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Sociais na Avaliação de Programas de

Controle da Esquistossomose Mansônica:
a experiência de Pedro de Toledo (SP), Brasil

Oswaldo Marçal Jr., Luiz Cândido de Sousa Dias &
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Junto com os dados quantitativos e com o conhecimento
técnico-científico das doenças, qualquer ação de prevenção,

tratamento ou de planejamento de saúde necessita levar
em conta valores, atitudes e crenças de uma população.

M. Cecília Minayo

Introdução

Os primeiros registros de esquistossomose no estado de São Paulo foram
efetuados por Arantes, na cidade de Santos, em 1923 (Arantes, 1923; 1924). Até
1952, todos os casos autóctones reconhecidos se concentravam na região litorâ-
nea, quando Ferreira & Meira (1952) descreveram os primeiros casos no planalto
paulista. Entre 1953 e 1955, identificaram-se importantes áreas de transmissão
nos vales do Ribeira e Paraíba (Pizza & Ramos, 1960). Contudo, apesar da evi-
dente tendência à expansão da endemia, durante anos discutiu-se fervorosamente
a importância que deveria ser atribuída à transmissão da esquistossomose
mansônica no estado (São Paulo, 1982).

Para alguns pesquisadores da época, a presença de Biomphalaria tenagophila
como principal espécie hospedeira, associada ao alto padrão socioeconômico da
população paulista, seriam fatores fortes o bastante para impedir a dissemina-
ção da parasitose. Coube ao tempo demonstrar a fragilidade desses argumentos
e evidenciar o crescimento da esquistossomose em nosso meio (Bina, 1976;
Camargo, 1980; Silva, 1992). É bem verdade que esta endemia continua a
manter evidentes traços de dubiedade no estado de São Paulo, como enfatiza
Silva (1992):
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ao mesmo tempo em que se constitui em problema de saúde, não o é. Não o é
devido à mortalidade inexistente, à morbidade virtual e a possibilidade de trata-
mento eficaz e seguro. É problema quando percebemos que a área de transmissão
se expande e exatamente por ser de baixa intensidade se torna difícil de controlar
dentro dos moldes propostos modernamente.

Outra peculiaridade da esquistossomose em São Paulo é a ocorrência de
focos isolados, resultando em um padrão heterogêneo de distribuição. Atual-
mente, os principais sítios de transmissão localizam-se nas regiões do Vale do
Paraíba, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paranapanema e regiões me-
tropolitanas de Campinas e São Paulo (Silva, 1992). No Vale do Paranapanema, a
sudoeste do estado, a transmissão da esquistossomose sustenta-se por B. glabrata,
espécie reconhecida por sua melhor adaptação ao parasito, quando comparada a
B. straminea ou B. tenagophila. Porém, em todas as demais áreas endêmicas do
estado, B. tenagophila constitui o mais importante molusco transmissor.

No final dos anos 60, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo inaugu-
rou a Campanha de Combate à Esquistossomose (Cacesq), passando a controlar a
endemia em todas as áreas de ocorrência. A quimioterapia e a pesquisa planorbídica
constituíram o eixo central dessa campanha (São Paulo, 1982). Em Pedro de
Toledo, região do Vale do Ribeira, a esquistossomose começou a ser controlada
ainda nos primórdios da Cacesq; porém, ao longo dos anos 70, verificou-se um
recrudescimento da transmissão (Dias et al., 1994). Iniciado em 1980, o atual
programa de controle, desenvolvido em Pedro de Toledo e nos municípios vizi-
nhos de Itariri, Miracatu e Peruíbe, foi idealizado com objetivo de reverter essa
tendência de crescimento da esquistossomose na região.

O modelo adotado incluiu a aplicação integrada dos métodos tradicionais
de controle – quimioterapia e controle dos hospedeiros intermediários – associ-
ados a obras de saneamento básico e ações educativas (Dias et al., 1988). Desde a
sua concepção, a supervisão, o monitoramento e a avaliação das atividades repre-
sentaram, por princípio, fatores inerentes ao próprio programa. Assim, desen-
volveram-se diversos estudos parasitológicos, epidemiológicos, ecológicos e
imunológicos na área (Dias et al., 1988, 1989, 1992a, 1992b, 1994; Hoshino-
Shimizu et al., 1992; Marçal Jr. et al., 1991, 1993). Mas, a despeito dessa cons-
tante preocupação, quase todas as avaliações do programa foram instantâneas ou
superficiais e, embora tenham atendido as necessidades imediatas, não permiti-
ram visualizar o processo de controle como um todo ou estimar devidamente as
mudanças introduzidas. Da mesma forma, essas avaliações desconsideraram qual-
quer opinião da comunidade, malgrado todas as atividades desenvolvidas depen-
dessem, direta ou indiretamente, dela.

