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RESUMO 

 

A esquistossomose é uma doença parasitária causada por trematódeos do gênero Schistosoma, 

que acomete cerca de 240 milhões de pessoas em 76 países. B. glabrata, B. tenagophila e B. 

straminea são as três espécies de caramujos que se infectam naturalmente pelo Schistosoma 

mansoni no Brasil, sendo apenas a última envolvida na transmissão da doença no Ceará. Nos 

estados que fazem fronteira com o Ceará, tem se observado a presença da espécie B. glabrata. 

O desenvolvimento de projetos hídricos, como o Projeto de Integração do Rio São Francisco 

às Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), tem impactado o meio ambiente e, 

consequentemente, a transmissão da esquistossomose. Com a conclusão deste projeto hídrico 

haverá uma mistura de águas bem como dos animais nela existentes, dentre eles os caramujos 

do gênero Biomphalaria. Destaca-se que a densidade populacional destes moluscos sofre 

influência das características físico-químicas das águas em que habitam, sendo, portanto, 

importante o conhecimento destas para a construção de uma linha de base antes da chegada 

das águas do Rio São Francisco. Ressalta-se, também, a relevância da determinação da 

presença de ovos do S. mansoni em escolares de 7 a 14 anos como uma alternativa para 

detectar áreas focais da doença. Para tanto, buscou-se determinar o perfil malacológico, 

epidemiológico e laboratorial da Esquistossomose Mansoni em áreas da Transposição do Rio 

São Francisco no Estado do Ceará. Deste modo, a pesquisa malacológica, a análise físico-

química e microbiológica das águas e a realização de exame parasitológico de fezes pelo 

método Kato-Katz foi a metodologia utilizada para se obter os resultados. Em relação ao 

perfil populacional do estudo, verificou-se a participação de 604 escolares e que em todos os 

seis municípios, a maioria deles (57,65%), possuíam renda familiar inferior a um salário 

mínimo. Das 604 amostras de fezes analisadas não foi evidenciada a presença de ovo de 

S.mansoni. Dos 33 pontos de coleta nos 6 municípios estudados, em 9 (27,27%) não foi 

evidenciada a presença de Biomphalaria sp  e 100% dos caramujos coletados não eliminaram 

cercárias de S. mansoni. B. kuhniana estava presente em dois pontos de coleta do município 

de Brejo Santo. Realizando a análise estatística em todos os pontos de coleta verificou-se que 

a condutividade (p = 0,0019) influencia positivamente na densidade populacional dos 

caramujos. Analisando apenas os pontos de coleta onde foi evidenciada a presença de 

Biomphalaria sp. não houve significância estatística com nenhum parâmetro. Não houve 

casos positivos para esquistossomose na população estudada bem como ausência de 

eliminação de cercarias de S. mansoni nos caramujos do gênero Biomphalaria, apesar desta 

população apresentar características que a torna vulnerável à infecção por S. mansoni. 

Encontrou-se B. kuhniana pela primeira vez no estado do Ceará. As características físico-

químicas e microbiológicas das águas mostraram a capacidade adaptativa que estes caramujos 

possuem em habitar uma grande variedade de coleções hídricas. 

Palavras-chave: Schistosoma mansoni; Biomphalaria; Características da água; Projeto de 

Integração do Rio São Francisco. 



 

ABSTRACT 

 

Schistosomiasis is a parasitic disease caused by trematodes of the genus Schistosoma, affects 

about 240 million people in 76 countries. B. glabrata, B. tenagophila and B. straminea are the 

three species of snails that are naturally infected by Schistosoma mansoni in Brazil, being 

only the last one involved in the transmission of the disease in Ceará. In the states bordering 

Ceará, B. glabrata has been observed. The development of water projects, such as the 

Integration Project of São Francisco River in the Northern Northeast Basins (PISF), has 

impacted the environment and, consequently, the transmission of schistosomiasis. With the 

conclusion of this water project there will be a mixture of water as well as the animals in it, 

among them the snails of the genus Biomphalaria. It should be noted that the population 

density of these mollusks is influenced by the physicochemical characteristics of the waters in 

which they live, and it is therefore important to know them for the construction of a baseline 

before the arrival of the waters of the São Francisco River. It is also important to determine 

the presence of eggs of S. mansoni in schoolchildren aged 7 to 14 years as an alternative to 

detect focal areas of the disease. In order to do it, we aimed to determine the malacological, 

epidemiological and laboratorial profile of Schistosomiasis Mansoni in areas of the 

Transposition of São Francisco River in the State of Ceará. Thus, the malacological research, 

the physical-chemical and microbiological analysis of the waters and the parasitological 

examination of feces by the Kato-Katz method was the methodology used to obtain the 

results. In relation to the population profile of the study, 604 students participated and in all 

six municipalities, the majority (57.65%) had a family income below a minimum wage. Of 

the 604 fecal samples analyzed, the presence of S. mansoni eggs was not evidenced. Of the 33 

collection points in the 6 municipalities studied, in 9 (27,27%) the presence of Biomphalaria 

sp. was not evidenced and 100% of the snails collected did not eliminate S. mansoni cercariae. 

B. kuhniana was present in two points of collection of the municipality of Brejo Santo. 

Statistical analysis at all collection points showed that the conductivity (p = 0.0019) had a 

positive influence on the population density of the snails. Analyzing only the collection points 

where it was evidenced the presence of Biomphalaria sp. there was no statistical significance 

with any parameter. There were no positive cases for schistosomiasis in the studied 

population, as well as no elimination of S. mansoni cercariae in snails of the genus 

Biomphalaria, although this population presents characteristics that make it vulnerable to 

infection by S. mansoni. B. kuhniana was found for the first time in the state of Ceará. The 

physico-chemical and microbiological characteristics of the waters showed the adaptive 

capacity of these snails to inhabit a great variety of water collections. 

 

Keywords: Schistosoma mansoni; Biomphalaria; Water characteristics; Integration Project of 

São Francisco River. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos Gerais 

 

A esquistossomose é uma doença parasitária causada por trematódeos do gênero 

Schistosoma que vivem no sangue, sendo endêmica em mais de 70 países nas regiões 

tropicais e subtropicais, particularmente em comunidades que vivem em extrema pobreza sem 

água potável e saneamento adequado. Sua maior concentração encontra-se na África 

Subsaariana apresentando, também, alguns focos importantes na América do Sul, no Oriente 

Médio, no Sudeste Asiático e na China (WHO, 2018). Embora existam seis espécies de 

Schistosoma capazes de infectar um ser humano somente uma delas existe no Brasil, S. 

mansoni (COURA & AMARAL, 2004), como pode ser observado na figura 1. 

 

 Figura 1: Distribuição das espécies de Schistosoma. 

 

Fonte: COLEY et al., 2014 

 

Segundo dados do relatório final do último Inquérito Nacional de Prevalência da 

Esquistossomose mansoni e Geo-helmintoses (INPEG) realizado no ano de 2010 no Brasil, 

dos 197.564 exames realizados em escolares na faixa de 7 a 17 anos foram encontrados 

194.900 resultados negativos e 2.664 resultados positivos de eliminação ovos de S. mansoni. 
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Observou-se que a proporção de positivos foi de 0,99 com intervalo de confiança 95% de 0,20 

a 1,78 (KATZ et al., 2014). 

De acordo com estudos realizado por MARTINS-MELO et al., 2016, entre 2000 e 

2011, um total de 12.491.280 mortes foram relatadas no Brasil. A esquistossomose foi a causa 

em 8.756 (0,07%) dessas mortes, sendo em 6.319 (72,2%) como uma causa básica, e em 

2.437 (27,8%) como a causa associada. O número médio de óbitos relacionados à 

esquistossomose foi de 729,7 por ano (IC 95%: 699,9-759,4), variando de 629 em 2003 e 792 

em 2001. 

 A esquistossomose mansoni é adquirida pelo homem quando cercárias penetram na 

pele de pessoas que entram em contato com água doce contaminada. Ocorre então, que os 

pares de vermes de S. mansoni liberam constantemente ovos, dos quais cerca de metade 

atingem o ambiente externo por via fecal. Em contato com a água o ovo libera os miracídios 

que buscam o hospedeiro intermediário, caramujos de água doce do gênero Biomphalaria. No 

caramujo, os miracídios se multiplicam assexuadamente culminando na formação das larvas 

cercárias. As cercárias ao entrarem em contato com o homem penetram através da pele, 

perdem sua cauda bifurcada e desenvolvem-se em esquistossômulos os quais atingem o 

fígado através da corrente sanguínea, em seguida migram para atingir a sua localização final 

peri-intestinal, onde amadurecem na sua forma adulta conforme pode-se observar na figura 2 

(MITTA et al., 2012). 
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Figura 2- Ciclo biológico do Schistosoma mansoni. 

 

 Fonte: Adaptado de MITTA et al., 2012 

 

Alguns fatores que estão relacionados com a patogenia causada pelo S. mansoni 

são a linhagem do parasito, a imunidade, a carga parasitária adquirida, a idade, o estado 

nutricional e a resposta imunológica do hospedeiro (KATZ, ALMEIDA, 2003). 

Assim, as manifestações agudas mais frequentes da doença são representadas 

pelas fases de invasão e migração do parasita sendo caracterizada pelo prurido no local da 

penetração da cercária e possivelmente uma dermatite cercariana. (BARSOUM; ESMAT; EL-

BAZ, 2013).  

A cronicidade da doença ocorre por um predomínio da resposta imune Th2 em 

relação à Th1, que coincide com a deposição de ovos. (BARSOUM; ESMAT; EL-BAZ, 

2013). A fase crônica da esquistossomose mansoni pode apresentar-se sob as formas clínicas: 

intestinal, hepática, hepatointestinal e hepatoesplênica compensada ou descompensada 

(SIQUEIRA-BATISTA et al., 1997). 
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Numerosas técnicas de diagnóstico da esquistossomose mansoni estão 

disponíveis, mas nenhuma delas satisfaz completamente as características de uma técnica 

ideal, com efetividade, uso de poucos reagentes, uso de equipamentos simples, rapidez na 

execução, baixo custo e facilidade de execução em campo (PIMENTA, 2014). 

O diagnóstico da esquistossomose mansoni, não pode ser definido apenas pelo 

exame clínico do paciente por apresentar semelhanças em suas diversas formas clínicas a 

muitas outras doenças, sendo necessário para a definição métodos laboratoriais (RABELLO et 

al., 2008).  

O método recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

inquéritos coproscópicos de rotina e em investigações epidemiológicas para a 

esquistossomose mansoni ainda é o Kato-Katz®. Sendo de simples execução, com 

possibilidade de transporte e armazenamento de lâminas em temperatura ambiente por meses, 

baixo custo e uma especificidade de 100%, é o método mais utilizado em estudos 

epidemiológicos para pesquisa de S.mansoni em diversos países, há 44 anos (WHO, 2013; 

CARVALHO; COELHO; LENZI, 2008). 

Outro método de diagnóstico usado em alguns estudos na literatura é a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) que tem mostrado ser eficiente na identificação dos casos 

positivos, mesmo em pacientes de baixa carga parasitária, e no correto diagnóstico dos casos 

negativos, proporcionando níveis de sensibilidade próximos a 90% e níveis de especificidade 

próximos a 100% (ESPÍRITO-SANTO et al.,2014; OLIVEIRA et al.,2010; GOMES et al.,  

2006; PONTES et al.,2003). 

Há também os métodos que detectam antígenos circulantes do parasito liberados 

na circulação do hospedeiro por regurgitação regular do conteúdo intestinal não digerido 

pelos parasitos (VAN DAM et al., 1994). Os dois antígenos que têm sido utilizados no 

diagnóstico da esquistossomose mansoni são o Antígeno Anódico Circulante (CAA) e o 

Antígeno Catódico Circulante (CCA). 

Já em relação à terapia medicamentosa o fármaco de escolha usado no tratamento 

de casos positivos no Brasil, assim como em outros países, é o praziquantel (KATZ; 

ALMEIDA, 2003). Apenas no ano de 2015, mais de 66,5 milhões de indivíduos (53,2 milhões 

de crianças em idade escolar e 13,3 milhões de adultos) receberam tratamento preventivo para 

a esquistossomose o que representou 42,2% de cobertura para a doença de crianças em idade 

escolar (WHO, 2017). 
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1.2 Situação da Esquistossomose Mansoni no Mundo 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a esquistossomose afeta em 

torno de 240 milhões de pessoas em todo o mundo, e mais de 700 milhões de pessoas residem 

em áreas endêmicas (Figura 3) (WHO, 2012). Em todo o mundo, milhões de pessoas sofrem 

de morbidade grave como consequência da esquistossomose. No panorama mundial, esta 

patologia ocupa o segundo lugar entre as doenças parasitárias em relação ao número de 

pessoas infectadas e em risco de infecção ficando apenas atrás da malária (STEINMANN et 

al., 2006). 

No mundo atual a esquistossomose ainda apresenta sérias consequências para a 

saúde pública com significativos impactos socioeconômicos e, continua sendo uma das mais 

prevalentes doenças infecciosas tropicais com cerca de 800 milhões de pessoas vivendo sobre 

o risco de adquirir a doença (WEERAKOON et al., 2015). 

