
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES (CPqAM) 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 

ALMIRA DE ALMEIDA PIRES FALCÃO 

FILARIOSE BANCROFTIANA:  

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS

                                  

              

RECIFE / 2002 



                                                        A minha mãe,  Léa,  fonte de  incentivo  em  

                                                        todos meus projetos  de  vida,  com amor e 

                                                        gratidão. 

                                                        A Paulinho,    minha paixão,    com carinho, 

                                                        pela constante companhia e  compreensão. 

                                                                                                                                           

                                                        A meus irmãos,  sobrinhos,   tia  Laurinha e       

                                             Iraci,  pela primordial  atenção  e   presença  
                                             na minha vida.                                                     

                         

ΙΙ



“Ninguém pode construir em teu lugar  

                                                                       as pontes que precisarás passar, 

                                                                        para atravessar o rio da vida – 

                                                                      ninguém exceto tu, só tu.” 

                                                                       (Nietzsche)  

ΙΙΙ



AGRADECIMENTOS 

À professora Dr.ª Zulma Medeiros , orientadora, pelo seu incentivo 

antes mesmo da minha seleção para mestrado. E ainda pelas suas valiosas 

contribuições durante todo o processo de elaboração e conclusão da 

dissertação. 

À professora Dr.ª Constança Simões Barbosa , orientadora, pela 

competente  orientação no estudo qualitativo e por suas importantes sugestões 

durante toda elaboração da dissertação. 

A todos da equipe do subprograma de filariose do Departamento de 

Parasitologia do CPqAM/FIOCRUZ, pela realização dos exames 

hemoscópicos. 

À equipe de trabalho de campo, pelo constante empenho e agradável  

companheirismo em toda a trajetória do estudo. 

A Luciana Abrantes , Virgínia Guimarães Mariz  e toda a equipe da 

biblioteca, pela colaboração na obtenção das informações científicas e pela 

revisão das referências bibliográficas. 

A todos os parentes e amigos que colaboraram direta e indiretamente de 

forma positiva nessa minha caminhada. 

A Ulisses Montarroyos, do Núcleo de Informação Científica e 

Comunicação - NICC, do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães - 

CPqAM/FIOCRUZ, pela análise estatística dos resultados. 

A todos os pacientes que, voluntariamente, participaram da entrevista, 

dando sua importante contribuição para o presente estudo. 

E a Deus , princípio de tudo, por sempre iluminar meus caminhos. 

ΙV 



SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO    

DEDICATÓRIA .................................................................................................. II 

MENSAGENS ................................................................................................... III 

AGRADECIMENTOS  ....................................................................................... IV 

LISTA DE ANEXOS ......................................................................................... VI 

RESUMO ......................................................................................................... VII 

ABSTRACT ...................................................................................................... IX 

1 – INTRODUÇÃO ........................................................................................... 01                            

__1.1 – A descoberta da filariose Bancroftiana ............................................... 02 

__1.2 – Aspectos gerais da filariose ................................................................ 04 

__1.3 – Distribuição da filariose no Brasil ........................................................ 10 

__1.4 – Fatores sócio-culturais das doenças .................................................. 14 

__1.5 – Representação social nas doenças endêmicas .................................. 18 

2 – OBJETIVOS .............................................................................................. 27 

__2.1 – Objetivo geral ...................................................................................... 28 

__2.2 – Objetivos específicos .......................................................................... 28 

3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................. 29 

__3.1 – ÁREA DE ESTUDO ............................................................................ 30 

__3.2 – MÉTODOS .......................................................................................... 30 

______3.2.1 – Estudo quantitativo .................................................................. 31 

____________3.2.1.1 – Desenho do estudo ................................................... 31 

____________3.2.1.2 – Fonte dos dados ....................................................... 31 

____________3.2.1.3 – Definição e categorização das variáveis do estudo .. 32 

____________3.2.1.4 – Processamento e análise dos dados ........................ 32 

______3.2.2 – Estudo qualitativo ..................................................................... 33 

____________3.2.2.1 – População do estudo e coleta de dados ................... 33 

____________3.2.2.2 – Análise dos dados ..................................................... 35 

__3.3 – ASPECTOS ÉTICOS .......................................................................... 35 

4 – RESULTADOS  .......................................................................................... 37 

__4.1 – Resultados do estudo epidemiológico ................................................ 38 

__4.2 – Resultados do estudo qualitativo ........................................................ 41 

5 – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES ................................................................ 60 

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 74 

7 – ANEXOS .................................................................................................... 82 

s    

V 



LISTA DE ANEXOS 

I – Anexo 1: “Termo de consentimento livre e esclarecido” (referente ao     

                        inquérito hemoscópico) 

II – Anexo 2: “Roteiro de entrevista” 

III – Anexo 3: “ Termo de consentimento livre e esclarecido” (referente ao     

                        estudo qualitativo) 

IV – Anexo 4: “Parecer da comissão de ética do CPqAM/FIOCRUZ”  

VI 



RESUMO 

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, as doenças endêmicas 

continuam atingindo percentual expressivo de indivíduos em países 

subdesenvolvidos; provocando grandes perdas sociais e financeiras. Neste 

estudo, ressalta-se a importância da filariose linfática bancroftiana, considerada 

como doença endêmica de regiões tropicais que tem como agente causador da 

infecção a Wuchereria bancrofti e afeta exclusivamente o homem, seu 

hospedeiro definitivo, sendo transmitida pelo Culex quinquefasciatus,  

conhecido popularmente como muriçoca.  

A filariose bancroftiana atinge populações desfavorecidas e com 

estrutura de saneamento básico precário. Por outro lado, os programas de 

controle nem sempre se adaptam à realidade, adotando estratégias 

inapropriadas às tradições locais.  

O estudo em pauta teve como objetivos conhecer o perfil epidemiológico 

e sociocultural, assim como resgatar a representação social da doença entre os 

indivíduos residentes no distrito de Cavaleiro, município de Jaboatão dos 

Guararapes (PE), considerada área endemica para filariose bancroftiana . Para 

isso fez-se necessário integrar dois tipos de metodologias: a quantitativa com 

estudo epidemiológico descritivo e a qualitativa, abordando as representações 

sociais.  

O estudo quantitativo foi realizado com base em dados secundários 

extraídos de banco de dados gerado por recente inquérito de prevalência  

realizado no distrito de Cavaleiro, quando foram examinados 9.521 indivíduos 
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 com prevalência de 2,2% de microfilaremia. A variável dependente foi a 

detecção de microfilaremia presente ou ausente nos indivíduos examinados e 

as independentes foram sexo e faixa etária. O estudo qualitativo foi realizado  a 

partir de entrevistas aplicadas na comunidade de Cavaleiro com vistas a 

resgatar o conhecimento da população sobre a filariose bancroftiana. Os 

resultados mostraram que a filariose está em expansão em Jaboatão dos 

Guararapes, com a predominância  da microfilaremia no sexo masculino 

(64,3%) e maior incidência  na faixa etária de 10 a 39 anos de idade.  