No presente trabalho, avaliam-se alguns dos principais resultados obtidos pelo
programa de controle da esquistossomose em Pedro de Toledo, com base na utiliza-
ção de métodos epidemiológicos e sociais, aplicados de modo complementar.
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Aspectos Metodológicos

Área de estudo
Em 1980, a população de Pedro de Toledo compunha-se de 6.032 habitan-

tes, com predomínio da população masculina (53,3%), densidade demográfica de
9,6 hab/km2 e um grau de urbanização da ordem de 38,5% (São Paulo, 1981). A
taxa geométrica de crescimento anual da população no período de 1980 a 1991
foi de 2,33%, elevando a população para 7.773 habitantes e a densidade demográfica
para 12,36 hab/km2. A taxa de urbanização foi outro fator indicador a sofrer
sensível elevação em 1991, chegando a 49,67%. Com isso, a população urbana
cresceu de 2.327 habitantes em 1980 para 3.850 habitantes em 1991 (São Paulo,
1992). Entretanto, a despeito dessas mudanças demográficas, o município man-
teve inalterado o perfil tipicamente rural. A agricultura consiste na principal
atividade econômica de Pedro de Toledo, com destaque para a bananicultura e
agricultura de subsistência.

A área endêmica da esquistossomose no município compreende 18 localida-
des rurais e um núcleo. Essa área urbana é servida por redes de água e esgoto (com
as respectivas estações de tratamento), coleta de lixo e rede elétrica, mas a única
facilidade disponível em todas as localidades rurais é a energia elétrica. O sistema
básico de saúde é formado por um pronto socorro municipal e por postos de aten-
dimento rural (PAS). Até 1995 não havia um único médico residente no município.

Abordagens Epidemiológica e Social

Avaliou-se o impacto das medidas de controle da esquistossomose em
Pedro de Toledo por intermédio de um estudo retrospectivo, que incluiu a análise
das seguintes medidas de infecção: prevalência, incidência e intensidade de infec-
ção. O estudo se baseou nos 13 censos coprológicos desenvolvidos no período de
1980 a 1992, nos quais o diagnóstico dos portadores de S. mansoni realizou-se
pelo método de Kato-Katz (Katz et al., 1972). Avaliou-se a cobertura do progra-
ma em todos os censos, segundo a equação: exames realizados/latas distribuídas
(Vaughan & Morrow, 1992).

Os aspectos sociais relacionados ao programa foram investigados com
base em uma abordagem antropológica/sociocultural (Inhorn & Brown, 1990;
Minayo, 1991; 1993). Realizou-se um inquérito com uma amostra das famílias
locais, estimada em quatrocentas famílias (um terço do total de residências), no
qual se aplicou um questionário padronizado, abordando os seguintes aspectos:
dados socioeconômicos; reconhecimento da endemia; avaliação do programa;
participação da comunidade nas atividades de controle. As famílias pesquisadas
foram selecionadas por meio de amostragem sistemática e todos os questioná-
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rios foram aplicados em contatos diretos e individuais com os responsáveis por
tais famílias. Em um segundo momento, realizaram-se entrevistas não-estru-
turadas com lideranças da comunidade e moradores que acompanharam toda
evolução do programa de controle da esquistossomose na localidade. Esses in-
divíduos foram estimulados a discorrer sobre os mesmos pontos abordados nos
questionários, como também sobre outros problemas da comunidade. Todas as
entrevistas foram individuais e gravadas, realizadas por um único investigador.
É interessante notar que investigaram-se tanto a população alvo do programa
quanto os seus agentes. As informações obtidas foram processadas por meio
dos programas SAS e EPIINFO (Dean et al., 1990). Para efeito de análise,
consideraram-se somente as informações fornecidas por indivíduos que residiam
há pelo menos um ano na área de estudo.