 

Figura 3 – Distribuição geográfica da esquistossomose no mundo 

 

 Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012 

 

1.3 Contexto da Esquistossomose no Brasil e no Ceará 

 

Estima-se que no Brasil existem 1,5 milhões de pessoas infectadas (abaixo de 

1%), de acordo com dados obtidos pelo Inquérito Nacional de Prevalência (2011-2014), e 



19 

 

cerca de 25 milhões de pessoas residindo em regiões sob o risco de serem infectadas por S. 

mansoni (BRASIL, 2014; KATZ et al., 2014). Há registros de transmissão da doença em 

todas as suas regiões, atingindo 18 estados da federação e o Distrito Federal. As principais 

áreas endêmicas se situam nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e 

Pernambuco, enquanto que áreas focais são registradas no Ceará, Maranhão, Distrito Federal, 

Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo (BRASIL, 2014). São nas regiões 

Sudeste e Nordeste que se encontram os estados brasileiros mais endêmicos, apesar da doença 

se manifestar em outras regiões do território nacional, como pode ser observado na figura 4. 

 

Figura 4 - Áreas endêmicas para o Schistosoma mansoni no Brasil 

 

Fonte: SCHOLTE et al., 2014 

 

O Inquérito Helmintológico Escolar, promovido pelo Ministério da Saúde e 

realizado por PELLON E TEIXEIRA no período de 1950 a 1953, no Ceará foi realizado por 

ALENCAR em 1940-49 totalizando 40.462 exames com uma positividade de 390 casos, e um 

percentual total para o estado de 1%. Dentre os municípios onde foram encontradas pessoas 

com esquistossomose, as mais atingidas foram Pacoti com 31,4% e Redenção com 62,2% 

(GOMES, 2010). Nos anos de 1977 e 1978, foi realizado o inquérito coproscópico de maior 

abrangência, no qual foram delimitadas áreas cearenses consideradas endêmicas sendo que 16 

municípios foram classificados como endêmicos para esquistossomose (PONTES et al., 

1999). 
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Dando prosseguimento as pesquisas referentes à esquistossomose, no período de 

1997 a 2011 foram realizados 1.041.880 exames coproscópicos pelo Programa de Vigilância e 

Controle da Esquistossomose (PCE no estado do Ceará), detectando 12.665 portadores de 

ovos de S. mansoni, com um percentual de positividade de 0,82%. Atualmente o PCE atua em 

municípios de áreas endêmicas, mostradas na figura 5, localizadas em três regiões do estado 

do Ceará: região do Cariri, Maciço de Baturité e Serra da Ibiapaba. O PCE tem ampliado a 

vigilância do agravo através das buscas ativas nas áreas não trabalhadas, mas que apresentam 

casos suspeitos e fatores ambientais (coleções hídricas, falta de saneamento básico e presença 

do hospedeiro), que contribuem fortemente para transmissão e dispersão de casos (SESA, 

2015). 

 

Figura 5 - Positividade por Esquistossomose mansoni no Ceará 

  

Fonte: SESA, 2016 

 

 

1.4 Distribuição do gênero Biomphalaria no Brasil. 

 

Ressalta-se que no Brasil já foram identificadas dez espécies e uma subespécie do 

gênero Biomphalaria: B. glabrata, B. tenagophila, B. straminea, B. peregrina, B. schrammi, 

B. kuhniana, B. intermedia, B. amazonica, B. oligoza, B. occidentalis e B. tenagophila 

guaibensis. Contudo, somente três destas espécies são susceptíveis à infecção natural por S. 

mansoni, a saber, B. glabrata (SAY, 1818), B. tenagophila (ORBIGNY, 1835) e B. straminea 
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(DUNKER 1848) (CARVALHO et al., 2008).  Além destas, B. amazônica, B. peregrina e B. 

cousini são consideradas potenciais hospedeiros, pois se infectam experimentalmente pelo 

parasita (BRASIL, 2014). 

É importante salientar que dentre as espécies infectadas naturalmente, a B. glabrata é 

a mais importante, por apresentar altos níveis de infecção e ter sua distribuição, no Brasil, 

quase sempre associada à ocorrência da esquistossomose. Sua presença foi notificada em 16 

estados brasileiros e Distrito Federal (BRASIL, 2014). 

Já a B. straminea é a espécie mais bem-sucedida e adaptada às variações climáticas. 

Esta espécie possui a distribuição mais abrangente entre as demais tendo sido registrada em 

1.280 municípios distribuídos por 24 estados brasileiros, apenas nos estados de Amapá e 

Rondônia ainda não foi notificada (BRASIL, 2014). 

E por fim, a B. tenagophila tem importância epidemiológica na transmissão do S. 

mansoni nos estados das regiões Sul e Sudeste, sendo a espécie responsável pela maioria dos 

casos autóctones de esquistossomose no estado de São Paulo e pelos focos da doença no 

estado de Santa Catarina. Já foi notificada em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal 

(BRASIL, 2014). 

É importante observar que, até o presente momento, a única espécie envolvida na 

transmissão da esquistossomose no Ceará é a B. straminea estando presente em todos os 

municípios do estado, sendo que Baturité, Orós, Missão Velha, Mauriti, Jaguaretama, Aurora 

e Brejo Santo são os que se mostraram positivos na liberação de cercárias de S. mansoni 

(SESA-CE, 2016). Apesar disso, nos estados que fazem fronteira com o Ceará (Pernambuco, 

Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte) há relatos de presença da espécie B. glabrata 

(BRASIL, 2014). 

Com efeito, apesar de a espécie B. straminea apresentar uma baixa taxa de infecção 

por S. mansoni, ela é capaz de manter altos índices de infecção na população humana, visto 

que é comum encontrar moluscos com uma taxa de infecção menor do que 0,5%, após o 

exame de amostras superiores a cinco mil exemplares provenientes de locais onde a taxa de 

infecção humana está em torno de 60% (THIENGO & FERNANDEZ, 2008). 

 

 

1.5 Características das águas e a presença de Biomphalaria 

 

Estudos têm mostrado que fatores e parâmetros físico-químicos da água 

influenciam na densidade populacional, bem como no ciclo biológico dos hospedeiros 
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intermediários do S. mansoni, dentre eles a temperatura da água, o potencial hidrogeniônico 

(pH), a turbidez, a condutividade elétrica, a acidez, a alcalinidade em bicarbonato, a presença 

de cloretos e sulfatos, a dureza total e a quantidade de sólidos totais dissolvidos. 

A temperatura da água é muito importante para a manutenção da natureza 

biológica ao induzir a distribuição dos organismos aquáticos. No que diz respeito ao ciclo da 

Esquistossomose Mansoni ela influencia diretamente na liberação das cercárias, na 

alimentação e reprodução dos hospedeiros intermediários, assim como em outras etapas do 

ciclo (PASSOS et al., 1998; MOTA, 2011). 

No que concerne ao pH, como os moluscos planorbídeos necessitam de cálcio 

para a formação de suas conchas este fator é muito importante pois em águas com pH ácido 

eles são incapazes de promover a deposição de cálcio. No entanto, pequenas concentrações de 

cálcio na água são suficientes para atender as necessidades vitais destes caramujos (SOUZA 

et al., 1998; PIERI, 2008).  

Já a turbidez exerce vários efeitos sobre os organismos aquáticos por reduzir a 

penetração da luz do sol na água prejudicando, consequentemente, a fotossíntese de algas e 

plantas aquáticas que servem de alimento para os moluscos afetando assim a alimentação 

destes (PIMENTA, 2010). 

A condutividade elétrica da água é determinada estimando-se a quantidade de 

compostos iônicos e catiônicos, os quais, em solução, permitem a passagem de eletricidade. 

Seus valores podem variar ao longo do ano em função das chuvas e da evaporação, que 

alteram a concentração dos sais na água alterando assim a densidade populacional dos 

caramujos (MADSEN, 1985). 

Outro parâmetro importante da água relacionado com a quantidade de moluscos é 

a presença do ânion sulfato (SO4
2-

), o qual representa uma das formas mais frequentes de 

enxofre presente em ecossistemas aquáticos sendo de fundamental importância para a 

produtividade do ecossistema por constituir a principal fonte de enxofre para os produtores 

primários, fonte de alimento destes moluscos (ESTEVES, 1998). 

 

 

1.6 O impacto de projetos hídricos na transmissão da Esquistossomose Mansoni 

 

O desenvolvimento de vultosos projetos econômicos como, por exemplo, a 

construção de usinas elétricas e barragens em geral, têm impactado o meio ambiente e, 

consequentemente, a transmissão de doenças endêmicas como a esquistossomose 
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(SOUTHGATE 1997, SOUTHGATE et al., 2001, ZHENG et al., 2002). Além de fornecer 

armazenamento urbano de água e gerar energia, os reservatórios artificiais prejudicam 

severamente os ecossistemas que o circundam podendo causar riscos à saúde pública 

(TESANA, 2002). 

Alguns projetos hidrelétricos de grande escala resultaram na emergência ou 

ressurgimento da esquistossomose, como foi observado na represa de Aswan, no Egito; 

Selingue, em Mali; na represa Três Gargantas, na China; e na represa Kossou, na Costa do 

Marfim (MALEK, 1975; ABDEL-WAHAB, 1979; TRAORÉ, 1989; ZHENG et al., 2002; 

N’GORAN et al., 1997). Em estudo realizado por AbdelWahab (1979), que avaliou a   

prevalência da esquistossomose em 1979 comparando-a com a obtida no estudo de Scott em 

1935, observou-se que a prevalência para S.mansoni havia aumentado de 3,2% (1935) para 

73% (1979). 

As mudanças físicas e químicas ocasionadas pelas alterações ambientais 

proporcionadas pela construção de barragens afetam a biodiversidade original do ambiente 

(TUNDISI et al., 2001). Tais mudanças têm direcionado pesquisas para os vetores de doenças 

endêmicas como, por exemplo, a esquistossomose, visto que podem favorecer a transmissão 

em áreas de baixa endemicidade ou propiciar a instalação de novos focos da doença 

(REZENDE et al., 2009). 

Apesar de a criação de reservatórios de barragens e da implantação de sistemas de 

irrigação constantemente aumentarem a transmissão da esquistossomose, também melhoram o 

abastecimento de água e o saneamento, sendo capaz de descontinuar o ciclo de transmissão da 

doença pela redução do contato do homem com a água e pela redução da contaminação 

ambiental com excretas (STEINMANN et al., 2006). 

A possibilidade de instalação da esquistossomose em áreas não endêmicas no 

Brasil já foi relata por pesquisadores, os quais observaram diferentes graus de suscetibilidade 

ao S. mansoni em infecção experimental de B. straminea e encontraram as três espécies de 

Biomphalaria que se infectam naturalmente pelo S. mansoni, B. glabrata, B. tenagophila e B. 

straminea, no reservatório da Pampulha localizado no município de Belo Horizonte 

(FERNANDEZ & THIENGO, 2002; FERNANDEZ & THIENGO, 2010; PINTO et al., 

2013). Porém, estudos que evidenciem a presença do S. mansoni na população residente e 

flutuante destas regiões são raros. 
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1.7 O Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e a transmissão da 

Esquistossomose 

 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco às Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional, maior obra de infraestrutura hídrica do país, tem como objetivo 

fundamental garantir a segurança hídrica a 12 milhões de habitantes de pequenas, médias e 

grandes cidades da região semiárida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande 

do Norte (CASTRO, 2011; MI, 2004a). O projeto também tem como objetivos aumentar a 

oferta de água, fornecer água de forma complementar para açudes existentes na região e 

reduzir as diferenças regionais causadas pela oferta desigual de água entre bacias e 

populações (ALBUQUERQUE et al., 2013). 

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) o projeto foi dividido em 

dois sistemas independentes (Figura 6), o Eixo Norte que levará água para os sertões de 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e o Eixo Leste, que beneficiará parte do 

sertão e da região agreste de Pernambuco e da Paraíba (CASTRO, 2011). 

Para o Eixo Norte estão previstos cerca de 345km de canais, aquedutos, túneis e 

condutos forçados, três estações de bombeamento e uma usina hidrelétrica, em Jati-CE, que 

será instalada logo após transposto o divisor de águas da bacia do São Francisco. Já para o 

Eixo Leste estão previstos cerca de 333km de canais, aquedutos, túneis e condutos forçados e 

seis estações de bombeamento (PEREIRA JR, 2005). 



25 

 

Figura 6 – Eixos da Transposição do Rio São Francisco no Nordeste Sententrional 

 

Fonte: MI, 2004a 

 

Em relação ao estado do Ceará o projeto prevê aumento da garantia da oferta 

hídrica; redução do conflito existente entre a Bacia do Jaguaribe e as Bacias Metropolitanas 

em função do progressivo aumento das transferências de água para o abastecimento da região 

metropolitana de Fortaleza; melhor e mais justa distribuição espacial da água ofertada pelos 

açudes Orós e Banabuiú; aumento da disponibilidade do Rio Salgado para estabelecer uma 

fonte hídrica permanente para o abastecimento da segunda região mais povoada do estado, o 

Cariri Cearense, com cerca de 500 mil habitantes (MI, 2017b). 

Em março de 2017, as águas do rio São Francisco chegaram aos estados de 

Pernambuco e Paraíba sendo as cidades de Sertânia (PE) e Monteiro (PB) as primeiras a 

receberem as águas (MI, 2017a). 

Assim posto, os estados da região Nordeste que receberão as águas do rio São 

Francisco poderão ter um aumento no número de casos de esquistossomose tendo em vista 

que a grande maioria dessas áreas carece de saneamento básico e que a transposição poderá 

contribuir para a dispersão dos caramujos do gênero Biomphalaria. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Nas regiões sudeste e nordeste do Brasil, a esquistossomose é um problema de 

saúde pública amplamente disseminado. Devido ao grande número de pessoas acometidas 

pela doença e aos constantes deslocamentos da população para áreas urbanas em busca de 

trabalho e melhores condições de vida, a doença tem sido introduzida em novas áreas com 

acesso limitado ou sem acesso a serviços de saneamento e água potável. 