A maioria da população associou a filariose à fase crônica ou 

desfigurante da infecção, demonstrando um desconhecimento sobre formas de 

prevenção, mas acreditando que essa parasitose tem cura quando tratada no 

início, apenas com procedimentos quimioterápicos. Esses resultados reforçam 

a compreensão de que as campanhas de controle de doenças endêmicas 

deveriam  contemplar as características socioculturais locais, para que os 

programas de controle sejam mais eficazes e tenham ações duradouras. 
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ABSTRACT 

Despite the present cientifical and technological development, endemical 

diseases still affect an expressive percentage of individuals in underdeveloped 

countries, causing large social and financial losses. This study emphasizes the 

importance of lymphatic bancroftian filariasis, considered as an endemic 

disease in tropical regions. Caused by Wuchereria bancrofti, it affects 

exclusively human beings, their definitive hosts, and is transmitted by the Culex 

quinquefasciatus  mosquito. 

Bancroftian filariasis affects mainly destitute populations living under poor 

sanitation conditions. Besides, control programs not always suit reality, using 

models not in accordance with local usages. 

The present study has been aimed at finding the epidemiological and 

sociocultural profile of the disease, as well as its social representation among 

individuals resisiding in in Cavaleiro, a district of Jaboatão dos Guararapes town 

(Pernambuco state), considered an endemical area for bancroftian filariasis. To 

do that, it was necessary to integrate two kinds of methodology: the 

quantitative, with descriptive epidemiological study, and the qualitative one, 

approaching the social representations. 

The quantitative study has been performed based on secondary data 

drawn from database derived from a recent prevalence inquiry carried out in 

Cavaleiro district, in which 9,521 individuals were examined, with a prevalence 

of 2.2% of microfilaraemia. The dependent variable was the detection of present 

or absent microfilaraemia in the individuals examined, and the independent      
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ones were sex and age. The qualitative study has been performed through 

interviews with members of Cavaleiro community, having in view to find out the 

population`s knowledge of bancroftian filariasis. Results revealed that filariasis 

is expanding in Jaboatão dos Guararapes, with microfilaraemia prevailing in 

men (64.3%), affecting mainly 10 to 39-year-old individuals. 

The majority of people has associated filariasis with the chronic or 

disfiguring stage of the disease, showing ignorance of preventive means, but 

believing that such parasitosis can be healed only with the use of chemioterapic 

procedures, if treated in the start. These results strengthen the understanding 

that campaigns for endemic diseases control ought to consider local 

sociocultural characteristics, if control programs are to be more efficient and 

produce lasting effects. 
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1 - INTRODUÇÃO  

1.1 - A descoberta da filariose  bancroftiana   

         

  Antes mesmo da era de Cristo, a elefantíase já era mencionada no 

Egito e na Arábia entre os médicos hindus e persas (CRUZ FERREIRA; 

ROCHA; VERONESI, 1996). 

   Entretanto  a primeira  referência sobre o parasito da filariose ocorreu 

em 1863, quando o cirurgião francês Demarquay encontrou, pela primeira vez, 

embriões da filária no líquido hidrocélico de um paciente examinado em Paris, 

procedente de Havana, Cuba (AMARAL, 1919; DEMARQUAY, 1863  apud 

MEDEIROS, 1998). Porém, em 1868, Otto Wucherer fez um comunicado na 

Gazeta Médica da Bahia informando ter identificado  a microfilária na urina de 

indivíduos brasileiros, portadores de hematoquilúria, residentes em Salvador-

BA (WUCHERER, 1868). 

   Joseph Bancrofti, em dezembro de 1876, na Austrália, teve o mérito de 

encontrar, pela primeira vez, o verme adulto da filariose (uma fêmea morta), 

retirado de um abscesso no braço de um militar chinês. Nesse mesmo ano, 

Bancrofti  também retirou quatro vermes adultos (fêmeas vivas) durante uma 

cirurgia de hidrocele (BANCROFTI, 1879). 

   Foi também em 1876 que Araújo Silva destacou-se por classificar o 

gênero causador da filariose linfática, denominando-o de Wuchereria bancrofti, 

em homenagem aos pesquisadores Wucherer e Bancrofti, que identificaram as 

microfilárias e os vermes adultos respectivamente (MANSON-BAHR, 1959). 



Quem primeiro sugeriu que um mosquito seria o transmissor da filariose 

foi Bancrofti, porém foi  em 1878 que Patrick Manson  confirmou a 

revolucionária concepção de que a transmissão da doença era realmente 

efetuada por mosquitos, descrevendo também a periodicidade da microfilária 

(CHERNIN, 1983). Posteriormente, em 1900, na Inglaterra, George Low provou 

que as larvas infectantes alcançavam a prosbócide do mosquito no momento 

da picada, comprovando também que o mosquito do gênero Culex  seria o 

transmissor da filariose bancroftiana (LOW, 1900 apud DREYER; NORÕES, 

2001). 

Na tentativa de controlar a transmissão da doença, empenhou-se em  

combater o mosquito transmissor e no tratamento quimioterápico de indivíduos 

infectados, portanto, foi em 1947 que a dietilcarbamazina (DEC) foi introduzida 

no tratamento da filariose linfática (SANTIAGO-STEVENSON; OLIVER-

GONZALEZ; HEWITT, 1947), vem sendo preconizada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) nos últimos 50 anos e é usada até o presente 

momento, por seus efeitos serem bem tolerados pelos pacientes (WHO, 1994). 

Com os avanços nas pesquisas sobre a doença, atualmente a 

localização dos vermes adultos em vasos linfáticos já pode ser visualizada 

através do exame de ultra-sonografia, favorecendo-se, depois, a retirada dos 

mesmos em procedimento cirúrgico (AMARAL et al., 1994). 



1.2 - Aspectos gerais da filariose 

   A filariose linfática pode ser provocada pelas Wuchereria bancrofti, 

Brugia malayi e Brugia timori, sendo a bancroftiana de maior importância, por 

atingir maior contingente e provocar morbidade associada ao dano linfático 

(DREYER; COUTINHO; ALBUQUERQUE, 1989;  DREYER et al., 1996a; 

NORÕES et al., 1996). 

 A Wuchereria bancrofti é uma doença infecto-parasitária que afeta 

exclusivamente o homem, seu hospedeiro definitivo. Na maioria das áreas 

endêmicas, é transmitida pelo mosquito do gênero Culex quinquefasciatus, 

conhecido popularmente como muriçoca, mosquito, carapanã, pernilongo, entre 

outros, dependendo da localidade em que surja (DREYER; MEDEIROS, 1990; 

DREYER; COUTINHO; ALBUQUERQUE, 1989; REY, 1991; REGIS et al., 

1996).          

 As manifestações clínicas da filariose bancroftiana podem apresentar-se  

de diferentes formas, desde assintomáticas até as sintomáticas crônicas  

(DREYER; NORÕES, 1997; KUMARASWAMI, 2000).   