A integração de métodos epidemiológicos (quantitativos) e sociais (quali-
tativos) na avaliação do programa de controle da esquistossomose em Pedro de
Toledo possibilitou a ampliação do elenco de variáveis pesquisadas, como tam-
bém, e sobretudo, a introdução de novos instrumentos metodológicos, que per-
mitiram estimar o impacto das atividades de controle sobre a população alvo e,
ao mesmo tempo, a interferência da comunidade sobre o programa. Essa aplica-
ção de abordagens complementares é justificada com muita propriedade por
Minayo & Sanches (1993):

do ponto de vista metodológico, não há contradição, assim como não há continui-
dade entre investigação quantitativa e qualitativa. Ambas são de natureza diferen-
te (...). A segunda trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes
e opiniões. A primeira tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados,
indicadores e tendências observáveis (...). Do ponto de vista epistemiológico,
nenhuma das abordagens é mais científica do que a outra (...). Pelo contrário, é de
se desejar que as relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais
‘ecológicos’ e ‘concretos’ e aprofundadas em seus significados mais essenciais.

O aspecto mais relevante dessa metodologia talvez tenha sido o reconhe-
cimento explícito de que os pacientes dos programas de controle são, na verdade,
sujeitos e, como tais, co-participantes nas ações de controle e co-responsáveis
pelo seu estado de saúde. Esta mudança de atitude na avaliação dos serviços de
saúde tem sido preconizada por outros autores (Loureiro, 1989; Minayo, 1991) e
pressupõe uma nova postura política, na qual se passe a respeitar o ponto de vista
da comunidade. Segundo Minayo (1991), esta valorização não consiste simples-
mente em um “instrumento de transferência de responsabilidades ou de domina-
ção”, mas sim na oportunidade de promover a participação da comunidade na
gestão coletiva dos programas de saúde e na melhoria desses serviços.
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Diagnóstico do Programa de Controle

Analisaram-se mais de 17.5000 registros epidemiológicos, referentes aos
dados individuais dos participantes do programa no período investigado, bem
como 395 entrevistas estruturadas e 24 entrevistas não-estruturadas, relativas
às famílias e lideranças locais, respectivamente. A qualidade das informações
utilizadas foi assegurada pelo emprego de uma única fonte, representada pela
Superintendência de Controle de Endemias de São Paulo (Sucen); pela manu-
tenção das diretrizes gerais do programa ao longo de todo o período avaliado;
pelo alto nível de preparação das equipes envolvidas no trabalho e pelo elevado
espírito de cooperação que caracteriza a população de Pedro de Toledo.

Os resultados obtidos demonstraram quedas significativas em todos os índi-
ces de infecção por Schistosoma mansoni em Pedro de Toledo: a prevalência geral da
endemia caiu de 23% em 1980 para 1,9% em 1992; a incidência geral caiu de 5,2%
no período 1980/1982 para 1,7% no período 1990/1991; a carga parasitária dimi-
nuiu de 58,5 ovos por grama de fezes (epg) em 1980 para 28,7 epg em 1991.
O ponto negativo na progressão das atividades de controle foi a queda verificada
na taxa de cobertura do programa, tendência que se deveu, basicamente, à
pressão exercida pela taxa de cobertura na zona urbana e que atingiu índices em
torno de 60%, a partir de 1990 (Gráfico 1). Uma avaliação mais precisa dos
efeitos provocados por essa diminuição na taxa de cobertura tem sido dificulta-
da pelo delineamento do programa. Contudo, parece bastante sintomático que,
nos períodos 1989/1990 e 1990/1991, os coeficientes de incidência da
esquistossomose registrados na zona urbana tenham sido superiores aos verifi-
cados na zona rural, fato não observado nos períodos anteriores (Gráfico 2).
Essa questão deverá ser melhor analisada, mas desde já não se pode descartar a
possibilidade de que a diminuição na cobertura do programa esteja interferindo
diretamente nos índices de infecção pesquisados.

Segundo os integrantes entrevistados da equipe de campo da Sucen, a
população rural estaria demonstrando a mesma receptividade às atividades de
controle observada quando da implantação do programa na região, porém o
mesmo não se verificaria em relação à população urbana, que teria passado a
desconsiderar as recomendações feitas pelos membros dessas equipes, nos últi-
mos anos. Tal percepção coincide com os dados epidemiológicos, sugerindo
que a queda observada na taxa de cobertura esteja associada a este novo com-
portamento dos moradores da zona urbana de Pedro de Toledo, perante as ati-
vidades de controle da esquistossomose.
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Gráfico 2 – Coeficientes de incidência (%) da esquistossomose mansônica
(método Kato-Katz) nas zonas rural (INRURAL) e urbana
(INURBANA) do município de Pedro de Toledo (SP), no período
de 1980 a 1992

Visão semelhante do problema foi apresentada pelas quatro diretoras de
escolas públicas e duas professoras entrevistadas. Segundo elas, a falta de consci-
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res problemas associados à transmissão e ao controle da esquistossomose na co-
munidade. Do ponto de vista dessas educadoras, a doença já se tinha incorporado
ao cotidiano da cidade e a aparente ‘normalidade’ seria a causa imediata do desca-
so com que grande parte da população trataria o problema. Os intensos contatos
humanos com águas naturais mantidos pela população, a despeito das orienta-
ções contrárias, seriam a principal externalização. Logo, recomenda-se que o
perfil dos indivíduos não atingidos pelo programa passe a ser traçado rotineira-
mente, e que as motivações que determinam a referida conduta sejam mais in-
tensamente investigadas.