Após compreender que as mudanças ambientais causadas por construções hídricas 

afetam as características físico-químicas e microbiológicas da água, alterando o padrão 

hidrológico e a dinâmica ecológica de rios e bacias, chega-se a conclusão de que estes fatores 

podem causar impactos ecológicos como a perda de biodiversidade, bem como alterações na 

densidade de espécies, tais como dos hospedeiros intermediários da esquistossomose 

mansoni. Sendo oportuno ressaltar que o conhecimento de como os fatores e parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos das águas habitadas pelos moluscos transmissores da 

esquistossomose mansoni se apresentam antes da chegada das águas do rio São Francisco é 

bastante relevante, pois não se sabe como estes parâmetros se apresentarão no futuro, pós-

conclusão e chegada das águas do referido rio. 

Os indivíduos que são mais vulneráveis em adquirir a esquistossomose mansoni 

são crianças devido aos poucos hábitos (hábitos comportamentais) de higiene e a tendência de 

ter um maior contato com águas naturais em busca de diversão, por exemplo, desta forma é 

importante o monitoramento através de inquéritos coproscópicos neste grupo. 

Nesse contexto, o Estado do Ceará foi contemplado com um grande projeto 

hídrico em fase de construção envolvendo mais de 25 municípios, o Projeto de Integração do 

Rio São Francisco às Bacias do Nordeste Setentrional. A realização deste projeto traz diversos 

desses fatores de riscos que poderão impactar na transmissão dessa doença. Além de que, a 

dificuldade de previsão do surgimento do surto de endemias decorrentes desses 

empreendimentos e a existência de situações peculiares em cada um deles tornam 

extremamente necessários estudos preventivos na área, a fim de propor ações 

intervencionistas que possam contribuir de maneira efetiva na prevenção e redução da doença 

no estado do Ceará. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Analisar o perfil epidemiológico da esquistossomose mansoni e o perfil 

malacológico de coleções hídricas em áreas da transposição do Rio São Francisco no estado 

do Ceará 

3.2 Objetivos específicos 

 Descrever o perfil sociodemográfico de escolares de munícipios atingidos 

pela transposição do Rio São Francisco; 

 Caracterizar e identificar a fauna malacológica limínica das coleções 

hídricas selecionadas; 

 Verificar a positividade dos caramujos do gênero Biomphalaria sp para S. 

mansoni; 

 Determinar as características físico-químicas e microbiológicas de 

coleções hídricas próximas às obras da transposição do Rio São Francisco 

dos municípios selecionados; 

 Determinar a prevalência da esquistossomose mansoni em escolares dos 

municípios selecionados através de exame coproscópico. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal com base em dados 

primários de análises físico-químicas e microbiológicas de água, exames coproscópicos e 

moleculares. 

 

4.2 Área de estudo  

 

O estudo foi realizado nos municípios cearenses de Jati, Brejo Santo, Mauriti, 

Aurora, Jaguaribara e Jaguaretama os quais sofrerão influência direta da Transposição do Rio 

São Francisco no estado do Ceará. 

O município de Jati estende-se por 361,1km² e conta com 7.660 habitantes, 

segundo último censo realizado no ano de 2010. Situado a 421 metros de altitude e a 445km 

de Fortaleza, Jati tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7° 41' 33'' Sul, 

Longitude: 39° 0' 30'' Oeste. 

O município de Brejo Santo estende-se por 663,4km² e conta com 45.193 

habitantes, segundo último censo realizado no ano de 2010. Situado a 380 metros de altitude e 

a 422km de Fortaleza, Brejo Santo tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7° 29' 

13'' Sul, Longitude: 38° 58' 47'' Oeste. 

O município de Mauriti estende-se por 1.079km² e conta com 44.240 habitantes, 

segundo último censo realizado no ano de 2010. Situado a 356 metros de altitude e a 410km 

de Fortaleza, Mauriti tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7° 23' 43'' Sul, 

Longitude: 38° 46' 12'' Oeste. 

O município de Aurora estende-se por 889,9km² e conta com 24.566 habitantes, 

segundo último censo realizado no ano de 2010. Situado a 259 metros de altitude e a 361km 

de Fortaleza, Aurora tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 6° 56' 4'' Sul, 

Longitude: 38° 57' 51'' Oeste. 

O município de Jaguaretama estende-se por 1.759,7km² e conta com 17.863 

habitantes, segundo último censo realizado no ano de 2010. Situado a 115 metros de altitude e 

a 212km de Fortaleza, Jaguaretama tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 5° 36' 

51'' Sul, Longitude: 38° 46' 0'' Oeste. 
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O município de Jaguaribara estende-se por 668,7km² e conta com 10.399 

habitantes, segundo último censo realizado no ano de 2010. Situado a 97 metros de altitude e 

a 217km de Fortaleza, Jaguaribara tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 5° 39' 

44'' Sul, Longitude: 38° 37' 8'' Oeste. 

 

Figura 7 – Eixo Norte do Projeto de Transposição do Rio São Francisco no estado 

do Ceará  

 

Fonte: Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, 2015. 
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4.3 População do estudo 

 

O estudo foi realizado em escolares de 7 a 14 anos de idade de Escolas da Rede Municipal de 

cada município. 

 

4.3.1 Cálculo do dimensionamento da amostra para exames coproscópicos  

 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado levando-se em consideração uma 

prevalência geral da doença no estado de 5% (valor extrapolado), uma margem de erro de 5% 

e um nível de confiança de 95%, o que originou uma amostragem aleatória simples de 72, 73, 

72, 70, 69 e 73 alunos para os municípios de Aurora (3778 escolares do ensino fundamental), 

Brejo Santo (6312 escolares do ensino fundamental), Jaguaretama (2852 escolares do ensino 

fundamental), Jaguaribara (1504 escolares do ensino fundamental), Jati (1125 escolares do 

ensino fundamental), Mauriti (7457 escolares do ensino fundamental), respectivamente. O 

tamanho da amostra foi corrigido pelo efeito do desenho, no caso da amostragem por 

conglomerado o valor foi dobrado. 

 

4.3.2 Seleção das escolas e dos alunos 

Segundo o RIMA (MI, 2004a), a área diretamente afetada é definida como uma 

faixa ao longo das estruturas do Projeto, com 2,5 km de largura para cada lado do canal por 

onde as águas passarão. Dessa forma, mediante a parceria com a Secretaria Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará, formulou-se mapa temático para cada município 

evidenciando eixo de Transposição no município, a Área de Influência Direta (AID) e as 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental os quais constam todos nos Anexos A, B, C, D, E 

e F. 

Sendo assim, em Aurora foi selecionada a escola da zona rural Vicente Rodrigues 

dos Santos e a escola da zona urbana Romão Sabiá. Em Brejo Santo foi selecionada a escola 

da zona rural Maria Leite de Araújo e a escola da zona urbana Clotildes Moreira Tavares. Em 

Jaguaretama foi selecionada a escola da zona rural Cláudio Oliveira e a escola São José, 

localizada na zona urbana do município. Em Jaguaribara foram selecionadas duas escolas da 

zona rural localizadas próximas ao açude Castanhão, a escola Onze de Agosto e a escola 

Fenelon Bezerra. Em Jati foi selecionada a escola da zona rural Anta Maria da Conceição e a 
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escola da zona urbana Maria Núbia Vieira Novais. Em Mauriti foram selecionadas três 

escolas a escola da zona rural Edson Olegário de Santana e duas escolas da zona urbana, 

Centro Educacional de Mauriti e Humberto Bezerra. 

Após seleção das escolas, o critério de seleção das classes se deu pelo sorteio 

entre turmas pares (2º, 4º, 6º e 8º ano) e turmas ímpares (3º, 5º, 7º e 9º ano), quando foi 

possível. 

Com as escolas e as turmas selecionadas, foi solicitada, aos diretores de cada 

escola, uma relação com os nomes dos alunos da cada turma selecionada. 

 

4.4 Critérios de inclusão  

 

Foram incluídos no estudo alunos de 7 a 14 anos de idade, devidamente 

matriculados nas turmas das escolas selecionadas em cada município e que entregaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (assinado pelo responsável) 

(APÊNDICE G) e o Termo de Assentimento (assinado pelo escolar com 12 a 14 anos 

completos) (APÊNDICE H). 

 

4.5 Critérios de exclusão 

 

Alunos que não entregaram o material solicitado. 

 

4.6 Preceitos Éticos 

 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa Humana da 

UFC, tendo sido aprovado através dos Ofícios nº 399/11 e n° 14/16 – Protocolo no COMEPE 

nº 254/11 (ANEXO A e B). 

Todas as pessoas foram informadas sobre seus direitos assegurados na Resolução 

nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e receberam os devidos esclarecimentos da 

pesquisa, do caráter participativo, e a garantia de que não haverá divulgação de nomes ou de 

qualquer outra informação que ponha em risco a sua privacidade. 
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4.7 Coleta e Processamento de material biológico 

 

Em cada município, para a coleta das amostras de fezes, foi entregue aos escolares 

que preencheram o questionário e assinaram o termo pertinente um frasco coletor 

devidamente identificado com o nome de cada escolar. No dia seguinte à entrega do frasco, 

uma parte da equipe passava pelas salas de aula recolhendo os frascos contendo a amostra. 

Para os escolares que não conseguiram entregar a amostra neste dia foi permitido realizar a 

entrega no dia seguinte. 

Após recolhimento do material, o mesmo era levado ao local designado em cada 

município para o processamento. Foram confeccionadas 03 lâminas por amostra de fezes 

segundo o método Kato-Katz (KATZ et al., 1972). O restante do material não utilizado foi 

descartado em sacos plásticos junto ao lixo biológico da unidade de saúde de cada município. 

As lâminas confeccionadas forram embaladas para cada indivíduo (L1, L2 e L3), 

identificadas e armazenadas a temperatura ambiente, sendo acondicionadas em caixas e 

transportadas para o Laboratório de Parasitologia e Biologia de Moluscos (LPBM) localizado 

no departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Federal do Ceará. No 

laboratório, elas foram armazenadas a temperatura ambiente, em caixas colecionadoras de 

lâminas devidamente identificadas e adicionado material absorvente de umidade (sílica). 

 

4.8 Exame parasitológico de fezes (Kato-Katz®) 
 

 

A coproscopia foi baseada na técnica de Kato-Katz®, proposta por Katz e 

colaboradores em 1972, visando à detecção de casos positivos da Esquistossomose Mansoni. 

Este método foi realizado utilizando-se o Kit Helm-Test® e realizado segundo 

recomendações do manual do fabricante. 

Ao microscópio, a análise quantitativa foi realizada contando-se todos os ovos 

visualizados na lâmina, em seguida multiplicando-os por 24. A justificativa para tal cálculo é 

que cada lâmina possui 42 mg de fezes, e ao ser multiplicado por 24 obtém-se o valor 

aproximado de 1 grama de fezes (42mg x 24 = 1,008g). Sendo assim, o número ou a média de 

ovos por lâmina multiplicados por 24 resulta no número de ovos por grama de fezes (OPG). 
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4.9 Coleta, identificação e análise dos moluscos 

 

4.9.1 Coleta dos moluscos 

Após o mapeamento das 33 coleções hídricas e a identificação dos criadouros, a 

equipe de campo marcou os pontos das coordenadas geodésicas de todas as coleções 

pesquisadas, utilizando GPS Garmim. 

A técnica de coleta consistiu em raspar com a concha de captura a vegetação 

submersa, as margens e o fundo dos criadouros. Na superfície, o material recolhido foi 

cuidadosamente analisado à procura dos moluscos, observando-se as folhas e os pequenos 

gravetos, onde os espécimes jovens ou pequenos moluscos encontravam-se presos. À medida 

que os moluscos foram sendo encontrados, foram postos em recipiente plástico, e o material 

da concha de captura novamente lavado até a confirmação da ausência de moluscos, para 

então ser desprezado. 

Foram coletados moluscos de uma área demarcada por um intervalo de tempo de 

30 minutos, por dois coletadores. Com esses dados estima-se a densidade populacional. Para a 

remessa, os moluscos foram embalados em gaze umedecida com água. Para evitar que a gaze 

perdesse a umidade, as mesmas foram acondicionadas em sacos plásticos apropriadamente 

identificados (com o nome da localidade, o tipo de criadouro, a data da coleta, etc.). O 

material foi colocado em caixas resistentes e transportado para o LPBM, onde os moluscos 

foram mantidos adequadamente para as devidas análises (BRASIL, 2008). 

 

4.9.2 Verificação quanto à presença de cercárias de Schistosoma mansoni 

O exame dos moluscos consistiu na exposição dos moluscos do gênero 

Biomphalaria à luz artificial (lâmpada de 60 W) a uma distância de 30 cm por um período de 

4 horas, para verificar a eliminação de cercarias. Após esta etapa a água dos recipientes com 

caramujos foi analisada em microscópio estereoscópico para detectar a presença de cercarias. 

O mesmo experimento foi repetido três vezes pelo período de 30 dias, com intervalo de 10 

dias entre cada análise. 

No LPBM os moluscos foram mantidos em reservatórios de plástico com água 

desclorada e alimentados com alface fresca e hidratada. 
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4.9.3 Identificação morfológica dos moluscos 

A identificação morfológica foi realizada com base na comparação das 

características da concha, conforme estabelecido por Paraense (1975). 