 Os pacientes portadores das formas assintomáticas podem levar meses, 

anos ou até mesmo a vida inteira sendo portadores da infecção, de forma 

latente, da doença. Nesse grupo, incluem-se os pacientes microfilarêmicos e  

amicrofilarêmicos infectados, portadores somente dos vermes adultos 

(DREYER; NORÕES, 1997). Os indivíduos sintomáticos podem ser 

caracterizados por duas fases: aguda e  crônica. Os episódios agudos 

referentes à doença filarial causam nos indivíduos um sofrimento importante e 

muitas vezes levam-nos a ausências no trabalho (DREYER; NORÕES, 1997). 



Os ataques agudos das filárias são conhecidos como:  linfangite filarial (FADL), 

causada pela morte do verme adulto da filariose, quer seja espontânea ou 

através dos resultados da ação da droga macrofilaricida,  podendo ser 

acompanhados de reações locais e sistêmicas como febre, cefaléia e mialgia 

(DREYER; NORÕES, 1997; KUMARASWAMI, 2000). 

 Adicionalmente, esses indivíduos que não apresentam sintomatologia, 

por estarem infectados, são de grande importância para a epidemiologia e a 

saúde pública: como não têm queixa, não buscam os serviços de diagnósticos 

da filariose, tornando-se a principal fonte de infecção do Culex 

quinquefasciatus, conseqüentemente,  mantendo a transmissão dessa 

parasitose nas áreas em que vivem (DREYER; COUTINHO; ALBUQUERQUE, 

1989; DREYER; NORÕES, 1997). 

 Em função dessa endemia, estima-se que cerca de 15% dos 

indivíduos infectados tendem a evoluir até a cronicidade (DREYER; NORÕES, 

1998). Portanto, ressalta-se que o indivíduo, mesmo assintomático, deve ser 

objeto de controle da morbidade, evitando-se a maximização dos efeitos 

futuros da doença (BRASIL, 2000).    

A fase crônica pode produzir lesões muitas vezes irreversíveis. Nesse 

grupo, incluem-se a quilúria, a quilocele, a hidrocele, o linfedema e a eosinofilia  

pulmonar tropical (EPT) (DREYER; COUTINHO; ALBUQUERQUE, 1989; 

DREYER; NORÕES, 1997). 

A quilúria resulta da ruptura do vaso linfático para o interior de qualquer 

porção do sistema urinário, levando, conseqüentemente, ao derramamento de  

linfa e produzindo um aspecto leitoso na urina. Essa patologia acomete em 

igual proporção homens e mulheres e 50% dos casos são indivíduos 



microfilarêmicos (DREYER; NORÕES, 1997; 2001). 

  A quilocele também ocorre com o extravasamento da linfa para a 

cavidade da túnica vaginal testicular. Essa drenagem assemelha-se à da 

quilúria, por apresentar uma coloração branco-leitosa, mas existem casos em 

que esta se   apresenta na cor amarela citrina e não quilosa, levando muitas 

vezes a ser interpretada como hidrocele (DREYER; NORÕES, 1997; 2001). 

A hidrocele é a manifestação crônica da filariose linfática mais comum 

entre pacientes do sexo masculino e cerca de 30% dos portadores desse 

agravo são microfilarêmicos (DREYER; NORÕES, 1997; 1998). Essa patologia, 

provavelmente, pode ser causada pela disfunção linfática, provocada pela 

linfangiectasia induzida pelo verme adulto, a qual pode, em alguns casos, 

evoluir para a cronicidade, que indica sua resolução através de procedimento 

cirúrgico (NORÕES comunicado pessoal apud MEDEIROS, 1998).  De certa 

forma, mesmo que a hidrocele não seja muito volumosa, os portadores dessa 

patologia geralmente sofrem variados graus de inibição no relacionamento 

interpessoal;  também sua doença é considerada como um importante fator de 

reprovação nas seleções de empregos (DREYER; NORÕES, 1998).  

O linfedema de origem filarial geralmente é associado com os 

episódios agudos, principalmente de repetição, é provocado pela morte do 

verme adulto, que leva a uma obstrução do vaso linfático. Os linfedemas 

podem ocorrer nos membros inferiores, superiores, mamas, parede escrotal, 

pênis e dificilmente na vulva (DREYER; NORÕES, 1997). 

 A eosinofilia pulmonar tropical (EPT) é uma manifestação clínica muito 

rara, provocada pela W. bancrofti. Os pacientes apresentam ataques 

asmatiformes com fortes acessos de tosse, no horário predominantemente 



noturno, anorexia e marcante emagrecimento. Essa síndrome se assemelha ao 

quadro de bronquite asmática, diferenciando apenas por ocorrer diariamente 

por semanas ou meses e não com a periodicidade das crises alérgicas 

(COUTINHO et al., 1998). Ela ocorre predominantemente no sexo masculino, 

na proporção de cinco para um, raramente é encontrada na adolescência e 

quase inexiste na infância (DREYER; NORÕES, 1997). 

Durante muitos anos, acreditava-se que a elefantíase era causada pela 

reação imunológica do hospedeiro ao parasita filarial, a qual levava a acreditar 

que a forma crônica seria  o ponto final dessa doença infecto-parasitária 

(DREYER; NORÕES, 1998). Entretanto, um  estudo realizado com 600 

pacientes portadores de ataques agudos recorrentes mostrou que esses 

ataques seriam considerados como o maior fator de risco para o 

desenvolvimento do linfedema e da elefantíase nos membros inferiores, ou 

seja, da linfangite reticular aguda (ADLA), que representa uma inflamação 

aguda, provocada  por crises recorrentes de bactérias, denominadas 

popularmente de erisipela. Assim a ADLA seria a causa comum da elefantíase 

(DREYER et al., 1999). 

 Por várias décadas, o tratamento de controle da filariose esteve 

direcionado e limitado às pesquisas hemoscópicas e ao tratamento seletivo dos 

indivíduos infectados (BRASIL, 1997).  

 Portanto o interesse no controle da transmissão da filariose linfática deve 

ser baseado também no combate do mosquito transmissor. No entanto, as 

medidas no combate do vetor cada vez mais se têm mostrado inviáveis, devido 

às difíceis condições socioeconômicas das áreas endêmicas, as quais 

comumente são carentes (WHO, 1994). 



 A droga indicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é a 

dietilcarbamazina (DEC), por sua eficaz ação contra as microfilárias e os 

vermes adultos. O esquema terapêutico seletivo preconizado pela OMS é a 

utilização de 6 mg/kg durante 12 dias (WHO 1992; 1994). No entanto, essa 

recomendação não se aplica a programas de tratamento em massa em 

comunidades endêmicas, porque experiências anteriores mostraram que doses 

elevadas e diárias da DEC podem levar os indivíduos a recusarem ou 

abandonarem o tratamento (ANDRADE, 1997). 

