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oença considerada rara e
grave, de prevalência des-
conhecida no Brasil, uma
infecção do sistema ner-
voso central causada pela

esquistossomose acaba de ter sua
ocorrência em Pernambuco mapeada
pela primeira vez. O estudo sobre a
mielorradiculopatia esquistossomótica
(MRE), coordenado pela Fiocruz Per-
nambuco, identificou 139 casos da
doença em pacientes com idade en-
tre 2 e 83 anos, no período de 1994 a
2006. A maioria (60,5%) ocorreu en-
tre moradores de áreas não-endêmi-
cas para esquistossomose (Região Me-
tropolitana, Agreste e Sertão), o que
revela mudança na distribuição geo-
gráfica da doença no estado.

A MRE tem sintomas típicos como
dor lombar, fraqueza muscular nos
membros inferiores, dificuldade para
andar, alterações da sensibilidade, in-
continência ou retenção urinária e re-
tenção fecal. Além disso, são relatados
dormência, formigamento, alterações
dos reflexos e impotência sexual. Cor-
roborando o que descreve a literatura
médica, o estudo mostrou que entre
os pernambucanos a MRE tem predo-
minância no sexo masculino (66,2%).
Dentre os 184 municípios de Pernam-
buco, os casos foram mais frequentes
em Jaboatão dos Guararapes e Recife,
ambos localizados na região metropo-
litana da capital – 25 e 18 casos, res-
pectivamente. As ocorrências estão
concentradas na faixa etária de 20 a
40 anos (39,6%).

A pesquisa realizada pela profes-
sora universitária Karina Araújo, que
desenvolveu o estudo no doutorado em
saúde pública da Fiocruz Pernambuco,
se baseou nos prontuários de três hos-
pitais do Recife. “Esperávamos que o
maior número de casos estivesse con-

centrado na Zona da Mata, área endê-
mica clássica da esquistossomose, o
que não ocorreu. Agora é preciso sa-
ber o porquê desse resultado”, explica
a coordenadora do Serviço de Referên-
cia em Esquistossomose da Fiocruz Per-
nambuco, Constança Simões Barbosa,
que orientou a pesquisa de Karina. So-

bre os casos encontrados no sertão, ela
acredita que a infecção das pessoas
ocorreu em outro local, já que não há
registro da ocorrência de casos de es-
quistossomose nessa região do estado.

Ferramenta para
profissionais de saúde

O estudo também analisou como
a mielorradiculopatia esquistossomáti-
ca se apresentou nos pacientes pernam-
bucanos. Todos eles relataram fraque-
za muscular nos membros inferiores,
tendo a maioria (93,7%) apresentado
alguma dificuldade para andar. A incon-
tinência e/ou retenção urinária foi rela-
tada por quase 80% dos pacientes e a
retenção fecal esteve presente em tor-
no de 60% dos casos.

Karina acredita que os dados
contribuem para o melhor entendi-
mento da doença, facilitando a ação
dos profissionais de saúde na identifi-
cação dos casos e no planejamento
das ações em saúde. “O estudo vem
preencher a lacuna existente sobre o
quantitativo de pessoas acometidas
pela esquistossomose no estado, onde
se desconhecia a real magnitude da
ocorrência da MRE”, afirma.

Transmissão ocorre em
ambientes aquáticos

A pesquisa constatou que em
91% dos casos analisados os pacien-
tes tiveram contato com rios, lagos e
charcos. A esquistossomose mansônica
ocorre em 19 estados brasileiros,
registrando casos em todas as regiões
geográficas do país. São cerca de 2,5
milhões de pessoas infectadas no Bra-
sil, segundo dados do Ministério da
Saúde, e cerca de 25 milhões de pes-
soas estão expostas ao risco de con-
trair a doença. O vetor do parasito
Schistosoma mansoni são caramujos do
gênero Biomphalaria. Quando fezes in-
fectadas com os ovos do parasito são
depositadas em rios, lagos e outros sis-
temas aquáticos, eclodem minúsculas
larvas chamadas miracídios, que po-
dem penetrar em caramujos do gêne-
ro Biomphalaria. Após o tempo de in-
cubação no caramujo, o miracídio dá
origem  a outras larvas, chamadas
cercárias, que têm a capacidade de in-
fectar o homem.

Mapeada forma rara
da esquistossomose em Pernambuco
Manifestação grave da doença teve maior parte dos casos em regiões não endêmicas
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Serviço
Informações técnicas
sobre a mielorradiculopatia
esquistossomótica no site do
Ministério da Saúde:

http://portal.saude.gov.br/
portal/arquivos/pdf/
guia_mielo_esquisto.pdf
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