 

4.9.4 Identificação molecular dos moluscos 

A identificação molecular de alguns moluscos do gênero Biomphalaria foi 

realizada em parceria com o Laboratório de Helmintologia e Malacologia Médica do Centro 

de Pesquisas René Rachou (CPqRR), localizado na Fiocruz de Belo Horizonte - MG. 

A extração de DNA foi realizada utilizando o kit Wizard Genomic DNA 

Purification da Promega (VIDIGAL, et al. 2000). Inicialmente o fragmento do pé foi 

colocado em 200µl de solução de lise nuclear e incubado por 12 a 16 horas com 50mg/ml de 

proteinase K em banho-maria a 37ºC. Em seguida foram adicionados 80µl de solução de 

precipitação proteica. Esse preparado foi submetido ao vortex e centrifugado a 13.000rpm por 

5 minutos. O sobrenadante contendo o DNA foi transferido para outro tubo contendo 200µl 

de isopropanol para precipitação do DNA que foi misturado por inversão por 20 minutos e 

centrifugado a 13.000rpm por 5 minutos. O DNA foi lavado com 300µl de etanol a 70%. O 

pellet foi tratado com 25µl de solução de re-hidratação de DNA por 30 minutos a 37ºC e 

estocado à -20ºC. 

A amplificação da região ITS foi realizada utilizando-se os iniciadores ETTS1 

(5’-TGCTTAAGTTCAGCGGGT-3’) e ETTS2 (5’-TAACAAGGTTTCCGTAGGTGAA-3’)  

(KANE & ROLLINSON, 1994) homólogos às extremidades conservadas 18S e 28S. A PCR, 

com um volume total de 10 µl, consiste de 10-20 ng de DNA alvo, tampão (1,5 mM MgCl2, 

50 mM  KCl, 10mM Tris-HCl, pH 8,5), 200µM de cada dNTP, 1,0U de Taq-DNA polimerase 

(DNA polimerase termoestável da bactéria Thermus aquaticus) e 6,4pmoles de cada iniciador. 

A reação foi coberta com uma gota de óleo mineral e submetida aos ciclos de amplificação 

onde a desnaturação inicial foi feita por 3 minutos a 95ºC, seguida de 33 ciclos: anelamento a 

54ºC por 1 minuto, extensão a 72°C por 2 minutos e desnaturação a 95ºC por 45 segundos, e 

uma extensão final a 72ºC por 5 minutos. 

Todos os experimentos foram acrescidos de um controle negativo, sem adição 

de DNA e controle positivo a saber, B. straminea e B. kuhniana do acervo da Coleção de 

Malacologia Médica do Instituto René Rachou. Três microlitros do produto de amplificação 

acrescentado de 3µl de tampão de amostra foram submetidos à eletroforese em gel de 

poliacrilamida 6% e corados pela prata para observação do perfil dos produtos de PCR. 
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Do produto de PCR, foi separado uma alíquota de 10µl adicionando-se 0,3µl da 

enzima DdeI juntamente com 1,0µl de seu respectivo tampão, obtendo um volume final de 

11,3µ. Este produto foi deixado por 3,5 horas a uma temperatura de 37ºC. Em seguida foi 

adicionado 13µl de fenol-clorofórmio (1/1) e posteriormente centrifugado por 2 min. Após 

transferir o sobrenadante para outro tubo, 3µl do produto da digestão acrescentado de 3µl de 

tampão de amostra foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida a 6% corados 

por nitrato de prata. Os perfis obtidos foram comparados com os perfis já descritos por 

Caldeira et al. (2016) como característicos da espécie, mostrando produtos com 

aproximadamente 1200 pares de base. 

 

4.10 Coleta e análise de água 

 

4.10.1 Coleta de água 

As estações de coleta de águas superficiais foram pré-selecionadas em 

consonância as coletas malacológicas, levando em consideração a facilidade de acesso e a 

disponibilidade de água. No ato da coleta foram mensuradas a temperatura ambiente e a da 

água. 

A coleta da água para a análise físico-química foi realizada por meio de garrafas 

estéreis de polietileno padronizadas e disponibilizadas pela Farmácia Escola da Universidade 

Federal do Ceará (FE-UFC). Foi coletada uma amostra de aproximadamente 1L de água. Na 

coleta para a análise microbiológica, foi utilizado um frasco esterilizado de vidro neutro de 

forma a possibilitar uma coleta de aproximadamente 200mL de água. 

Após as coletas, as garrafas e os frascos foram identificados (com o nome da 

localidade, o tipo de criadouro, a data da coleta, etc.) e mantidos refrigerados (temperatura de 

aproximadamente 8ºC). O transporte foi realizado em caixas de isopor com gelo, de forma a 

evitar variações bruscas de temperatura. 

 

4.10.2 Análise físico-química e microbiológica da água 

 

A análise físico-química das águas foi realizada no Laboratório de Análises 

Físico-químicas da FE-UFC segundo a Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 de 12 de 

dezembro de 2011 (BRASIL, 2011) e Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater publicação da American Public Health Association (APHA), American Water 

Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (APHA, 1998). 
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Foram analisados os seguintes parâmetros: pH, determinação de dureza total, 

determinação de cloretos, determinação de sulfatos, determinação da alcalinidade em 

bicarbonatos, determinação de acidez, determinação da condutividade, determinação da 

turbidez, e determinação de Sólidos Totais Dissolvidos (TSD). 

A análise microbiológica foi realizada no Laboratório de Análises 

Microbiológicas da Farmácia Escola da UFC segundo o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater publicação da American Public Health Association 

(APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation por 

meio do Sistema Colilert® (APHA, 1998).  

Foram analisadas as presenças de Coliformes Totais e Fecais pelo Método do 

Substrato Cromogênico e pesquisa e identificação de Pseudomonas sp. 

 

4.11 Análise estatística 
 

Um banco de dados foi elaborado com o auxílio do Programa Microsoft Office 

Excel 2010 para organização e armazenamento dos dados referentes aos escolares e as amostras 

de água, assim como, para a elaboração dos gráficos pertinentes. 

Os dados também foram analisados utilizando o programa GraphPad Prism® do 

fabricante GraphPad Software. Neste programa foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Spearman para avaliar a possível associação entre os fatores abióticos com a abundância dos 

moluscos do gênero Biomphalaria sp. coletados. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Escolares 

 

5.1.1 Perfil populacional 

 

Os dados epidemiológicos dos escolares dos seis municípios estudados estão 

apresentados na tabela 1. Nela podemos identificar alguns fatores de risco e proteção 

associados à esquistossomose. 

Os escolares das 13 escolas dos 6 municípios trabalhados não mostraram 

diferenças significativas quanto ao gênero. Percebe-se que a renda familiar de 350 (57,95%) 

escolares é inferior a um salário mínimo e de 154 (25,5%) é de 1 a 3 salários mínimo e que, 

470(77,81%) deles recebem ajuda do governo sendo o bolsa família a ajuda recebida por 

461(98,09%) destes. Quanto à origem de água para consumo, 212 (35,1%) escolares relataram 

ter origem da rede pública, 165 (27,32%) de poço e 90 (14,9%) de cisterna. Quanto ao destino 

do esgoto, 271 (44,87%) escolares relataram ser via fossa vedada, 109 (18,05%) jogado direto 

na rua e apenas 94 (15,56%) ser ligado na rede. Quanto ao tipo de banheiro, 409 (67,76%) 

relataram se localizar dentro de casa (com e/ou sem água), 81 (13,41%) fora de casa (com 

e/ou sem água) e 42(6,95%) não possuem banheiro. Quanto ao motivo de contato com águas 

naturais, o mais relatado pelos escolares foi para tomar banho e/ou higiene pessoal (341) 

seguido de lavar louça (245) e lavar roupa (218). 

 

Tabela 1 – Características econômicas e sociodemográficas dos escolares dos 6 municípios 

estudados 

Municípios Aurora Brejo santo Jaguaretama Jaguaribara Jati Mauriti 

Sexo 
      

Feminino 54(52,94%) 60(55,05%) 36(40,91%) 43(48,86%) 52(56,52%) 60(48%) 

Masculino 48(47,06%) 49(44,95%) 52(59,09%) 45(51,14%) 40(43,48%) 65(52%) 

Resp. sust. Familiar 

      Pais e filhos 45(44,12%) 65(59,63%) 43(48,86%) 46(52,27%) 7(7,61%) 57(45,6%) 

Pai 20(19,61%) 29(26,61%) 25(28,41%) 18(20,45%) 39(42,39%) 19(15,2%) 

Mãe 0 0 0 0 14(15,22%) 0 

Filho 8(7,84%) 2(1,83%) 2(2,27%) 4(4,55%) 0 0 

Aposentado 2(1,96%) 1(0,92%) 2(2,27%) 1(1,14%) 7(7,61%) 3(2,4%) 

Outros 0 0 0 0 1(1,09%) 0 

Não Informado 27(26,47%) 12(11,1%) 16(18,18%) 19(21,59%) 24(26,09%) 46(36,8%) 

Renda familiar 
      < de 01 sal. mín. 61(59,8%) 68(62,39%) 55(62,5%) 41(46,59%) 45(48,91%) 80(64%) 

De 01 a 03 sal. mín. 29(28,43%) 27(24,77%) 27(30,68%) 29(32,95%) 21(22,83%) 21(16,8%) 

De 03 a 05 sal. mín. 0 0 0 0 3(3,26%) 1(0,8%) 
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Aurora Brejo santo Jaguaretama Jaguaribara Jati Mauriti 

Renda familiar 
      > de 05 sal. mín. 0 1(0,92%) 0 0 1(1,09%) 1(0,8%) 

Não Informado 12(11,76%) 13(11,93%) 6(6,82%) 18(20,45%) 22(23,91%) 22(17,6%) 

Ajuda do governo 

      Sim 81(79,41%) 91(83,49%) 74(84,09%) 55(62,50%) 67(72,83%) 102(81,60%) 

Não 15(14,71%) 9(8,26%) 7(7,95%) 20(22,73%) 12(13,04%) 10(8%) 

Não Informado 6(5,88%) 9(8,26%) 7(7,95%) 13(14,77%) 13(14,13%) 13(10,40%) 

Qual ajuda do governo 

      Bolsa família 79(77,45%) 91(83,49%) 74(84,09%) 53(60,23%) 67(72,83%) 97(77,60%) 

Seguro safra 2(1,96%) 0 0 1(1,14%) 0 3(2,40%) 

Outros 0 0 0 1(1,14%) 0 2(1,60%) 

Não Informado 21(20,59%) 18(16,51%) 14(15,91%) 33(37,50%) 25(27,17%) 23(18,40%) 

Nº pessoas resid. no dom. 

      1 0 1(0,92%) 0 0 0 1(0,80%) 

2 1(0,98%) 4(3,67%) 4(4,55%) 1(1,14%) 1(1,09%) 2(1,60%) 

3 12(11,76%) 7(6,42%) 16(18,18%) 21(23,86%) 14(15,22%) 9(7,20%) 

4 34(33,33%) 39(35,78%) 28(31,82%) 19(21,59%) 23(25%) 30(24%) 

5 28(27,45%) 23(21,10%) 17(19,32%) 10(11,36%) 20(21,74%) 33(26,40%) 

6 11(10,78%) 12(11,01%) 7(7,95%) 5(5,68%) 13(14,13%) 19(15,20%) 

7 5(4,90%) 5(4,59%) 0 9(10,23%) 3(3,26%) 8(6,40%) 

8 3(2,94%) 8(7,34%) 3(3,41%) 7(7,95%) 2(2,17%) 8(6,40%) 

9 0 0 1(1,14%) 2(2,27%) 1(1,09%) 2(1,60%) 

10 1(0,98%) 0 1(1,14%) 0 0 1(0,80%) 

Não Informado 7(6,86%) 10(9,17%) 11(12,50%) 14(15,91%) 15(16,30%) 12(9,60%) 

Nº de cômodos 
      1 0 1(0,92%) 0 0 0 1(0,80%) 

2 4(3,92%) 2(1,83%) 1(1,14%) 2(2,27%) 2(2,17%) 4(3,20%) 

3 14(13,73%) 7(6,42%) 3(3,41%) 4(4,55%) 5(5,43%) 8(6,40%) 

4 34(33,33%) 40(36,70%) 14(15,91%) 13(14,77%) 16(17,39%) 27(21,60%) 

5 19(18,63%) 21(19,27%) 16(18,18%) 26(29,55%) 22(23,91%) 32(25,60%) 

6 18(17,65%) 12(11,01%) 8(9,09%) 19(21,59%) 23(25%) 27(21,60%) 

7 2(1,96%) 9(8,26%) 17(19,32%) 6(6,82%) 5(5,43%) 9(7,20%) 

8 3(2,94%) 3(2,75%) 10(11,36%) 1(1,14%) 3(3,26%) 3(2,40%) 

Não Informado 8(7,84%) 14(12,84%) 19(21,59%) 17(19,32%) 16(17,39%) 14(11,20%) 

Destino do esgoto 
      Ligado à rede 21(20,59%) 12(11,01%) 14(15,91%) 3(3,41%) 27(29,35%) 17(13,6%) 

Direto na rua 39(38,24%) 20(18,35%) 7(7,95%) 0 4(4,35%) 39(31,2%) 

Canal 2(1,96%) 1(0,92%) 4(4,55%) 0 0 0 

Fossa vedada 27(26,47%) 51(46,79%) 49(55,68%) 67(76,14%) 43(46,74%) 34(27,2%) 