 Mas, em 1996, a OMS sugeriu uma nova proposta de controle, por 

incluir a filariose linfática entre as doenças potencialmente erradicáveis. Para 

isso, foi  proposta  uma nova estratégia de controle, com a administração do 

tratamento em massa associado à  redução da densidade populacional do 

vetor, adicionando-se também a melhora no sistema  de informação, educação, 

comunicação e participação comunitária diante da infecção (BRASIL, 1997). 

 Para o tratamento filarial em massa, sugere-se um esquema com DEC 

na dose única de 6 mg/kg, a qual pode causar interessante redução e até 

mesmo a negativação da microfilaremia em percentuais equivalentes aos do 

tratamento convencional preconizado pela OMS (ANDRADE et al., 1995).  

 Além da utilização do DEC em dose única, surgiu uma outra 

possibilidade para tratamento em massa: a aplicação do sal fortificado com 

DEC, descrita pioneiramente no Recife por Hawking e Marques, em 1967 

(HAWKING; MARQUES, 1967).  

 Uma outra droga antifilarial atualmente utilizada é a ivermectina (IV), sua 

ação é restrita por ser microfilaricida, tornando-se uma forte aliada na 

interrupção  da transmissibilidade da doença (DREYER, et al., 1996; DREYER; 



COELHO, 1997). No entanto, essa droga ainda não mostrou ser útil na 

substituição da DEC, por não ter ação sobre os vermes adultos da filariose 

(DREYER et al., 1995).   

 Apesar das várias maneiras de tratamento, um aspecto importante para 

se considerar nos programas de controle é o elemento custo, pois, na maioria 

das áreas endêmicas, a doença não é adequadamente enfrentada pelos 

planejadores de saúde, em função da falta de percepção da sociedade em 

relação à doença (RAMAIAH; VIJAY KUMAN; RAMU, 1996; REGIS et al., 

1996; COREIL et al., 1998) e pelo fato de esta causar pouca ou nenhuma 

mortalidade (DREYER; MEDEIROS, 1990). Nesse sentido, vale ressaltar um 

estudo realizado na Índia, o qual estima um gasto financeiro anual referente à 

doença filarial de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, o que representa  

uma grande perda econômica para o país: os custos relativos a um programa 

de controle na Índia, com duração de 4 a 5 anos, dando cobertura a 420 

milhões de residentes daquela localidade, seria de 12 milhões de dólares 

(WEBBER, 1979). 

Pode-se observar que os meios necessários no tratamento 

quimioterápico para o controle da filariose estão disponíveis, portanto é 

primordial desenvolver e avaliar estratégias apropriadas não só em termos 

econômicos,  mas também que sejam aceitas pelas comunidades e mantidas a 

longo prazo (DREYER; COELHO, 1997). Dessa forma, a eliminação será 

possível, se for adotado um novo modelo de controle em que os aspectos 

sociais, econômicos e culturais também sejam levados em conta, a fim  de que 

se possa conhecer a população-alvo e engajá-la em um projeto, pois as 

melhores estratégias para controle diferem à medida que se muda de região, 



cada uma com suas particularidades quanto aos aspectos mencionados 

(VALLA, 1998). 

1.3 - Distribuição da filariose no Brasil 

A filariose linfática é uma infecção que atinge principalmente populações 

de classes socioeconômicas desfavorecidas, em países subdesenvolvidos, 

com estrutura de saneamento básico precária, sendo, dessa forma, endêmica 

em várias regiões de clima tropical e subtropical (WHO, 1994). 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 800 

milhões de pessoas vivem em áreas endêmicas, no mundo. Dentre essas, 120 

milhões estão infectadas com a Wuchereria bancrofti (WHO, 1992; 1994).  

 A distribuição geográfica da infecção bancroftiana abrange a África, o 

sudeste da Ásia, as ilhas a oeste do Oceano Pacífico, a costa atlântica das 

Américas do Sul e Central e as ilhas do Caribe. A Índia é considerada como  o 

país que possui um dos maiores índices de endemicidade, pois concentra 

aproximadamente 45,5 milhões de pessoas infectadas, e o continente africano 

é considerado como a segunda maior área de prevalência, apresentando cerca 

de 40 milhões de pessoas infectadas. Essas duas localidades detêm em torno 

de 38% e 34%, respectivamente, da infecção por Wuchereria bancrofti (WHO, 

1994).  

 Nas Américas, a doença se distribui nos seguintes países:  Brasil,  Costa 

Rica, República Dominicana, Haiti, Guiana, Suriname, Trindade e Tobago. A 

OMS estima que nas Américas 6,5 milhões de pessoas vivem em áreas 

endêmicas e aproximadamente 420.000 pessoas estão infectadas pela filariose 



linfática, sendo que o maior número está no Haiti, com 200.000 indivíduos

infectados, e na República dominicana, com 100.000. No Brasil, considera-se 

que 3 milhões de indivíduos residem em áreas consideradas de risco para a 

infecção filarial linfática (OPAS, 1997; WHO, 2000). 

 Os primeiros inquéritos hemoscópicos e entomológicos realizados no 

Brasil deram-se na década de 50, no período de 1951-1958, e foram realizados 

por René Rachou. A intenção do estudo foi detectar a transmissão autóctone 

da bancroftose, realizaram-se 551 inquéritos hemoscópicos, em 21 estados e 

territórios, totalizando-se 447.565 pessoas examinadas. Nessas investigações, 

foi comprovada a existência de  focos da bancroftose em 11 localidades e 

registraram-se dois focos de grande importância médico-sanitária: Recife (PE) 

e Belém (PA), com índices de microfilaremia de 6,9 e 9,8%, respectivamente; 

estima-se, assim, em 80.000 e 50.000 o número de indivíduos com a infecção 

filarial (RACHOU, 1960).   

 As campanhas realizadas pelo Ministério da Saúde (MS) no período de 

1954 a 1983 confirmaram uma redução nas taxas de prevalência em quase 

todos os focos, inclusive no Recife (PE), onde os índices diminuíram para 1,5% 

em 1983, e em Belém (PA), para 0,2% nesse mesmo ano; os boletins 

afirmavam também que a endemia estava controlada no Brasil (BRASIL, 1985). 

 Posteriormente, pesquisas realizadas pelo Programa de Filariose no 

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães / FIOCRUZ evidenciaram que a 

endemia continuava sendo um sério problema de saúde pública, pois muitos 

indivíduos ainda se mostravam expostos, infectados e doentes, levando a crer 

num considerável aumento da doença em Recife e Olinda-PE, como também 

em Jaboatão dos Guararapes-PE (DREYER, 1987).   



 Atualmente, no Brasil, identificam-se três áreas endêmicas: Região 

Metropolitana do Recife (PE), Belém (PA) e Maceió (AL) (BRASIL, 1997).  

 No momento,  a infecção filarial tem-se mantido no Recife-PE, 

comprovada por pesquisas realizadas entre 31 distritos, onde se detectou  uma  

importante taxa de prevalência média de 6,5%, variando de 0,6% a 14,6% nos 

bairros de Brasilit e Campo Grande, respectivamente (MACIEL et al., 1996). 