A esquistossomose geralmente não é reconhecida como um problema
prioritário pelos grupos de risco, por motivos que incluem os seguintes fatores:
a pequena mortalidade; a existência de problemas mais óbvios, tais como a
pobreza; o desconhecimento das causas da doença ou da possibilidade de trata-
mento; a falta de condições práticas para o desenvolvimento de um controle
efetivo; problemas sociopolíticos; ou até mesmo o hábito de conviver com o
agravo (WHO, 1990).

Em Pedro de Toledo, a esquistossomose foi identificada como o principal
problema de saúde do município por 37,3% das famílias entrevistadas e por
quase todas as lideranças ouvidas. O papel do programa na definição dessa ten-
dência se mostrou evidente: 99,5% das famílias afirmaram que conheciam a
esquistossomose ou “doença do caramujo”, como é mais conhecida, e 61,5%
relataram a ocorrência de casos na própria família. Grande parte dos entrevista-
dos se embasou no ‘grande’ ou no ‘pequeno’ número de casos para justificar suas
expectativas em relação à doença. Pois bem, nenhuma dessas explicações seria
plausível sem a ingerência do programa, na medida em que a esquistossomose é
assintomática na região (Dias et al., 1988); portanto, a identificação de casos não
depende da percepção imediata do indivíduo, mas sim da realização de exames
laboratoriais e/ou clínicos. Desta forma, só se pode interpretar este ‘conhecimen-
to’ como resultante das informações geradas pelo programa e sua ulterior apreen-
são pela comunidade. É interessante notar que mesmo aqueles indivíduos que
não reconheceram a esquistossomose como problema para a comunidade fize-
ram-no de modo perfeitamente coerente, pois fundamentaram-se na “diminui-
ção do número de casos” ou na “redução da doença”, noções que se coadunam
com os resultados alcançados pelo programa, como visto anteriormente.

Entre as pessoas que minimizaram a importância da esquistossomose para
a saúde pública de Pedro de Toledo, destaca-se o diretor municipal de saúde.
Segundo este entrevistado, a doença não figuraria entre os principais problemas
de saúde do município (que incluiriam doenças respiratórias, desnutrição e hiper-
tensão), em virtude do pequeno número de casos (e de formas graves), tampouco
seria incluída entre as prioridades da administração local, por contar com os
cuidados da Sucen na detecção e tratamento dos infectados.
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Embora o caráter ambíguo da esquistossomose em nosso meio justifique
quase todos os pontos de vista sobre a endemia, e mesmo considerando-se a
lógica do administrador – que quase sempre precisa estabelecer prioridades, em
decorrência da absoluta falta de recursos para atender a todas as demandas da
população –, não há como receber esse posicionamento por parte de uma autori-
dade municipal, senão com enorme estranheza e preocupação. O fato de o con-
trole da esquistossomose em Pedro de Toledo estar sendo realizado por entidades
ligadas ao governo estadual não diminui em nada a responsabilidade do municí-
pio ou seu envolvimento com o problema, especialmente quando a integração do
programa de controle da esquistossomose ao sistema básico de saúde, no contex-
to da municipalização desses serviços, constitui uma possibilidade concreta. Lem-
bre-se ainda que o “pequeno número de casos” de esquistossomose em Pedro de
Toledo é produto direto da forte pressão exercida pelas atividades de controle,
desenvolvidas ali por mais de uma década, existindo consenso entre pesquisado-
res e gestores do programa acerca do fato de que qualquer afrouxamento nessa
pressão poderá representar uma retomada do crescimento da endemia na área.