Fossa não vedada 3(2,94%) 7(6,42%) 1(1,14%) 2(2,27%) 3(3,26%) 10(8%) 

Não Informado 10(9,80%) 18(16,51%) 13(14,77%) 16(18,18%) 15(16,30%) 25(20%) 

Destino do lixo 
      Caminhão do lixo 59(57,84%) 34(31,19%) 41(46,59%) 4(4,55%) 42(45,65%) 56(44,80%) 

Queima 35(34,31%) 66(60,55%) 38(43,18%) 65(73,86%) 38(41,30%) 41(32,80%) 

Joga no rio 0 0 0 0 0 0 

Céu aberto 2(1,96%) 0 1(1,14%) 2(2,27%) 0 8(6,40%) 

Enterra 0 0 0 2(2,27%) 0 4(3,20%) 

Não Informado 6(5,88%) 9(8,26%) 8(9,09%) 15(17,05%) 12(13,03%) 16(12,80%) 

Origem da água 
      CAGECE 59(57,84%) 8(7,34%) 40(45,45%) 15(17,05%) 53(57,61%) 37(29,60%) 

Cisterna 6(5,88%) 9(8,26%) 35(39,77%) 23(26,14%) 10(10,87%) 7(5,60%) 

Poço 22(21,57%) 71(65,14%) 1(1,14%) 0 15(16,30%) 56(44,80%) 

Vizinho 4(3,92%) 1(0,92%) 1(1,14%) 9(10,23%) 0 5(4%) 

Rio 0 2(1,83%) 0 2(2,27%) 0 0 

Outro 2(1,96%) 2(1,83%) 1(1,14%) 22(25%) 1(1,09%) 1(0,80%) 

Não Informado 9(8,82%) 16(14,68%) 10(11,36%) 17(19,32%) 13(14,13%) 19(15,20%) 

Tipo de banheiro 

      Dentro de casa, com água 56(54,90%) 59(54,13%) 71(80,68%) 64(72,73%) 56(60,87%) 66(52,80%) 
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Aurora Brejo santo Jaguaretama Jaguaribara Jati Mauriti 

Tipo de banheiro 

      Dentro de casa, sem água 4(3,92%) 3(2,75%) 6(6,82%) 8(9,09%) 10(10,87%) 6(4,80%) 

Fora de casa, com água 20(19,61%) 13(11,93%) 0 1(1,14%) 11(11,96%) 16(12,80%) 

Fora de casa, sem água 8(7,84%) 6(5,50%) 0 0 1(1,09%) 5(4%) 

Comunitário com água 0 0 0 0 0 0 

Comunitário sem água 0 0 0 0 0 0 

Não possui 5(4,90%) 16(14,68%) 3(3,41%) 2(2,27%) 0 16(12,80%) 

Não Informado 9(8,82%) 12(11,01%) 8(9,09%) 13(14,77%) 14(15,22%) 16(12,80%) 

Contato com água natural 
      Sim 52(50,98%) 83(76,15%) 46(52,27%) 53(60,23%) 45(48,91%) 66(52,80%) 

Não 43(42,16%) 13(11,93%) 33(37,50%) 18(20,45%) 35(38,04%) 45(36%) 

Não Informado 7(6,86%) 13(11,93%) 9(10,23%) 17(19,32%) 12(19,32%) 14(11,20%) 

Tipos de contato 

      Buscar água 16 11 20 4 7 19 

Lavar louça 27 62 30 45 29 52 

Lavar roupa 29 52 26 34 29 48 

Tomar banho/higiene 

pessoal 40 88 45 65 49 54 

Nadar (lazer) 25 17 9 17 27 9 

Pescar 15 13 5 10 17 6 

Atravessar 10 9 4 9 14 4 

Regar horta 9 38 10 23 8 10 

Trabalho na lavoura 12 4 3 6 7 22 

Retirar areia 4 7 0 0 3 5 

Outros 0 1 21 0 1 4 

Fonte: Próprio autor 

 

5.2 Método de Kato-Katz para pesquisa de S. mansoni 

 

Das 604 amostras analisadas, num total de 1812 lâminas (3/por amostra), não foi 

evidenciada a presença de ovos de S. mansoni. Sabendo da subjetividade de leitura ser uma 

potencial falha em métodos que envolvem microscopia, foi realizado releitura 

interlaboratorial, porém, o resultado manteve-se inalterado. 

 

5.3 Caracterização da Fauna Malacológica 

 

A tabela 2 mostra as espécies de caramujos coletados por coleção hídrica 

pesquisada em cada município. No município de Aurora foram pesquisados caramujos em 

oito coleções hídricas, sendo evidenciada a presença de Biomphalaria sp. em sete delas, além 

de Drepanotrema sp., Melanoides sp., Physa sp. e Pomacea sp.. No município de Brejo Santo 

foram pesquisados caramujos em seis coleções hídricas, sendo evidenciada a presença de 

Biomphalaria sp. em quatro delas, além de Drepanotrema sp., Melanoides sp., Physa sp. e 

Pomacea sp.. No município de Jaguaretama foram pesquisados caramujos em quatro coleções 

hídricas, sendo evidenciada a presença de Biomphalaria sp. em duas delas, além de 
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Drepanotrema sp., Melanoides sp., Physa sp. e Pomacea sp.. No município de Jaguaribara 

foram pesquisados caramujos em oito coleções hídricas, sendo evidenciada a presença de 

Biomphalaria sp. em todas elas, além de Drepanotrema sp., Melanoides sp., Physa sp. e 

Pomacea sp.. No município de Jati foram pesquisados caramujos em quatro coleções hídricas, 

sendo evidenciada a presença de Biomphalaria sp. em três delas, além de Drepanotrema sp., 

Melanoides sp., Physa sp. e Pomacea sp.. No município de Mauriti foram pesquisados 

caramujos em cinco coleções hídricas, sendo evidenciada a presença de Biomphalaria sp. em 

duas delas, além de Drepanotrema sp., Melanoides sp., Physa sp. e Pomacea sp..
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Tabela 2 – Espécies de moluscos coletadas por coleção hídrica pesquisada. 

Município Ponto de coleta 
Ampullariidae Planorbidae Physidae Thiaridae 

Pomacea sp Biomphalaria sp. Drepanotrema sp. Physa sp. Melanoides sp. 

Aurora 

Sangradouro do Açude Cachoeiras x + x   

Barragem Passagem das Pedras x +   x 

Açude Cachoeiras x    x 

Açude Mofumbo x ++   x 

Açude Solidade x +    

Açude Tipi x + x x  

Açude Tipi de Baixo x + x   

Rio Salgado x ++++   x 

Brejo Santo 

Açude Atalho x    x 

Açude Cipó  +    

Riacho Cana Brava      

Riacho Pinheira  +    

Riacho Porcos x ++   x 

Riacho Torrões x +   x 

Jaguaretama 

Barragem Santa Bárbara     x* 

Açude Castanhão (Sítio Angico) x +  x x* 

Açude Alegre x ++  x x 

Açude Genésio Bezerra     x 

Jaguaribara 

Canal da Integração (Piscinão)  ++++   x 

Canal Curupati Irrigação (Ponte) x +   x 

Curupati-Peixe x +  x x 

Açude Castanhão (Jaguaribara Antiga) x +  x x* 

Açude Castanhão (Comportas) x +  x x 

Rio Jaguaribe x +  x  

Jati 

Açude Carnaúbas x +   x 

Açude Atalho x    x* 

Riacho Poço da Barra x + x x x 

Riacho Porcos x ++ x x x 

Mauriti 

Riacho Bom Sucesso      

Riacho Palestina x + x  x 

Riacho São Miguel  + x   

Açude Pastora x    x 

Açude Quixabinha x    x* 
Legenda: x = ocorrência; * = Grande quantidade. Quantidade de espécies coletadas: + = 1-49; ++ = 50-99; +++ = 100-149; ++++ = >150 

Fonte: Próprio autor



42 

 

5.4 Verificação da eliminação de cercárias de S. mansoni em Biomphalaria sp. 

 

Em todos os municípios foi realizada a pesquisa, em três análises com intervalo 

de 10 dias, de eliminação de cercárias de S. mansoni, não sendo evidenciada eliminação em 

nenhuma das análises realizadas. 

 

5.5 Identificação morfológica e molecular dos moluscos Biomphalaria 

A identificação morfológica baseada na comparação das características da 

concha foi realizada nos moluscos do gênero Biomphalaria sp. dos seis municípios resultando 

na identificação da espécie Biomphalaria straminea. 

Os moluscos Biomphalaria sp. de três pontos de coleta do município de Brejo 

Santo foram identificados morfológica e molecularmente tendo o resultado exposto na tabela 

3. 

 

Tabela 3 – Resultados da Identificação Morfológica e Molecular dos espécimes de 

Biomphalaria de Brejo Santo-CE. 

PONTO DE COLETA IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DOS MOLUSCOS 

Riacho dos Porcos Biomphalaria kuhniana 

Açude Boi I Biomphalaria straminea 

Açude Cipó Biomphalaria kuhniana 

Fonte: Próprio autor 
 

Observa-se que em duas coleções hídricas foi identificada a presença da espécie 

Biomphalaria kuhniana no município de Brejo Santo e B. straminea em uma coleção hídrica. 

A Figura 8 mostra o resultado da identificação molecular no gel de poliacrilamida. 
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Figura 8 - Gel de poliacrilamida mostrando o perfil espécie específicos das amostras de 

Biomphalaria sp. de Brejo Santo-CE. 
 

 

Legenda: Linha 1: Marcador de tamanho molecular phiX 174; 2 e 22: Biomphalaria kuhniana de Tucurui/Pará; 3 

e 23: Biomphalaria straminea de Monte Carmelo/Minas Gerais, 4 a 9: moluscos coletados do Riacho dos Porcos 

- Brejo Santo/Ceará; 10 a 15: moluscos coletados do Açude Boi 1/ Brejo Santo/Ceará; 16 a 21: moluscos 

coletados do Açude Cipó - Brejo Santo/Ceará  

Fonte: Próprio autor 

 

5.6 Análise de água 

5.6.1 Análise Físico-química das águas 

 

A tabela 4 apresenta os resultados das análises físico-químicas das coleções 

hídricas dos seis municípios. Foi realizada coleta de água em coleções hídricas dos seis 

municípios: 8 coleções em Aurora, 6 em Brejo Santo, 4 em Jaguaretama, 6 em Jaguaribara, 4 

em Jati e 5 em Mauriti. 

Os apêndices D ao I apresentam os resultados dos parâmetros físico-químicos 

das coleções hídricas separados por município. 

Os parâmetros físico-químicos das águas foram condizentes com as 

características dos biótopos ideais para o estabelecimento de malacofauna límnica (BRASIL, 

2008). A análise dos dados da tabela 4 mostra que os caramujos do gênero Biomphalaria 
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toleram amplas variações dos parâmetros analisados o que nos confirma a capacidade 

adaptativa do gênero a diversos habitats. 

Realizando a análise estatística em todos os pontos de coleta verificou-se que a 

condutividade (p = 0.0019) influencia positivamente na densidade populacional dos 

caramujos. Analisando apenas os pontos de coleta onde foi evidenciada a presença de 

Biomphalaria sp. não houve significância estatística com nenhum parâmetro.
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Tabela 4 – Resultados da análise físico-química das coleções hídricas estudadas. 

Município Ponto de coleta Acidez 
Alcalinid.a Cloretosc Condutiv.b Dureza 

totalc 
pH Temp. 