 Contudo, a transmissibilidade da bancroftose tem-se estendido para os 

municípios vizinhos, como Olinda, cuja pesquisa verificou em dois bairros da 

cidade (Sapucaia e Salgadinho) uma prevalência de positividade para 

microfilaria de respectivamente 13,5% e 12,3% (MACIEL et al., 1994). E, ao se 

comparar a densidade de infectividade entre Recife e os municípios de Olinda 

e Jaboatão dos Guararapes, constatou-se que esses municípios têm um  maior 

índice de infecção vetorial do que o Recife, o que mostra a doença como um 

problema de saúde púbica não só na capital pernambucana, mas, sim, em dois 

municípios da Região Metropolitana do Recife, mesmo após 40 anos dos 

primeiros levantamentos (MEDEIROS et al., 1992). 

 A filariose também vem apresentando-se cada vez mais abrangente,  

pois, estudando-se a doença em 23.773 militares pertencentes a 85 quartéis da 

Região Metropolitana do Recife, identificaram-se casos autóctones da infecção 

filarial nos municípios de Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe 

e Paulista, comprovando-se, dessa forma, a expansão da parasitose para 

outras localidades que ainda  não  tinham prévios relatos da transmissão 

(MEDEIROS et al., 1999).   

 Na década de 50, verificou-se que a cidade de Maceió (AL) teve uma 

prevalência de 0,3%, examinando-se 11 bairros, num total de 6.052 pessoas. 



Desses, apenas 05 bairros apresentavam indivíduos com microfilaremia. Por 

isso a área não foi considerada  como detentora de problema de saúde local 

(DEANE et al., 1953).  

 Recente inquérito hemoscópico realizado na população geral de Maceió, 

examinando um total de 10.973 indivíduos, mostrou que a filariose ainda detém 

uma endemicidade focal em três bairros, tendo uma média de prevalência de 

2,5% entre os examinados, o que comprova estatisticamente um aumento da 

prevalência da infecção nessa cidade (ROCHA et al., 2000).  

 Apesar de se considerar a bancrofitose uma endemia com distribuição 

focal em Maceió, estima-se que a mesma poderá expandir-se devido ao fato de 

os  mosquitos transmissores serem encontrados em toda a cidade e as 

migrações  ocorrerem dentro de todo o município (FONTES et al., 1994). 

 Diferentemente de Recife e Maceió, Belém (PA), na década de 50,  

mostrava-se  com uma abundante quantidade de casos  da doença, chegando  

a  ter uma prevalência de 19,9% de microfilaremia em 31.625 pessoas 

examinadas. Mas o quadro foi decrescendo nos anos correntes, demonstrando 

em 1990 uma porcentagem de 0,003 entre 225.674 indivíduos examinados 

(FRAIHA-NETO, 1993). A redução de prevalência nessa cidade continuou, 

sendo verificada, num estudo em 1999, uma prevalência de 0,001% (BRASIL, 

2000). Portanto, atribuiu-se esse declínio gradativo no número de positividade 

aos pontos favoráveis das campanhas contra filariose, desde o ano de 1952, 

em função da permanente coleta de sangue, do tratamento imediato dos casos 

positivos e da ação  do medicamento dietilcarbamazina (DEC) (SCAFF; 

GUEIROS, 1967). 

 No entanto, o conhecimento da situação atual da filariose bancroftiana no 



Brasil, em especial, nas áreas de  maior concentração da doença, como foi 

citado, torna-se de fundamental importância para a implementação de ações de 

controle da doença (ROCHA; FONTES, 1998). 

 A filariose se mantém endêmica, assim como outras doenças, devido ao 

impacto do desenvolvimento urbano, o qual é um processo complexo que, além 

de envolver fenômenos sociais e econômicos, contempla as constantes 

migrações rurais para as capitais, favorecendo um desajuste na saúde da 

população, principalmente nos países em desenvolvimento (MOTT et al., 

1990). 

O que foi relatado até o momento mostra que as campanhas de controle 

realizadas devem ter contribuído  para alguma  redução  da densidade 

parasitária, mas não foram suficientes para diminuir a prevalência da doença, 

que já se estende em novas áreas da Região Metropolitana do Recife 

(ROCHA; FONTES, 1998). 

1.4 - Fatores socioculturais das doenças 

  

  Observa-se, nas últimas décadas, um crescente interesse direcionado 

aos aspectos socioculturais referentes ao processo saúde-doença, 

contrapondo-se  assim, às teorias que valorizam unicamente os fenômenos 

biológicos (CLARO, 1995). 

  Os valores e costumes associados às doenças fazem parte de todo o  

contexto cultural, não podendo ser  vistos nem estudados de forma isolada. 

Não se pode entender as reações dos indivíduos diante da doença, da morte 

ou de qualquer outro infortúnio, sem compreender a cultura em que vivem, 



como foram educados ou o que assimilaram por conveniência (HELMAN, 

1994). 

  Todos os grupos sociais compartilham, dentro da sua cultura, um 

imaginário coletivo em relação ao processo saúde-doença. Esse imaginário, ou 

a construção cultural da doença, é formado quando os indivíduos trocam suas 

experiências com o adoecer, moldando sua própria maneira de entender e de 

se comportar frente a um agravo à saúde (BARBOSA, 1996).   

Alguns sociólogos e antropólogos destacam que variáveis como classe 

social, posição econômica, gênero, crenças e práticas culturais estão  

relacionadas diretamente com a distribuição e prevalência de determinadas 

doenças. Existe uma relação bem estabelecida entre saúde e renda, 

considerando que indivíduos pertencentes às classes  sociais mais 

desfavorecidas tendem a residir em locais de precárias condições de moradia e 

saneamento, o que favorece o estabelecimento de  doenças infecciosas e 

transmissíveis (HELMAN, 1994a). 

A importância de se conhecer as teorias das concepções e das 

representações populares referentes às doenças se torna cada vez mais visível 

não só entre estudiosos das áreas das ciências sociais e comportamentais, 

mas também entre os pesquisadores  ligados ao campo da saúde pública e das 

ciências médicas (CLARO, 1995). 

A teoria da representação social surgiu na Europa, na década de 60, 

quando Moscovici  publicou a obra Representação Social da Psicanálise, que 

mostra a inter-relação entre indivíduos, grupos e sociedade, e reativou o 

conceito dessa teoria, que foi primeiramente conceituada por Durkheim (FARR, 

2000; LANE, 1995). 



Representações sociais é um “termo filosófico que significa a 

reprodução de uma percepção anterior ou do conteúdo do pensamento. Nas 

Ciências Sociais são definidas como categorias de pensamento, de ação e de 

sentimento que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou 

questionando-a” (MINAYO,  1999, p. 158). 

