistossomose, em Pernambuco, é
desnutrida (Coutinho & Dominguez, 1993; Coutinho et al., 1997), além de espoli-
ada por uma série de outras parasitoses, de modo que histórias de mal-estar, tontu-
ras, náuseas e vômitos vão sendo reproduzidas e ampliadas casa a casa, dificultando
o trabalho dos agentes de saúde do programa oficial de controle.

A primeira vez que me tratei, deu uma agonia de morte, uma secura, cabeça zonza,
vontade de vomitar, pensei que ia morrer... (S.F.S., mulher, 35 anos, pai com forma
hepatoeslenoplênica)
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Me deu foi uma dormência no corpo, junto com tonteira e falta de ar, nunca mais tomo
esse remédio. (J.S.L., mulher, 39 anos)

Senti as tripas tremerem por dentro, cólica de matar, fui no banheiro, fiquei botando a
alma pra fora... (J.S.F., mulher, 23 anos)

Discussão

A esquistossomose em Natuba é percebida como um evento ‘natural’, de
caráter letal e envolto por uma áurea de fatalismo. A dimensão objetiva, expres-
sa pela sintomatologia associada à doença, aliada às dimensões psicológicas e
sociais desencadeadas pelo processo da enfermidade, modelaram a compreensão
das pessoas sobre o adoecer, bem como o imaginário coletivo em relação à
esquistossomose.

A percepção acerca da doença nesta pequena comunidade rural pode ser
melhor compreendida com base na conceituação desenvolvida por Radley (1989)
sobre a experiência do adoecer. Segundo este autor, esta experiência pode dar-se
em uma perspectiva exterior ou estrutural, na qual as pessoas convivem com a
doença e os doentes, e outra interior, que leva em conta a realidade subjetiva do
indivíduo doente. A experiência subjetiva da doença e seus padecimentos forma-
se dentro do contexto sociocultural, onde adquire um significado que orienta a
coletividade para as estratégias de enfrentamento ou resignação.

Nas narrativas que versavam sobre as doenças familiares e do cotidiano da
comunidade, a esquistossomose destacou-se não somente como doença prevalente
entre alguns membros da família, mas também como uma enfermidade vivenciada
no dia-a-dia, com seus significados, teorias e explicações desenvolvidos com base
na experiência coletiva, que incorpora a incapacitação para o trabalho, as repeti-
das internações hospitalares, cirurgias e mortes ocorridas na comunidade.

Quanto às expectativas externas e internas da população em relação ao
controle da enfermidade, pode-se considerar que encontram-se no nível de média
externalidade (Briceño-León, 1990). A maioria dos indivíduos julga que poderia
fazer algo no que tange à prevenção da esquistossomose, porém que grande parte
das soluções está fora do seu alcance, ou porque entende que residam no âmbito
das ações governamentais ou porque crê que este evento patológico dependa em
muito da sorte e da natureza das pessoas. Entre as ações atribuídas ao poder do
Estado estariam aquelas referentes ao represamento e tratamento da água do rio
e recolhimento do lixo, medidas que os livrariam dos “micróbios do xistosoma”.
Outras medidas preventivas dispõem-se ao acaso, em um plano metafísico ou de
atributos individuais (“sangue bom”), determinando quais as pessoas “com mais
sorte” ou “melhor natureza física” que irão adoecer.
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Os relatos sobre a freqüência com que se medicaram durante suas vidas gera
incerteza sobre as reais possibilidades de cura da esquistossomose. As pessoas des-
confiam do esquema de tratamento e da eficácia da droga oferecida pela FNS,
todavia, mesmo desconhecendo o resultado dos exames de fezes, continuam to-
mando o remédio, pois o medo da morte e do sofrimento, compartilhado com
familiares e amigos, está sempre presente. A insegurança da população, apesar
dos avanços tecnológicos dos quimioterápicos, deriva das práticas de intervenção
dos órgãos oficiais de controle, que concentraram suas ações na quimioterapia em
massa e, posteriormente, na quimioterapia seletiva dos casos positivos, sem prestar
maiores esclarecimentos à população, além de não oferecer outras medidas de or-
dem preventiva. As pessoas tomam o medicamento e continuam expostas ao risco,
infectando-se sucessivas vezes.

O esforço do Programa de Esquistossomose da FNS/PE, em operacionalizar
ações terapêuticas nas populações de área endêmica a cada três anos, fundamen-
ta-se no objetivo primário da quimioterapia para o controle da esquistossomose,
que consiste na redução e prevenção da morbidade. No entanto, em localidades
endêmicas, como Natuba, o resíduo de indivíduos infectados, resultante da recu-
sa ao tratamento ou da resistência à droga, vem sendo suficiente para manter a
cadeia de transmissão e permitir que a prevalência mantenha-se estável.

A percepção sobre o caráter da esquistossomose, tida como doença de
extrema gravidade e de evolução irreversível, correlaciona-se ao surgimento dos
primeiros sintomas e sinais ‘visíveis’, tais como a colite com presença de sangue
nas fezes e a ascite (“barriga d’água”), que costumam surgir após os quarenta anos
de idade, determinando a progressiva diminuição da capacidade de trabalho, de-
sempenho sexual e participação social.

O doente inicia, então, sua passagem pelos hospitais do município de Vi-
tória e, quando dispõe de maiores recursos e informações, é encaminhado ao
Hospital de Clínicas, em Recife, onde geralmente chega em estado de saúde
crítico. Atualmente existem em Natuba três indivíduos que já foram submeti-
dos à esplenectomia, após anos de sofrimento.

Um aspecto interessante, que se percebe no depoimento dos informan-
tes e na observação do cotidiano das relações sociais em Natuba, refere-se ao
papel social do doente com forma grave de esquistossomose. Após diversas
internações, sua condição de doente é socialmente legitimada, o que lhe garan-
te a isenção das suas responsabilidades nas atividades laborais e na contribuição
para o orçamento doméstico, e permite-lhe receber a solidariedade dos vizi-
nhos para o cultivo de suas hortas. Os membros da comunidade estão sempre
interessados em escutar as histórias contadas pelos enfermos, demonstrando
uma certa reverência por suas ‘experiências’.
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Constitui-se em acontecimento social de destaque o fato, freqüentemente
mencionado pelos informantes, de que S.B. – sexo masculino, 65 anos, esquistos-
somótico com grau acentuado de ascite –, de tanto internar-se para “tirar água da
barriga”, aprendeu com as enfermeiras esta técnica para diminuir o desconforto
abdominal. Ele recebia, no hospital, o material para fazer a drenagem em casa,
anunciava o dia e a hora do acontecimento, e uma pequena multidão aglomerava-
se na porta e janelas da sua casa para assisti-lo “enfiar o agulhão na barriga, encaixar
a mangueirinha e fazer a água jorrar para dentro de um balde”.

Os moradores de Natuba consideram que as progressivas conquistas
alcançadas pela comunidade, como a melhoria da qualidade de moradia, alimen-
tação e acesso à assistência médica, são fatores preponderantes para livrá-los de
doenças comuns (“diarréias de criança”, “bucho inchado”, “cansaço”, “zoeira na
cabeça”). A esquistossomose, no entanto, apresentou características peculiares de
determinação, como a “sorte” e a “natureza”, que se situam em plano acima das
suas possibilidades de controle e intervenção. Predomina, portanto, um modelo
eminentemente determinista e fatalista da endemia.
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