águad 
Temp. 

ambiented 
TDSc Turbidez Sulfatos 

Aurora 

Sangradouro do Açude Cachoeiras 1 81 35,58 184 63,74 7,12 34,5 39,5 78 10 13,61 

Barragem Passagem das Pedras 1 116 71,17 375 91,63 7,48 28 37 160 4,08 9,2 

Açude Cachoeiras 0 71 35,58 165,5 43,81 8,12 31 38 70 2,8 4,05 

Açude Mofumbo 0 119 35,58 264 115,54 7,93 28 33 112 4,96 8,46 

Açude Solidade 1 36 35,58 113,6 47,81 7,14 30 31 18 13,4 24,28 

Açude Tipi 2 78 35,58 188 55,78 7,1 28 28,5 80 4,41 12,24 

Açude Tipi de Baixo 1 144 35,58 243 87,65 7,05 28 30 103 3,06 8,09 

Rio Salgado 3 138 71,17 518 123,5 7,51 31 37 219 3,38 9,2 

Brejo Santo 

Açude Atalho 4 88 73,22 385 155,38 7,95 28 29 164 25 22,44 

Açude Cipó 0 771 235,95 1104 691,41 8,6   651 5,59 32,37 

Riacho Cana Brava 2 71 43,93 186 75,7 8,1 30,5 32,5 79 8,82 12,13 

Riacho Pinheira 5 140,9 43,93 448 175,3 7,26 31 34 192 3,61 12,51 

Riacho Porcos 4 57 73,22 519 211,15 7,41 27 31 220 6,28 16,55 

Riacho Torrões 3 130,9 87,87 500 167,33 7,6 28 32 214 3,14 9,56 

Jaguaretama 

Barragem Santa Bárbara 12 141,52 4,35 9,34 268,74 6,4 26 38 >1000 35,5 96,74 

Açude Castanhão (Sítio Angico) 1,03 246,44 88,97 404 83,66 8,3 33 37 172 28,2 21,7 

Açude Alegre 0 322,08 348,42 845 63,23 7,7 28 32 355 3,83 3,68 

Açude Genésio Bezerra 0 117,12 1026,9 3,35 510 8,8 33 42 1428 21,8 0,226 

Jaguaribara 

Canal da Integração (Piscinão) 0 165,92 56,56 230 71,13 7,4 28,5 35,3 98 0 4,78 

Canal Curupati Irrigação (Ponte) 0 0 142,35  83,66 7,5 31 34,5  1,97 20,97 

Curupati-Peixe 0 251,32 73,22 394 97,47 8,5 28 32 168 0 4,05 

Açude Castanhão (Jaguaribara Antiga) 6 292,8 110,03 397 47,42 7,3 28 30,5 167 19,8 28,32 

Açude Castanhão (Comportas) 0 141,52 73,22 366 91,63 9 29 36 156 1,35 6,62 

Rio Jaguaribe 0 263,52 73,35 327 55,33 7,5 31 36 138 0 6,25 

Jati 

Açude Carnaúbas 1 79 36,07 230 82,87 8,35   97 27,1 25,38 

Açude Atalho 2 60 91,53 513 175,3 8,21 32 37 217 21,2 0,06 

Riacho Poço da Barra 0 184,8 180,1 886 223,1 8,54 29 35 373 3,16 11,03 

Riacho Porcos 1 210 144,08 863 197,33 7,3 25 28 365 28,3 22,81 

Mauriti 

Barragem Bom Sucesso 2 80 102,51 178,7 75,7 8,46 32 35 77 27,9 22,44 

Barragem Palestina 6 100,5 29,29 247 99,6 7,16 27 32 106 50 64,74 

Barragem São Miguel 5 27 117,16 629 151,39 7,27 25 30 270 27,4 43,77 

Açude Pastora 4 60 29,29 122,34 47,81 7,35 31 35 53 50 68,78 

Açude Quixabinha 2 117 73,22 384 171,31 8,66 30 33 164 18,1 20,6 
Legenda: a = mg de CaCO3/l; b = µS/cm; c = mg/l; d = UT; TDS = Sólidos Totais Dissolvidos 

Fonte: Próprio autor
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5.6.2 Análise microbiológica das águas 

 

Na tabela 5 estão apresentados os resultados das análises microbiológicas das 

águas dos municípios de Aurora, Brejo Santo, Jaguaretama, Jaguaribara, Jati e Mauriti. 

No município de Aurora a análise microbiológica foi realizada em sete coleções 

hídricas. Todas elas apresentaram coliformes totais e Pseudomonas sp., e 85,71% delas 

apresentaram coliformes fecais. 

No município de Brejo Santo a análise microbiológica foi realizada em cinco 

coleções hídricas. Todas elas apresentaram coliformes totais e Pseudomonas sp., e 40% delas 

apresentaram coliformes fecais. 

No município de Jaguaretama a análise microbiológica foi realizada em quatro 

coleções hídricas. Todas elas apresentaram coliformes totais e 75% delas apresentaram 

coliformes fecais. 

No município de Jaguaribara a análise microbiológica foi realizada em seis 

coleções hídricas. Todas elas apresentaram coliformes totais e 83,33% delas apresentaram 

coliformes fecais. 

No município de Jati a análise microbiológica foi realizada em quatro coleções 

hídricas. Todas elas apresentaram coliformes totais e Pseudomonas sp., e 75% delas 

apresentaram coliformes fecais. 

No município de Mauriti a análise microbiológica foi realizada em cinco coleções 

hídricas. Todas elas apresentaram coliformes totais, coliformes fecais e Pseudomonas sp.. 
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Tabela 5 – Resultados da análise microbiológica das coleções hídricas estudadas. 

Municípios Ponto de coleta 
Coliformes 

Fecais Totais 

Aurora 

Sangradouro do Açude Cachoeiras   

Barragem Passagem das Pedras X* X 

Açude Cachoeiras X* X 

Açude Mofumbo X* X 

Açude Solidade  X* 

Açude Tipi X* X 

Açude Tipi de Baixo X* X 

Rio Salgado X* X 

Brejo Santo 

Açude large Atalho X* X 

Açude Cipó   

Riacho Cana Brava  X* 

Riacho Pinheira  X* 

Riacho Porcos  X* 

Riacho Torrões X* X 

Jaguaretama 

Barragem Santa Bárbara X X 

Açude Castanhão (Sítio Angico)  X 

Açude Alegre X X 

Açude Genésio Bezerra X X 

Jaguaribara 

Canal da Integração (Piscinão)  X 

Canal Curupati Irrigação (Ponte) X X 

Curupati-Peixe X X 

Açude Castanhão (Jaguaribara Antiga) X X 

Açude Castanhão (Comportas) X X 

Rio Jaguaribe X X 

Jati 

Açude Carnaúbas  X* 

Açude Atalho X* X 

Riacho Poço da Barra X* X 

Riacho Porcos X* X 

Mauriti 

Barragem Bom Sucesso X* X 

Barragem Palestina X* X 

Barragem São Miguel X* X 

Açude Pastora X* X 

Açude Quixabinha X* X 
Legenda: X = presença. * Pseudomonas sp 

Fonte: Próprio autor 



48 

 

6 DISCUSSÃO 

 

A transposição do Rio São Francisco trará benefícios para a população do 

Nordeste Setentrional que sofre com períodos de estiagem constantes visto que viabilizará o 

fornecimento de água para diversos fins, como para a irrigação, para o consumo dos animais e 

principalmente, para o consumo humano (MI, 2004a). Estudos envolvendo a transmissão da 

esquistossomose mansoni em projetos hídricos no Brasil são poucos e têm se limitado ao 

estudo sobre a possível introdução de hospedeiros intermediários, no entanto abordar outros 

aspectos da doença são de extrema importância (FERNANDEZ et al., 2014; REZENDE et al., 

2009; THIENGO; SANTOS; FERNANDEZ, 2005). 

Neste estudo procurou-se integrar a distribuição dos hospedeiros intermediários 

da esquistossomose mansoni bem como a caracterização físico-química e microbiológica do 

habitat destes com o estudo da prevalência da doença em escolares de 7 a 14 anos, em áreas 

que serão diretamente impactadas pela transposição do Rio São Francisco no estado do Ceará. 

As condições socioeconômicas e sanitárias de uma população são relevantes 

para o ciclo da esquistossomose. Portanto, a compreensão destas condições das famílias dos 

escolares participantes do estudo contribui para o planejamento de medidas preventivas e de 

controle da doença. Os dados obtidos a partir do questionário aplicado aos escolares e seus 

familiares nos permitiu o conhecimento destas condições. 

No que diz respeito às condições sanitárias, em se tratando da origem da água 

para consumo humano 35,1% (212) e 27,32% (165) dos escolares a água provem da rede 

pública e de poço, respectivamente. Moraes e colaboradores, em um estudo no Pará 

mostraram que 46,15% (12) da população estudada recebia água da rede pública e 29,2% (9) 

utilizam água de poço, sendo semelhante aos resultados do presente estudo. No que diz 

respeito ao destino do esgoto, 44,87% (271) dos escolares relataram ser via fossa vedada 

enquanto que no estudo de Moraes e colaboradores 80,8% da população estudada tem a 

instalação de vaso sanitário ligado a fossa séptica. Já em estudo de Santana e colaboradores 

68,6% da população possuíam fossa séptica. Esses dados nos mostram que há uma deficiência 

no sistema de fornecimento de água da rede pública, em alguns casos por se tratar de 

domicílio da zona rural, e no serviço do destino do esgoto mostrando também quão precária é 

a situação sanitária da população estudada o que a torna mais vulnerável a infecção por S. 

mansoni. Ressalta-se que o acesso à água de boa qualidade e em quantidade suficiente está 

diretamente ligado à saúde da população por influenciar nos hábitos das pessoas, ou seja, as 

mesmas utilizarão com menor frequência águas de procedência desconhecida, contribuindo 
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para reduzir a ocorrência de diversas doenças (MORAES et al., 2014; SANTANA et al., 

2014), dentre elas a esquistossomose. 

Já em relação às condições econômicas, no que diz respeito à renda familiar, em 

nosso estudo, mais da metade da população estudada (350/57,95%) possuí renda inferior a um 

salário mínimo enquanto apenas 25,5% (154) possuí renda de 1 a 3 salários mínimo. No 

estudo de Santana e colaboradores, em Divinópolis (MG), 61% dos participantes possuía 

renda familiar de 1 a 3 salários mínimo e 11,7% inferior a um salário mínimo, praticamente o 

inverso dos dados obtidos em nosso estudo o que pode ocorrer visto que a renda familiar pode 

variar de região para região (SANTANA et al., 2014). Assim como precárias condições de 

habitação e falta de saneamento básico, baixa renda familiar também é um fator que pode 

tornar a população mais vulnerável á infecção. 

Um total de 604 amostras de fezes foram examinadas segundo o método de 

Kato-Katz e, mesmo após releitura interlaboratorial, nenhuma amostra apresentou ovos de S. 

mansoni. Santana e colaboradores analisaram 634 amostras de fezes de escolares em 

Divinópolis (Minas Gerais) e não encontraram amostra positiva para esquistossomose 

mansoni. Já Favre e colaboradores, em recente estudo em áreas da transposição do Rio São 

Francisco, também não identificaram ovos de S. mansoni, nas 616 amostras analisadas de um 

município cearense, identificando apenas amostras positivas em município de Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte (FAVRE et al., 2016). A ausência de casos positivos de 

crianças e adolescentes devem-se ao fato das mudanças de comportamento destes, os quais 

não têm utilizado coleções hídricas para lazer (SANTANA et al., 2014). Estudos têm 

mostrado que crianças e adolescentes estão tornando-se mais sedentários ao deixar de realizar 

atividades de lazer ao ar livre, como nadar e/ou pescar (HONORATO et al., 2010). Além 

disso, a falta de chuvas no estado do Ceará nos últimos anos têm levado a seca de grande 

parte de açudes, riachos, lagos e lagoas dificultando assim o uso destas coleções com a 

finalidade de lazer bem como para lavar roupas e/ou louça reduzindo assim o contato da 

população com águas naturais. Com a chegada das águas do Rio São Francisco estes hábitos 

poderão voltar a ser praticados o que poderá ocasionar um aumento dos casos de 

esquistossomose. 

Outro fato que deve ser levado em consideração é a baixa sensibilidade do 

método Kato-Katz em áreas de baixa endemicidade (CAVALCANTI et al., 2013), que é o 

caso do estado do Ceará. Mesmo tendo sido confeccionadas 3 lâminas por amostra de fezes ao 

invés de apenas uma lâmina que é o procedimento de rotina laboratorial, este fato não 

propiciou o encontro de caso positivo. Por conta da baixa sensibilidade do método empregado 
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seria importante a utilização de métodos diagnósticos mais sensíveis em conjunto com o 

método empregado. 

Apesar de não terem sido encontrados casos positivos nos escolares deste estudo 

devem ser realizadas ações de vigilância e controle da esquistossomose mansoni devido ao 

fato de que, além do Programa de Controle da Esquistossomose no Estado do Ceará (2016) já 

haver identificado no canteiro de obras do PISF em Brejo Santo 45 casos (9,1% - 45/432) e 23 

casos em Mauriti (5,5% - 23/416), Silva Filho e colaboradores também identificaram 2 casos 

(1,4% - 2/138) no canteiro de obras do PISF no município de Brejo Santo (Silva Filho et al. 

2017). Ademais, é oportuno considerar que a expansão da doença ocorre de maneira lenta e 

contínua, sendo os primeiros casos quase sempre diagnosticados casualmente em exames de 

fezes, principalmente em regiões de baixa endemicidade (THIENGO e FERNANDEZ, 2008) 

que é o caso da nossa região. 

Na caracterização da malacofauna límnica foram identificados caramujos de 5 

gêneros: Biomphalaria sp., Drepanotrema sp., Pomacea sp., Physa sp. e Melanoides sp., 

sendo apenas o primeiro importante para o nosso estudo. Todos os moluscos do gênero 

Biomphalaria sp. foram submetidos a análise de verificação de eliminação de cercarias não 

sendo evidenciada eliminação de cercarias de S. mansoni, nem de outro parasita, em nenhum 

deles. Favre e colaboradores também não identificaram a presença de cercarias de S. mansoni 

nos seus 4591 exemplares de B. straminea coletados em cinco municípios da região Nordeste 

(FAVRE et al,. 2016). Este resultado pode ser justificado devido ao fato de que os índices de 

infecção natural em moluscos obtidos em campo são geralmente baixos (MOTA et al., 2012).  

Dos 18 caramujos (6 de cada ponto de coleta) de três coleções hídricas de Brejo 

Santo analisados molecularmente foi identificada duas espécies, B. straminea no açude Boi I e 

B. kuhniana no açude Cipó e no Riacho dos Porcos. B. straminea é a espécie de maior 

abrangência geográfica do estado do Ceará sendo encontrada em 184 municípios, além disso, 

é a única responsável pela transmissão e manutenção da esquistossomose no estado e a que 

apresenta as mais baixas taxas de infecção natural pelo S. mansoni. (SESA-CE, 2016; 

BARBOSA, SILVA e BARBOSA, 1996). Essa realidade poderá ser modificada com a 

chegada das águas do rio São Francisco, pois além da B. straminea estar presente em diversas 

partes da bacia do rio São Francisco há também a B. glabrata que apresenta uma taxa de 

infecção natural maior que B. straminea (GUIMARÃES et al., 2009). 