Alguns autores, como Durkheim, Max Weber e Schutz, são citados por 

Minayo, quando da referência ao conceito de representação. Do ponto de vista 

sociológico, Durkheim refere o conceito de representações sociais como tendo 

o mesmo sentido que  representações  coletivas, ou seja, são categorias de 

pensamentos pelas quais uma sociedade elabora e expressa sua realidade. Na 

concepção de Max Weber, o campo das representações sociais é elaborado 

através de termos como idéias, concepções, mentalidade, os quais, muitas 

vezes, são  usados como sinônimos, assim como a vida social se fundamenta 

no comportamento cotidiano dos indivíduos, os quais são carregados de 

significação cultural.  Schutz utiliza o termo “senso comum” para se referir às 

representações sociais, pois é através dele que os atores sociais definem suas 

situações, agindo e atribuindo significados para suas ações (MINAYO, 1999;  

2000). 

Assim como uma teoria científica procura descrever e explicar os 

fenômenos, as representações sociais procuram investigar os diferentes tipos 

de teorias populares, senso comum e saberes cotidianos (WAGNER, 2000), ou 

seja, são formas do conhecimento prático, o qual se insere mais 

especificamente entre as correntes que estudam o conhecimento do senso 

comum (SPINK, 2000). 

Ao trabalhar com  representações sociais, um pesquisador procura 



analisar o conhecimento dos indivíduos enquanto representativo de um grupo 

específico envolvendo uma amostra de vários indivíduos. O ponto de interesse 

do estudo será o conjunto de elementos constantes na representação 

(WAGNER, 2000). 

ABRIC e MOLINER (Apud WAGNER, 2000) expõem sobre os  

elementos comuns do conhecimento das pessoas, formando o núcleo central 

da representação. Nessa perspectiva, algumas pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas. O quadro abaixo exemplifica e visualiza melhor esse modelo 

teórico, mostrando o conhecimento de indivíduos representativos de um grupo 

específico. A letra R no diagrama  refere-se à representação social  dos quatro 

grupos, ou seja, à opinião comum entre os membros do grupo. 

  

Figura 1 - Os elementos comuns do conhecimento das pessoas  
                 formam o  núcleo central da representação. 
Fonte:       ABRIC, 1987; MOLINER, 1992 apud WAGNER, 2000 

A concepção que os indivíduos têm sobre o processo saúde-doença, 

está muitas vezes vinculada aos fundamentos de vida e morte, 

respectivamente. Porém, na visão biomédica, a doença está localizada no 



corpo e a morte é considerada como a parada de funcionamento de todos os 

órgãos. Portanto, o entendimento que o senso comum tem  sobre saúde e 

doença não é apenas direcionado ao biológico, mas também  abrange os 

fatores culturais historicamente construídos de acordo com cada sociedade  

(MINAYO, 1997).  

MINAYO (1997), realizando um estudo em seis favelas no Rio de 

Janeiro, objetivando verificar as representações sociais de saúde e doença 

entre os moradores, observou que os indivíduos  expressavam que a doença 

para eles era representada como a impossibilidade de trabalhar e de realizar os 

afazeres rotineiros e cotidianos. Dessa forma, mostra que a equivalência da 

doença com a inatividade não é natural, mas socialmente construída com base 

na realidade social. 

1.5 - Representação social nas doenças endêmicas 

Do ponto de vista epidemiológico, apesar dos avanços científicos e 

tecnológicos, as chamadas doenças endêmicas continuam atingindo 

populações, causando grandes perdas sociais e financeiras, principalmente 

nos países subdesenvolvidos, onde essas doenças têm persistido. Portanto, 

apesar dos avanços da tecnologia médica, essas enfermidades continuam em 

expansão nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento (DIAS, J., 

1998). 

Na perspectiva social do controle das doenças endêmicas,  ressalta-se 

um estudo realizado por Remme e colaboradores, em 1993, os quais 

observaram que mais da metade da população do planeta  encontrava-se sob 



a ameaça dessas doenças e quinhentos milhões de indivíduos estavam 

infectados por pelo menos uma delas. Diante disso, cada vez mais se 

considera que os fatores sociais sejam contemplados como fundamentais no 

processo de compreensão e controle dessas doenças (REMME et al., 1993 

apud DIAS, J., 1998). 

QUEIROZ; CARRASCO (1995), estudando a hanseníase a partir  de 

uma perspectiva antropológica, conceituaram representação social como sendo 

“um tipo de saber socialmente negociado e contido no senso comum, que 

permite ao indivíduo uma visão do mundo e o orienta nas estratégias que 

desenvolvem em seu meio social” (p. 479). Nesse estudo, foram entrevistados 

33 pacientes e 57 comunicantes, todos domiciliados no município de 

Campinas, e concluiu-se que 25% dos comunicantes e pacientes não tinham 

nenhum conhecimento sobre a doença e os demais conheciam apenas 

fragmentos do que era descrito nos  cartazes informativos nos centros de 

saúde. 

Um outro estudo, também objetivando conhecer as percepções  dos 

doentes sobre hanseníase, demonstrou que  pouco menos da metade dos 

entrevistados conheciam a denominação lepra, enquanto um número maior 

usava o termo hanseníase. Muitos que foram entrevistados tinham dúvidas 

quanto ao fato de os dois termos se referirem ao mesmo agravo. Quanto à  

gravidade da doença, os entrevistados ligaram-na à idéia de morte ou 

incapacidade para as atividades cotidianas. Para os pacientes, a idéia de cura 

estava  relacionada com a regressão total dos sinais e sintomas  característicos 

da doença. Além dessas percepções, o estudo observou que a lepra ainda é 

uma doença tanto de intenso estigma social como de auto-estigmatização, ou 



seja, há uma reação psicológica de intensa autodepreciação que, até um certo 

ponto, independe  das atitudes das outras pessoas e fundamenta-se no modo 

como o indivíduo se vê em sua auto- imagem (CLARO, 1995). 

ROZEMBERG (1994) estudou a representação social da 

esquistossomose numa área rural endêmica do município de Conceição dos 

Castelos, no estado do Espírito Santo, Brasil. Os 62 entrevistados referiram  

conhecer a  esquistossomose como “caramujo”  ou “doença do caramujo”. Com 

relação ao que sentiam quando estavam  com a doença, 22,5% disseram não 

sentirem absolutamente nada e o restante dos entrevistados relacionaram 

alguns sintomas como: fraqueza, dor de barriga, barriga inchada, anemia e 

outros. Todos  consideraram ser  o tratamento quimioterápico o único meio 

capaz de combater a doença. A autora conclui que, apesar do alto nível de 

experiência pessoal e familiar com a esquistossomose e de existir uma boa 

adesão popular aos procedimentos preventivos imediatos, ainda se observa a 

ausência de uma interlocução entre os técnicos e a população. 

No nordeste brasileiro, no município de Vitória de Santo Antão, 

localizado no estado de Pernambuco, foi realizado um estudo que investigou as 

percepções populares referentes à esquistossomose. Os informantes 

conheciam a doença como “xistosoma” e tinham consciência de que o contágio 

se dá pela água e os agentes etiológicos podem ser vermes,  micróbios,  

“caramujo”, “xamexuga” ou  “xistosoma”, todos com o mesmo poder infectante. 

