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Homem é mais suscetível na
transmissão de doença parasitária

Sexo frágil
P E S Q U I S A

O verme Wuchereria bancrofti
é o causador da filariose
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oença que tem a Região
Metropolitana do Recife
(RMR) como o maior
foco de transmissão no
Brasil, a filariose afeta

mais os homens que as mulheres. Es-
tudo feito com 5.258 moradores dos
bairros de Águas Compridas e do
Alto da Conquista, em Olinda, mu-
nicípio da RMR, comprovou que a
microfilária (verme transmissor da
doença) estava presente em 8,5% dos
2.181 dos homens examinados e em
4,6% das 3.071 mulheres submetidas
ao teste. A filariose é transmitida pelo
mosquito Culex quinquefasciatus, co-
nhecido popularmente como muriço-
ca, que se reproduz em água suja e
empoçada.

Devido às particularidades so-
ciais e biológicas de homens e mu-
lheres, a coordenadora do estudo, a
médica Cynthia Braga, sugere que as
campanhas educativas feitas pelos ór-
gãos competentes dêem uma atenção
especial ao público masculino, que
segundo ela não tem o hábito de cui-
dar da saúde como as mulheres.
“Essa diferença entre os sexos não
está sendo levada em conta quando
são elaboradas as políticas públicas
de saúde para a filariose. O homem
deve ser uma das prioridades nas es-
tratégias de comunicação, para que
ele seja estimulado a fazer o exame,
tomar o remédio e colaborar nas
ações do programa de eliminação da
endemia”, destaca ela.

Nas crianças de ambos os se-
xos pesquisadas, com idades entre
9 e 16 anos, observou-se que não
houve diferença entre meninos e
meninas. O risco de infecção filarial
aumentou nos adolescentes do sexo
masculino, a partir dos 13 anos.
Nos 15 e 16 anos (a chamada pu-
berdade tardia), a prevalência au-
mentou consideravelmente, sendo
de 14,3% para eles e de 4,9% para
elas. Nas adolescentes, não houve
mudanças significativas em relação
ao risco de ocorrência da filariose
na puberdade.

 “Esses resultados sugerem que
as variações entre sexo parecem ser
devidas, principalmente, a um au-
mento da susceptibilidade dos me-
ninos à filariose, que poderia estar
relacionada tanto a mudanças no
padrão de comportamento (tornan-
do os meninos mais expostos à pi-
cada do vetor) quanto a alterações
biológicas ocorridas na puberdade”,
relata Cynthia, pesquisadora do De-
partamento de Parasitologia do Cen-
tro de Pesquisas Aggeu Magalhães
(CPqAM), unidade da Fiocruz em
Pernambuco. Ela fez o levantamen-
to de 1999 a 2000 e apresentou os
resultados em dezembro passado,
no artigo Diferenças entre os sexos
quanto à ocorrência de filariose: in-
fluência de fatores biológicos e da
proteção individual, incluído em sua
tese de doutorado.

Estudos desenvolvidos em todo
o mundo sugerem que a maior su-
ceptibilidade dos homens à doença
pode estar relacionada ao início da
produção dos hormônios sexuais a
partir da puberdade. Pesquisadores
estrangeiros detectaram em animais
de laboratório que a produção de
hormônio masculino, principalmen-
te a testosterona, aumentou a vulne-
rabilidade dos machos a doenças
parasitárias, como a filariose.

Elefantíase é um
dos sintomas da doença

A pesquisadora diz que a do-
ença não leva o paciente à morte,
entretanto, prejudica o desempenho
das atividades, já que os homens
podem ter as pernas e os testículos
deformados. Existem pessoas infec-
tadas que nunca desenvolvem sinto-
mas, mas outras podem apresentar
febre, dor de cabeça, vermelhidão
nos braços e pernas, íngua, urina lei-
tosa, linfedema ou elefantíase. A
principal manifestação clínica em
áreas endêmicas, como a RMR, é a
hidrocele. Para detectar a presença
da microfilária, é preciso fazer o
exame da gota espessa, realizado à
noite em postos de saúde. O trata-
mento dos casos da filariose dura

12 dias e é feito com medicamento
fornecido gratuitamente pelo Minis-
tério da Saúde. Mas, em áreas de
alta endemicidade, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) recomen-
da o tratamento de toda a comuni-
dade com doses baixas e anuais de
medicamento, durante um período
de quatro a seis anos.

São condições preponderantes
para a manutenção e a proliferação
de criadouros da muriçoca a falta
de infra-estrutura urbana e o clima
tropical. Nos bairros de Águas Com-
pridas e do Alto da Conquista (onde
o estudo foi desenvolvido), apro-
ximadamente 50% dos domicílios
situam-se em favelas, apenas 67%
são ligados à rede geral de abaste-
cimento de água, 20% servidos por
coleta de lixo e 5% têm algum tipo
de esgotamento sanitário, confor-
me dados de 1991 do IBGE.

Trajetória da filarioseTrajetória da filarioseTrajetória da filarioseTrajetória da filarioseTrajetória da filariose
Além de fazer um estudo so-

bre gênero e filariose, Cynthia fez
uma reconstituição histórica da pro-
dução científica sobre o tema e a
evolução de políticas de saúde pú-
blica dirigidas à endemia no Bra-
sil, desde a criação do Programa de
Combate à Filariose, na década de
50. A pesquisadora analisou o con-
texto e a influência dos diferentes
atores no processo de elaboração
e implementação dessas políticas
durante o período e concluiu que
os novos conhecimentos sobre o
tema, produzidos mundial e local-
mente, foram, de certo modo, in-
corporados às ações de saúde
dirigidas à endemia.

“Verifica-se ter havido um cer-
to esforço, por parte das autorida-
des de saúde, na construção de uma
nova política dirigida ao problema,
a partir da criação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS)”, relata. Mesmo
assim, a médica lembra que as
ações para eliminar a filariose ain-
da estão num estágio inicial, com
exceção do Recife, que deve desen-
volver neste semestre um projeto
para combater a doença.
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