É oportuno ressaltar que é a primeira vez que se detecta a presença de B. 

kuhniana no estado, sendo esta espécie incapaz de se infectar naturalmente pelo S. mansoni 

(PARAENSE, 2003). Assim como a B. straminea, a B. kuhniana pode colonizar diferentes 



51 

 

habitat como lagos, barragens, canais, córregos, rios (GRILLET et al., 2016). Ambas as 

espécies pertencem ao complexo B. straminea (PARAENSE, 1988), juntamente com as 

espécies B. intermedia, e B. peregrina, por isso, apresentam pequenas diferenças nas 

características morfológicas tornando a identificação morfológica difícil principalmente 

devido a semelhanças fenotípicas, ao tamanho dos espécimes coletados e aos procedimentos 

inadequados de fixação. Para tanto, a biologia molecular surge como ferramenta para 

diferenciar as espécies (PARAENSE, 1988; CALDEIRA et al., 2009). 

Em nosso estudo, devido a falta de recursos, só realizamos a identificação 

molecular dos espécimes do gênero Biomphalaria sp. de três pontos de coleta de um dos seis 

municípios analisados. A escolha de Brejo Santo deu-se devido a ele ser o primeiro município 

do estado do Ceará aonde as águas do rio São Francisco irão se misturar às águas naturais 

desse município bem como por ser neste município que será construído o maior número de 

novos reservatórios de água. 

Ter encontrado B. kuhniana no estado do Ceará pode nos levar a uma hipótese: 

O estado do Ceará apresenta baixa prevalência da esquistossomose devido à B. kuhniana 

também estar presente no estado? E em que proporção em relação a B. straminea? Vale 

ressaltar que estudos já demonstraram haver deslocamento competitivo de B. straminea por B. 

kuhniana na China (ATTWOOD et al., 2015). Também se deve levar em consideração o fato 

de que pode estar havendo uma sub identificação dos caramujos coletados visto que em 

estudo, também em áreas do PISF, está foi realizada apenas por meio da visualização das 

características da concha (GOMES, 2012). Fato este que já ocorreu na Venezuela quando 

caramujos eram identificados como B. straminea e após realização da biologia molecular 

constatou tratar-se de B. kuhniana (VELÁSQUEZ, 2002). 

Após a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco as águas 

oriundas deste Rio se encontrarão com águas de coleções hídricas de municípios dos Estados 

do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco. Além de ocorrer uma mistura das águas também 

haverá mistura das espécies aquáticas, dentre elas os hospedeiros intermediários da 

esquistossomose, o que poderá ocasionar alteração na distribuição e diversidade destes. 

Estudos envolvendo as características das águas habitadas pelos hospedeiros 

intermediários da esquistossomose mansoni são poucos apesar da importância que estas 

características representam no que diz respeito ao ciclo de vida, à diversidade e à densidade 

populacional desses caramujos. Sendo assim, é importante conhecer as características físico-

químicas e microbiológicas das águas de coleções hídricas que sofrerão influência direta da 

transposição visto que poderão ocorrer mudanças nestas características após a chegada das 
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águas do rio São Francisco nestas coleções hídricas. Com isso, estes dados servirão de base 

para futuros estudos nesta área. 

Características físico-químicas da água como temperatura, pH, condutividade 

elétrica, turbidez, dentre outras, exercem influência sobre o ciclo de vida dos moluscos que a 

habitam. Nosso estudo mostrou uma variação de temperatura da água de 25°C no riacho dos 

Porcos em Jati a 34,5 no sangradouro do açude Cachoeiras em Aurora. Segundo Mota 2011, a 

temperatura da água varia com a temperatura ambiente, sendo influenciada diretamente pela 

radiação solar e induz a distribuição, periodicidade, alimentação, respiração e reprodução dos 

organismos aquáticos. Além disso, ela exerce influência sobre o ciclo da esquistossomose, por 

exemplo, no que diz respeito à eliminação das cercárias. Estudos mostram que caramujos do 

gênero Biomphalaria sp. suportam amplas variações (16°C a 41°C) nos valores da 

temperatura da água (PIMENTA, 2010). 

Outro parâmetro da água importante que foi analisado foi o pH que é 

fundamental em ocasionar a deposição de cálcio pelos caramujos. No que diz respeito ao 

efeito do pH sobre a distribuição de Biomphalaria sp. grupos de autores divergem sobre o 

assunto, enquanto uns acreditam que os moluscos tem sua densidade populacional reduzida 

em ambientes ácidos outros sugerem que estes vivam bem em ambientes mais ácidos 

(PIMENTA, 2010).  Neste estudo a média de pH foi 7,67, variando de 7,05 a 9. Estudos em 

coleções hídricas na Paraíba e em Sergipe mostraram valores que variaram de 5,4 a 9,8 e 6,3 a 

9,8 respectivamente, podendo-se observar que nestes estados foram registrados valores mais 

ácidos que os do nosso estudo (ABÍLIO 2002, DA SILVA, 2010). Estes dados nos mostram 

que Biomphalaria sp. suportam tanto pH levemente ácidos como levemente básicos. 

A turbidez interfere indiretamente na densidade populacional de Biomphalaria 

sp. ao afetar a intensidade da fotossíntese e a produção de oxigênio. Em nosso estudo 

encontramos um valor médio de 12,05UT, variando de 1,35UT próximo as comportas do 

açude Castanhão em Jaguaribara à 50UT no açude Pastora em Mauriti. Diversos estudos 

mostraram valores médios de turbidez maiores que os encontrados em nosso estudo na 

estação chuvosa o que segundo Andrade, 1959 esse aumento nos valores de turbidez ocorre 

em parte por ações mecânicas e em parte por causa da própria precipitação (MARTINS-

SILVA e BARROS, 2001; MOLOZZI et al., 2011; VIANA, 2009). Sendo assim, a turbidez 

apresenta uma variação sazonal e em coleções hídricas com elevados valores de turbidez a 

densidade populacional é reduzida devido à redução da fotossíntese e da produção de 

oxigênio. Em alguns pontos de coleta de água do nosso estudo foi verificada está relação 

(quanto maior a turbidez menor a densidade populacional). 
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Alguns autores consideram que a alcalinidade em bicarbonato mantém uma 

correlação positiva com a densidade populacional de caramujos tendo encontrado uma maior 

quantidade de moluscos em águas com elevados teores de CaCO3 (GRISOLIA & FREITAS, 

1985; DUSSART, 1976). Em nosso estudo o maior valor encontrado foi de 771mg de 

CaCO3/l no açude Cipó em Brejo Santo de onde foram coletados 44 exemplares de 

Biomphalaria sp.. Estudos mostram que Biomphalaria sp. são capazes de tolerar uma ampla 

variação da alcalinidade da água, de 0,0mg/l a 415mg/l (PIMENTA, 2010). 

Relacionada à disponibilidade de cálcio no ambiente, a dureza da água é 

bastante importante na distribuição e no estabelecimento de moluscos aquáticos (MUNIZ, 

2007). Em nosso estudo a dureza total variou de 47,42mg/l a 691,41mg/l mostrando que 

Biomphalaria sp. está bem adaptada a uma ampla variação deste parâmetro da água porém, 

em águas com dureza muito baixa o número de exemplares é reduzido e a concha torna-se 

relativamente fina (DA SILVA, 2010). 

A condutividade elétrica da água foi o único parâmetro que, após análise 

estatística, apresentou influência positiva na densidade populacional de Biomphalaria sp.. 

Este parâmetro, em ambientes afastados do litoral, influi na produtividade aquática, 

densidade, distribuição e vitalidade dos moluscos (GRISOLIA & FREITAS, 1985), e seu 

valor será tanto maior quanto maior for a concentração dos íons dissolvidos na água 

(ESTEVES, 1998). Assim como em nosso estudo, outros autores mostraram que houve 

significância estatística ao analisar a densidade populacional dos moluscos com a 

condutividade elétrica da água (SIOLI, 1953; GRISOLIA & FREITAS, 1985), entretanto Da 

Paz 1997 não encontrou correlação entre estas variáveis. Vale ressaltar que altos valores deste 

parâmetro indicam elevado grau de decomposição na água e valores reduzidos indicam 

acentuada produção primária (DA MOTA, 2011), além de que a presença de esgotos 

domésticos e as altas taxas de decomposição podem refletir altos valores de condutividade 

(MUNIZ, 2007). 

O fato de não ter sido encontrada relação estatisticamente significante entre a 

densidade populacional dos caramujos e os parâmetros físico-químicos da água analisados 

pode indicar que não apenas um, mas um conjunto de parâmetros indicam as melhores 

condições de habitat para a existência dos caramujos do gênero Biomphalaria. 

Apesar de apenas um parâmetro ter apresentado influência, estatisticamente 

significativa, na densidade populacional dos caramujos alguns parâmetros apresentaram 

resultados diferentes dos da literatura nos mostrando que caramujos do gênero Biomphalaria 
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apresentam boa capacidade adaptativa a diversos tipos de coleções hídricas, a climas e 

temperaturas diversificados. 

Em seu estudo Pimenta 2010 encontrou quantidades relativamente baixas de 

coliformes fecais em algumas coleções hídricas habitadas por moluscos. Em nosso estudo foi 

evidenciada a presença de coliformes fecais em 24 (72,73%) coleções hídricas pesquisadas 

mostrando que Biomphalaria sp. e coliformes fecais coexistem em um mesmo ambiente. 

Contudo a presença de contaminação fecal em coleções hídricas é fundamental para a 

instalação e manutenção dos ciclos de trematódeos dentre eles o S. mansoni (MOTA, 2011). 

Este fato também nos mostra quão precário é o sistema de saneamento básico dos municípios 

estudados devendo, portanto ser realizado o monitoramento da qualidade dessas águas. 

Além destes parâmetros discutidos também foram avaliados a temperatura 

ambiente, a acidez, a quantidade de cloretos e sólidos totais dissolvidos, a presença de 

Pseudomonas sp. e coliformes totais. Para alguns destes fatores não foram encontrados 

estudos para que pudéssemos discutir os resultados. 

Este estudo é um dos primeiros a ser realizado relacionando o PISF no Ceará 

com a Esquistossomose Mansoni sendo, portanto, importante epidemiologicamente, pois 

servirá de base de dados para futuras pesquisas após conclusão do projeto. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Não foi evidenciada a presença de casos positivos para esquistossomose na 

população estudada, porém os resultados sociodemográficos mostraram que a população está 

vulnerável à infecção por S. mansoni, devido as condições precárias de saneamento básico e 

habitação, além de baixa renda familiar. 

A fauna malacológica da região estudada é composta por caramujos dos gêneros 

Biomphalaria sp., Drepanotrema sp., Melanoides sp., Physa sp. e Pomacea sp. A 

diferenciação molecular dos caramujos do gênero Biomphalaria mostrou a presença de B. 

kuhniana, além de B. straminea. Não foi evidenciada a presença de cercárias de S. mansoni 

nos caramujos do gênero Biomphalaria. 

Os resultados das características físico-químicas e microbiológicas das águas 

mostraram a capacidade adaptativa dos caramujos do gênero Biomphalaria em habitar 

coleções hídricas em condições bastante variadas. 
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8 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Apesar da não evidência de casos positivos na população estudada e da não 

positividade dos caramujos para S. mansoni, a dinâmica de transmissão e manutenção da 

esquistossomose persiste e, com a conclusão das obras do PISF e chegada das águas do Rio 

São Francisco poderá ocorrer mudanças nessas dinâmicas. Sendo assim, investimentos em 

ações de vigilância e controle da doença, além da realização de estudos sistemáticos sobre o 

impacto deste projeto em toda sua área de influência, antes, durante e após a sua construção 

são urgentes e necessários, apesar da obra já está mais próxima de sua conclusão. Além disso, 

os resultados sociodemográficos nos mostraram que a população é carente de saneamento 

básico, possuem precárias condições de habitação e baixa renda familiar, fatores que as torna 

mais vulneráveis á infecção por S.mansoni. 

O fato de ter sido encontrada a espécie B. kuhniana pela primeira vez no Ceará, 

principalmente devido ao auxílio da biologia molecular, mostra que esta técnica deve ser 

utilizada nos estudos futuros para elucidar a dúvida que persiste no que diz respeito ao estado 

apresentar baixa prevalência da esquistossomose. 
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ANEXO A – ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA (AID) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO NO 

MUNICÍPIO DE AURORA-CE  

 

Fonte: Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, 2015. 
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ANEXO B – ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA (AID) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO NO 

MUNICÍPIO BREJO SANTO-CE 

Fonte: Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, 2015. 
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ANEXO C – ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA (AID) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO NO 

MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE  

 

Fonte: Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, 2015. 
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ANEXO D – ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA (AID) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO NO 

MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE  

 

Fonte: Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, 2015. 
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ANEXO E – ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA (AID) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO NO 

MUNICÍPIO DE JATI-CE  

 

Fonte: Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, 2015. 
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ANEXO F – ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA (AID) DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO NO 

MUNICÍPIO DE MAURITI-CE  

 

Fonte: Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, 2015. 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

RESPONSÁVEIS PELOS ESCOLARES 

 
 Seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa “A Esquistossomose mansoni e o risco 

de dispersão nos municípios do Estado do Ceará, envolvidos no projeto de interligação de bacias do 

Nordeste Setentrional.” Que está sendo coordenada pelo Prof. Dr. Fernando Schemelzer Moraes 

Bezerra. Para que seu filho possa participar é necessário que você leia este documento com atenção. 