A esquistossomose era aceita nessa área rural como um evento “natural”  e 

com característica letal. O estudo expõe a importância dos determinantes 

sociais e culturais das endemias, bem como os conhecimentos populares 

relativos à doença, que ainda hoje são desconsiderados pelos programas de 



controle, apesar dos avanços científicos e as mudanças nos aspectos clínico e 

terapêutico da esquistossomose (BARBOSA; COIMBRA JR., 2000). 

Em relação às endemias transmitidas por mosquitos, uma pesquisa 

desenvolvida sobre a malária, realizada em  três aldeias na fronteira entre a 

Venezuela e a Colômbia, mostrou que, apesar de a comunidade ser exposta e 

afetada pela malária há bom tempo, os indivíduos não  percebiam os 

mosquitos como sendo o transmissor, mas eram identificados como elementos 

naturais daquele habitat, considerados simplesmente como insetos  capazes 

de  provocarem ruídos e picadas seguidas de coceiras e incômodo no sono 

(TACHON, 2000). 

A progressiva reintrodução do aedes aegypti e a disseminação do 

dengue em regiões tropicais e subtropicais despertaram a sociedade para a 

organização  de ações de controle (DONALISIO; ALVES; VISOCKAS, 2001). 

Inquéritos populacionais realizados na região de Campinas, São Paulo, 

verificaram o conhecimento e atitudes da população sobre a transmissão da 

doença. Dessa forma uma boa ocorrência de respostas coerentes quanto à 

transmissão da doença, e ao conhecimento dos criadouros evidenciou uma 

razoável circulação de informações. No entanto, embora a televisão seja 

considerada um bom meio de circulação de mensagens, as ações educativas 

tiveram pouco impacto, apesar dos grandes investimentos nos programas 

oficiais de erradicação do aedes aegypti  (DONALISIO; ALVES; VISOCKAS, 

2001).  No Rio de Janeiro também foi investigado o  conhecimento da 

população sobre o dengue. A maioria dos entrevistados (68,38%) afirmou 

saber como se contraía o dengue, fazendo referência ao mosquito, e apenas 

(31,62%) não conheciam ou não lembravam a forma de transmissão. Portanto, 



apesar  das campanhas informativas mantidas pelos serviços de saúde pública, 

observam-se problemas relacionados à  interpretação dessas informações por 

parte da população local. O estudo concluiu que a permanência das práticas 

que favorecem a procriação dos mosquitos era resultante do esquecimento 

dessas mensagens ou da interpretação parcial das mesmas; sugere, dessa 

forma, um estreitamento entre os profissionais de saúde e a população nas 

atividades educativas (LENZI, 2000). 

Com relação à filariose bancroftiana, foi desenvolvido um  projeto-piloto 

em duas áreas urbanas da cidade do Recife: Coque e  Mustardinha, 

objetivando não só o controle da doença, mas também a investigação sobre o 

conhecimento da população sobre a infecção filarial. O estudo concluiu que os 

entrevistados não viam a filariose como um sério problema para a comunidade, 

diante de outros ali existentes. Mais da metade dos moradores desconheciam a 

existência de casos de filariose na localidade e a grande maioria não sabia a 

forma de transmissão da doença. O controle do Culex quinquefasciatus,

mosquito transmissor da filariose, era visto como uma necessidade para 

diminuir os ruídos e as picadas que provocavam incômodo para dormir, mas 

não como medida de controle  e  transmissão da filariose (REGIS et al., 1996). 

O estudo qualitativo conduzido por AHORLU e colaboradores (1999), 

realizado em quatro vilarejos na costa de Ghana, investigou as percepções e 

práticas em relação à filariose  linfática entre seus residentes. De acordo com 

as  informações colhidas, foi  concluído que a elefantíase era destacada entre 

outras doenças que afligiam a população, era o problema de saúde mais 

temido entre  os indivíduos da comunidade. Os entrevistados narravam que o 

ataque se iniciava com febre, falta de apetite, dores que impossibilitavam a ida 



ao trabalho e inchaços, mas não sabiam sua causa. O recurso  utilizado por 

eles para debelar o ataque era pegar remédio (paracetanol) no Centro de 

Saúde, além de tomarem analgésicos e fazerem preparação de ervas para 

beber e passar no local afetado. Relatavam que a repetição irregular e 

sucessiva dos ataques poderia  resultar em elefantíase e atribuíam várias 

causas para a mesma, como hereditariedade, espíritos malevolentes, maldição 

e consumo de água contaminada. Em todos os vilarejos, os mosquitos eram 

noticiados como sendo um problema  o ano inteiro. Os moradores se 

preocupavam apenas com as picadas e os ruídos sonoros como perturbadores 

do sono e para isso utilizavam medidas preventivas, como os inseticidas. Em 

nenhum momento das entrevistas, o mosquito foi citado como  sendo o 

causador da infecção filarial.        

DREYER; NORÕES (1998), em uma retrospectiva de seus 11 anos de  

experiências ambulatoriais em filariose linfática, no Recife, relataram a questão 

estigmatizante da doença, caracterizada pela forma crônica em ambos os 

sexos. Nesses anos, observaram que o agravamento da doença em mulheres 

era percebido pela modificação do vestiário, que se vai moldando de acordo 

com o agravo, pois as mulheres tendem a esconder o membro afetado, 

ficando, na maioria das vezes, impossibilitadas até do uso dos sapatos. Vão 

deixando de freqüentar lugares públicos, as que trabalham fora de casa 

freqüentemente perdem seus empregos e seus companheiros, na maioria das 

vezes, evitam o contato sexual. Nos homens o agravo os leva a uma certa 

inibição no relacionamento interpessoal, principalmente com suas 

companheiras, sendo também seu problema um fator de reprovação no 

trabalho. Adicionalmente, esses homens se sentem  discriminados, 



envergonhados, isolados em suas casas, o que, muitas vezes, dificulta sua 

socialização (DREYER; NORÕES; ADDISS, 1997).  

Outros estudos investigaram o conhecimento da população sobre a 

filariose. Uma pesquisa verificou  a concepção dos indivíduos sobre a filariose  

pela Brugia malayi: entrevistaram-se 108 pessoas em um vilarejo na Malásia. 

Com relação à transmissibilidade, uma pequena parte dos respondentes 

(14,8%) atribuiam a vermes intestinais, a maioria (59,2%) não sabia a forma de 

transmissão. Com relação ao vetor, achavam que eram mosquitos, mas que 

estes se diferenciavam de acordo com a aldeia que habitavam. Quando se 

referiam às características de suscetibilidade individuais, destacavam aqueles 

que não tinham boa higiene pessoal, não se preocupavam com alimentação 

saudável e não praticavam atividades físicas. O estudo demonstrou que havia 

um conhecimento superficial na comunidade sobre a filariose e que faltava 

conhecimento sobre a transmissão (HALIZA, 1986). 