Desde a implantação, o programa de controle da esquistossomose em Pedro
de Toledo tem recebido o apoio de políticos e lideranças locais, o que se considera
um dos motivos do seu sucesso (Dias et al., 1994). Isto, no entanto, não tem
impedido o estabelecimento de pontos de atrito entre o programa e lideranças
comunitárias. A mais patente dentre todas essas pendências fez-se representar
pela forte reação das lideranças políticas e empresariais da cidade contra a coloca-
ção de placas de advertência em logradouros públicos, nas quais se alertava para
os riscos de infecção pela esquistossomose na localidade. As justificativas para essa
reação foram bastante variáveis, incluindo: redução do turismo, desvalorização
dos imóveis, desestímulo a recursos e investimentos, entre outras.

Mas, na verdade, se a esquistossomose acarretou algum prejuízo para o
município, trouxe benefícios na mesma medida, senão maiores. Segundo um dos
informantes, poder-se-iam destacar, entre outros, a construção da estação de tra-
tamento de esgotos e a visível melhoria do estado geral de saúde da população. É
fato que a implantação do programa de controle da esquistossomose em Pedro de
Toledo implicou o aporte de um grande volume de recursos para o município,
recursos que talvez jamais fossem liberados sem a importância conferida ao con-
trole da esquistossomose na região. De qualquer modo, esses aspectos demons-
tram algumas das dificuldades que o programa vem enfrentando e que se devem
considerar na definição das suas próximas etapas.

No decorrer de todo o trabalho foram muito freqüentes os relatos que
indicavam a ocorrência de “formas graves” e até de “mortes” provocadas pela
esquistossomose na região. A reprodução dessas versões em meio à população
pareceu influenciar sobremaneira o conceito que muitos destes indivíduos forma-
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ram sobre a infecção. O medo da doença demonstrado pela maioria dos chefes de
família entrevistados (78,2%), e mais explicitamente as justificativas por eles ofe-
recidas para explicar este temor – como “doença perigosa”, “medo de morrer” e
“medo de ficar com barriga d’água” –, mostraram-se intimamente associadas a tais
relatos. Contudo, não existem, até o momento, dados que justifiquem estes temores.
É possível que os “casos graves” que serviram de base para a formalização desses
conceitos tenham sido representados por esquistossomóticos oriundos de áreas
hiperendêmicas ou então produzidos por outras doenças, cujas manifestações clíni-
cas se confundam com as da esquistossomose, ambas situações de difícil compreen-
são para uma comunidade leiga. Uma outra possibilidade é a de que a utilização de
materiais audiovisuais nas campanhas educativas, expondo formas graves da doen-
ça, possam haver alimentado esta falsa idéia. E neste caso, cabe alertar para o risco
de descrédito a que os educadores em saúde se estariam expondo ao tentar incutir
na população uma noção que não corresponde exatamente à realidade local.

A participação da comunidade nas atividades de controle foi outra impor-
tante questão social investigada, a ser discutida em maior profundidade oportu-
namente. Por ora, saliente-se que esta participação pode ser considerada satisfatória,
caso se leve em conta apenas as exigências atuais do programa. Contudo, ela se
mostra muito aquém das potencialidades da comunidade de Pedro de Toledo e
absolutamente dissociada das tendências mais modernas de participação popular
nos programas de controle de doenças infecciosas, que exigem um maior
envolvimento das populações alvo na definição das políticas de saúde e no pró-
prio desenvolvimento das ações de controle (Tanner et al., 1986; Loureiro, 1989;
Stotz, 1993; Ferrinho et al., 1993).

Conclusões

A ampliação da riqueza de informações e das possibilidades de análise dos
resultados obtidos na avaliação do programa de controle da esquistossomose em
Pedro de Toledo demonstra que a integração das abordagens epidemiológica (quan-
titativa) e social (qualitativa) constitui uma importante ferramenta metodológica,
recomendando-se a todos trabalhos desta mesma natureza.

O programa desenvolvido neste município apresenta resultados altamente
positivos, porém começa a dar sinais de desgaste, representados particular-
mente pela queda acentuada da taxa de cobertura. Tal fato não significa, necessa-
riamente, que o modelo adotado esteja próximo a esgotar-se, mas certamente
exigirá que se introduzam mudanças no programa para revitalizá-lo.

A identificação de pontos de atrito entre o programa e importantes seg-
mentos da sociedade local indica que qualquer modificação na estratégia de con-
trole deverá ser mais amplamente discutida, de modo a permitir um maior en-
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tendimento entre os grupos direta ou indiretamente envolvidos no controle, bem
como a superação de eventuais diferenças. Lembre-se ainda que, de modo geral,
a população de Pedro de Toledo reconhece a importância da endemia para o
município, o que representa um passo primordial no sentido de garantir maior
participação da comunidade nas atividades de controle.
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