Ele pode conter palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pelo estudo para 

explicar claramente qualquer palavra que você não entenda.A participação de seu filho é muito 

importante, porém, não é obrigatória. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para você ou para seu 

filho em relação ao pesquisador ou com a instituição e mesmo assinando este documento, você terá a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase desta pesquisa. 

O objetivo da pesquisa é determinar o risco de dispersão da esquistossomose nos municípios 

envolvidos no projeto de interligação de bacias do Nordeste setentrional com o Rio São Francisco 

através dos exames de fezes em escolares de 07 a 14 anos. 

“Estou sendo informado que a escola em que meu filho estuda, bem como sua sala de aula será 

sorteada para participar da pesquisa, minha participação consiste, exclusivamente, em entregar aos 

agentes do estudo uma amostra de fezes do meu filho para a pesquisa de ovos do verme que causa a 

esquistossomose, permitir a coleta de uma amostra de sangue do meu filho e responder a um 

questionário sobre minhas condições econômicas, sociais e sobre a esquistossomose. 

Estou sendo informado que com a retirada da amostra de sangue, em meu filho, podem ocorrer 

podem ocorrer um pouco de dor, devido à picada da agulha, inchaço e aparecimento de manchas roxas 

no braço, que passam logo. Mas há coisas boas que podem acontecer como descobrir a doença antes 

mesmo dela aparecer. Assim, esse estudo ajudará a tratar a doença o mais cedo possível, diminuindo as 

chances de desenvolver as complicações que ela causa. Além de ajudar na melhoria das ações do 

governo para a prevenção e controle desta doença. 

A identidade de meu filho será mantida em sigilo bem como o resultado dos exames de fezes e 

sangue que serão entregues no final do inquérito. Caso o exame do meu filho seja positivo, ela será 

encaminhado para tratamento médico gratuito para as verminoses (s) detectadas, junto ao Sistema 

Único de Saúde. 

Após os detalhamentos informo que eu _____________________________________ 

_________________________ concordo com este termo e que é de minha livre e espontânea 

vontade a decisão que tomo, neste momento, de permitir a participação de meu filho neste estudo e 

que recebi uma cópia deste documento. 

 
_________________________-CE, ____de _________de 201__. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do declarante (Pai ou Responsável) 

 

 

Assinatura do pesquisador 

 

Qualquer esclarecimento, entrar em contato com o pesquisador Fernando Schemelzer de 

Moraes Bezerra pelo telefone: (85) 33668242 ou dirigir-se ao Laboratório de Pesquisa em 

Parasitologia e Biologia de Moluscos do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 

Universidade Federal do Ceará - Rua Capitão Francisco Pedro, 1210 – Rodolfo Teófilo. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFC – Rua Cel. Nunes de Melo,1127, Rodolfo Teófilo; fone: 

3366-8344 – E-mail: comepe@.ufc.br 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “A Esquistossomose mansoni e o risco 

de dispersão nos municípios do Estado do Ceará, envolvidos no projeto de interligação de bacias do 

Nordeste Setentrional”. Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber qual a situação da 

Esquistossomose em seu município e se você tem está doença. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu. Não terá nenhum 

problema se desistir. Se você concordar em participar da pesquisa, irá responder, com a ajuda dos seus 

pais, perguntas sobre a Esquistossomose e dados sobre a casa onde moram e sobre a renda da família. 

Você terá que realizar uma coleta de sangue após as entrevistas e entregar fezes para que se faça 

exames nesses materiais também, para poder fazer o exame e ver se está doente ou não. 

Com a retirada de sangue podem ocorrer um pouco de dor, devido à picada da agulha, inchaço 

e aparecimento de manchas roxas no braço, que passam logo. Mas há coisas boas que podem 

acontecer como descobrir a doença antes mesmo dela aparecer. Assim, esse estudo ajudará a tratar a 

doença o mais cedo possível, diminuindo as chances de desenvolver as complicações que ela causa. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, 

mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, você pode 

me perguntar ou perguntar ao pesquisador Fernando Schemelzer de Moraes Bezerra. Eu escrevi os 

telefones na parte de baixo desse texto. 

Eu ___________________________________________________ aceito participar da 

pesquisa “A Esquistossomose mansoni e o risco de dispersão nos municípios do Estado do Ceará, 

envolvidos no projeto de interligação de bacias do Nordeste Setentrional”, que tem como objetivo 

principal saber qual a situação da Esquistossomose nos moradores da localidade onde eu moro e 

avaliar as ações do programa de controle da esquistossomose em meu município. Entendi as coisas 

ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a 

qualquer momento, posso dizer “não” e desistir, pois não vai ter nenhum problema para mim. Os 

pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia 

deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 

 

 

_________________________-CE, ____de _________de 201__. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

 

Assinatura do pesquisador 
 

Qualquer esclarecimento, entrar em contato com o pesquisador Fernando Schemelzer de 

Moraes Bezerra pelo telefone: (85) 33668242 ou dirigir-se ao Laboratório de Pesquisa em 

Parasitologia e Biologia de Moluscos do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 

Universidade Federal do Ceará - Rua Capitão Francisco Pedro, 1210 – Rodolfo Teófilo. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFC – Rua Cel. Nunes de Melo,1127, Rodolfo Teófilo; fone: 

3366-8344 – E-mail: comepe@.ufc.br 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS COLEÇÕES HÍDRICAS DE AURORA-CE 

 

LOCAL 
Açude 

Tipi de 

Baixo 

Açude 

Tipi 

Açude 

Soledade 

Rio 

Salgado 

Açude 

Mofumbo 

Sangradouro 

do Açude 

Cachoeiras 

Açude 

Cachoeiras 

Passagem 

das Pedras 
Média 

Desvio 

Padrão 

Temperatura 

Ambiente °C 30 28,5 31 37 33 39,5 38 37 34,25 4,14 

Temperatura 

da Água °C 28 28 30 31 28 34,5 31 28 29,81 2,33 

pH 7,05 7,1 7,14 7,51 7,93 7,12 8,12 7,48 7,43 0,41 
Dureza Total 

mg/l 87,65 55,78 47,81 123,5 115,54 63,74 43,81 91,63 78,68 30,55 

Cloretos mg/l 35,58 35,58 35,58 71,17 35,58 35,58 35,58 71,17 44,48 16,47 

Sulfatos mg/l 8,09 12,24 24,28 9,2 8,46 13,61 4,05 9,2 11,14 6,03 
Alcalinidade 

mg/l 144 78 36 138 119 81 71 116 97,88 37,31 

Acidez 1 2 1 3 0 1 0 1 1,13 0,99 

Condutividade 

uS/cm 243 188 113,6 518 264 184 165,5 375 256,39 131,64 

Turbidez UT 3,06 4,41 13,4 3,38 4,96 10 2,8 4,08 5,76 3,84 

TDS mg/l 103 80 18 219 112 78 70 160 105,00 61,20 

B. straminea 14 44 13 431 56 21 0 46 78,13 143,89 
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APÊNDICE E 

 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS COLEÇÕES HÍDRICAS DE BREJO 

SANTO-CE 

 

LOCAL 

Riacho 
Pinheira 

Riacho do 
Porcos 

Riacho do 
Torrões 

Açude 
Atalho 

Riacho Cana 
Brava 

Açude 
Cipó 

Média 
Desvio 
Padrão 

Temperatura 
Ambiente °C 34 31 32 29 32,5   31,70 1,86 

Temperatura da 
Água °C 31 27 28 28 30,5   28,90 1,75 

pH 7,26 7,41 7,6 7,95 8,1 8,6 7,82 0,50 

Dureza Total mg/l 175,3 211,15 167,33 155,38 75,7 691,41 246,05 222,71 

Cloretos mg/l 43,93 73,22 87,87 73,22 43,93 235,95 93,02 72,19 

Sulfatos mg/l 12,51 16,55 9,56 22,44 12,13 32,37 17,59 8,52 

Alcalinidade mg/l 140,9 57 130,9 88 71 771 209,80 276,90 

Acidez 5 4 3 4 2 0 3,00 1,79 

Condutividade 
uS/cm 448 519 500 385 186 1104 523,67 308,66 

Turbidez UT 3,61 6,28 3,14 25 8,82 5,59 8,74 8,22 

TDS mg/l 192 220 214 164 79 651 253,33 201,46 

B. straminea 4 51 42 0 0 44 23,50 24,51 
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APÊNDICE F 

 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS COLEÇÕES HÍDRICAS DE 

JAGUARETAMA-CE 

 

LOCAL 

Barragem 

Santa Bárbara 

Açude do 

Genésio 

Bezerra 

Açude 

Alegre 

Sítio 

Anjico Média 

Desvio 

Padrão 

Temperatura 

Ambiente °C 38 42 32 37 37,25 4,11 

Temperatura da 

Água °C 26 33 28 33 30,00 3,56 

pH 6,4 8,8 7,7 8,3 7,80 1,04 

Dureza Total mg/l 268,74 510 63,23 83,66 231,41 207,46 

Cloretos mg/l 4,346 1026,9 348,42 88,97 367,16 463,55 

Sulfatos mg/l 96,74 0,226 3,68 21,7 30,59 45,10 

Alcalinidade mg/l 141,52 117,12 322,08 246,44 206,79 95,16 

Acidez 12 0 0 1,03 3,26 5,85 

Condutividade 

uS/cm 9,34 3,35 845 404 315,42 399,74 

Turbidez UT 35,5 21,8 3,83 28,2 22,33 13,55 

TDS mg/l >1000 1428 355 172 651,67 678,52 

B. straminea 0 0 78 48 31,50 38,38 
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APÊNDICE G 

 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS COLEÇÕES HÍDRICAS DE 

JAGUARIBARA-CE 

 

LOCAL 

Curupati 

Irrigação 

Ponte 

Rio 

Jaguaribe 

Parede 

Jaguaribara 

Antiga 

Piscinão 

Canal da 

Integração 

Castanhão 

Comportas 

Curupati 

Peixe 

Gaiolas Média 

Desvio 

Padrão 

Temperatura 

Ambiente °C 34,5 36 30,5 35,5 36 32 34,08 2,31 

Temperatura da 

Água °C 31 31 28 28,5 29 28 29,25 1,41 

pH 7,5 7,5 7,3 7,4 9 8,5 7,87 0,71 

Dureza Total 

mg/l 83,66 55,33 47,424 71,13 91,63 97,47 74,44 20,08 

Cloretos mg/l 142,35 73,35 110,03 56,56 73,22 73,22 88,12 31,87 

Sulfatos mg/l 20,97 6,25 28,32 4,78 6,62 4,05 11,83 10,24 

Alcalinidade mg/l 0 263,52 292,8 165,92 141,52 251,32 185,85 108,31 

Acidez 0 0 6 0 0 0 1,00 2,45 

Condutividade 

uS/cm 

Não 

realizado 327 397 230 366 394 342,80 69,05 

Turbidez UT 1,97 0 19,8 0 1,35 0 3,85 7,86 

TDS mg/l 

Não 

realizado 138 167 98 156 168 145,40 29,12 

B. straminea 14 6 19   23 6 13,60 7,64 
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APÊNDICE H 

 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS COLEÇÕES HÍDRICAS DE JATI-CE 

 

LOCAL 

Riacho dos 

Porcos 

Riacho 

Poço da 

Barra 

Açude 

Carnaúbas 

Açude 

Atalho Média 

Desvio 

Padrão 

Temperatura 

Ambiente °C 28 35   37 33,33 4,73 

Temperatura da 

Água °C 25 29   32 28,67 3,51 

pH 7,3 8,54 8,35 8,21 8,10 0,55 

Dureza Total mg/l 197,33 223,1 82,87 175,3 169,65 61,06 

Cloretos mg/l 144,08 180,1 36,07 91,53 112,95 62,84 

Sulfatos mg/l 22,81 11,03 25,38 0,057 14,82 11,66 

Alcalinidade mg/l 210 184,8 79 60 133,45 74,96 

Acidez 1 0 1 2 1,00 0,82 

Condutividade 

uS/cm 863 886 230 513 623,00 312,69 

Turbidez UT 28,3 3,16 27,1 21,2 19,94 11,61 

TDS mg/l 365 373 97 217 263,00 131,88 

B. straminea 70 43 11 0 31,00 31,76 
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APÊNDICE I 

 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS COLEÇÕES HÍDRICAS DE MAURITI-

CE 

 

LOCAL 

Açude 

Pastora 

Barragem 

Bom 

Sucesso 

Açude 

Quixabinha 

Lagoa 

São 

Miguel 

Barragem 

Palestina 

do Cariri Média 

Desvio 

Padrão 

Temperatura 

Ambiente °C 35 35 33 30 32 33,00 2,12 

Temperatura da 

Água ºC 31 32 30 25 27 29,00 2,92 

pH 7,35 8,46 8,66 7,27 7,16 7,78 0,72 

Dureza Total mg/l 47,81 75,7 171,31 151,39 99,6 109,16 51,53 

Cloretos mg/l 29,29 102,51 73,22 117,16 29,29 70,29 40,64 

Sulfatos mg/l 68,78 22,44 20,6 43,77 64,74 44,07 22,67 

Alcalinidade mg/l 60 80 117 27 100,5 76,90 35,18 

Acidez 4 2 2 5 6 3,80 1,79 

Condutividade 

uS/cm 122,34 178,7 384 629 247 312,21 202,26 

Turbidez UT 50 27,9 18,1 27,4 50 34,68 14,52 

TDS mg/l 53 77 164 270 106 134,00 86,59 

B. straminea 0 0 0 16 28 8,80 12,77 

 