No Taiti foram entrevistados 127 pacientes que sofriam de elefantíase, 

através da formulação de duas perguntas: Qual é a causa da sua doença? e 

Você acredita que o mosquito pode ser o agente responsável da doença?. 

Entre os informantes, 40,6% achavam que ferimentos nos tornozelos eram a 

causa da doença, muitos acreditavam que o banho de mar agravava o 

problema e uma pequena parte atribuía causalidade a hereditariedade, feitiços, 

fadiga e frio. Quanto à segunda pergunta, a maioria (62,2%) achava impossível 

ser o mosquito o agente transmissor da doença (CARME et al., 1979). 

No Haiti, foi aplicado um questionário em 25 indivíduos, para se 

identificar , sobre as principais formas da filariose bancroftiana, como 

linfedema, hidrocele e elefantíase. Quase nenhum informante reconhecia a 



etiologia dessas formas clínicas, quase todos desconheciam o mosquito como 

agente responsável pela transmissão da doença, embora todos identificavam 

os mosquitos como causador da malária (EBERHARD et al., 1996). 

GYAPONG e colaboradores (1996), trabalhando com a filariose em uma 

região no norte de Gana, mencionaram que, apesar dos avanços médicos e 

das informações oficiais divulgadas, os indivíduos da comunidade estudada 

atribuem a causalidade da infecção filarial a fatores espirituais e sobrenaturais. 

Portanto, os programas de controle de doenças endêmicas, 

freqüentemente não se adaptam à realidade;  as estratégias adotadas, na 

maioria das vezes, são insustentáveis, por serem inapropriadas ou 

incompatíveis com as tradições, as transmissões, os tratamentos e as 

prevenções utilizados; essas percepções culturais locais muitas vezes afetam 

os tipos de tratamentos aplicados, porque a comunidade não os percebe como 

capazes de resolver os problemas de saúde dela (AHORLU et al., 1999; 

GYAPONG et al., 1996). No caso específico das ações de controle da 

filariose linfática, faz-se necessário que as intervenções sejam compatíveis 

com os fatores socioculturais locais, para que as estratégias sejam 

significantes e promovam envolvimento ativo da comunidade. Aliado a isso, os 

trabalhos de educação de saúde devem ser direcionados não apenas para a 

questão de informar o  conhecimento médico oficial, mas também para a 

questão da informação da consciência populacional, buscando-se, assim, uma 

mudança nas práticas comumente utilizadas  pelas   comunidades (AHORLU et 

al., 1999). 

Pouco se tem conhecimento de como as classes populares estão 

entendendo e elaborando as mensagens e os saberes transmitidos pelas 



campanhas oficiais de saúde e apropriando-se dos mesmos (VASCONCELOS, 

1998). A educação em saúde vem sendo compreendida como uma maneira de 

fazer as pessoas mudarem alguns comportamentos que prejudicam a saúde, 

muitas vezes os profissionais de saúde deixam de lado o saber popular, o qual 

é um saber bastante elaborado na realidade em questão (VASCONCELOS, 

1991).  

A evolução mais recente dos conceitos e perspectivas na reforma 

sanitária aponta cada vez mais para a necessidade da ampla participação 

social no projeto de saúde, tendo em vista que as endemias constituem hoje 

um dos maiores desafios e a participação comunitária é cada vez mais 

necessária  e desejada  em todas as etapas de controle (DIAS, R.,1998; DIAS, 

J., 1998). 
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2 - OBJETIVOS 

2.1 - OBJETIVO GERAL: 

Estudar o perfil epidemiológico e  sócio-cultural da filariose bancroftiana entre 

os  indivíduos residentes no distrito de Cavaleiro (município de Jaboatão dos 

Guararapes- PE). 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

                    

• Analisar o perfil epidemiológico dos pacientes com filariose bancroftiana, 

segundo as variáveis demográficas e parasitológicas. 

• Identificar a representação social da filariose entre os microfilarêmicos e 

amicrofilarêmicos, referente à percepção, transmissão, sintomatologia, 

medidas preventivas, tratamento e cura da doença. 

• Identificar como os residentes em área endêmica adquirem informações sobre 

a doença. 
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3 -  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 - ÁREA DE ESTUDO 

O município de Jaboatão dos Guararapes possui uma área territorial de 

256 Km, uma população total de 580.795 residentes, distribuídos em três 

distritos: Cavaleiro, Jaboatão e Jaboatão dos Guararapes (IBGE, 2000). Porém 

a área de estudo foi o distrito de Cavaleiro, que possui  137.826 habitantes, 

distribuídos em 27.969 domicílios, com uma média de 5 pessoas por domicílio 

(IBGE, 1991).

3.2 - MÉTODOS 

Para este tipo de estudo, faz-se necessário o uso de duas 

metodologias distintas, uma quantitativa, de cunho epidemiológico-descritivo, e 

outra qualitativa, abordando as representações sociais. 



3.2.1 - Estudo quantitativo  

               

3.2.1.1 - Desenho do estudo 

Para definir o perfil epidemiológico da filariose no distrito de Cavaleiro, 

foi realizado um estudo do tipo descritivo. Esse  modelo de estudo 

epidemiológico, tem como objetivo descrever a distribuição das características 

demográficas e parasitológicas da filariose, de forma quantitativa (PEREIRA, 

1995). 

3.2.1.2 - Fonte dos dados 

 Os casos de filariose bancroftiana foram obtidos a partir dos dados 

secundários estocados em banco de dados  gerado por inquérito hemoscópico 

realizado no distrito de Cavaleiro no  período de maio a outubro de 2000. 

Foram definidas como variáveis demográficas: sexo e faixa etária, e como 

variável clínica a condição  de  microfilarêmicos (infectados) e 

amicrofilarêmicos (não infectados).  

O material biológico teve como protocolo o indicado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para inquéritos populacionais, que consistiu na coleta 

de sangue através da retirada de 60 microlitros de sangue capilar, com material 

descartável, no horário de 23:00 às 01:00 h, para confecção das gotas 



espessas não mensuradas (WHO, 1994).  Para isso o controle de qualidade 

para leitura das lâminas foi realizado em 100% dos positivos e 30% dos 

negativos.  

  3.2.1.3 - Definição e categorização das variáveis d o estudo  

Variável dependente:  

Detecção de microfilaremia presente ou ausente nos 9.521 indivíduos 

examinados no distrito de Cavaleiro (município de Jaboatão dos Guararapes). 

           Variáveis independentes: 

• Sexo: masculino e feminino. 

• Idade: categorizada em grupos etários, distribuídos em menores que 

10 anos de idade, de 10 a 19 anos, de 20 a 29 anos, de 30 a 39 

anos, de 40 a 49 anos, de 50 a 59 anos e de 60 ou mais anos, para 

uma melhor verificação da distribuição da infecção por idade.   

3.2.1.4 -  Processamento e Análise dos Dados 

Os dados secundários foram obtidos do programa  Microsoft Excel, 

seguidamente foram processados no SPSS, para se verificar a associação 



entre as variáveis independentes e a prevalência da infecção filarial. Os 

gráficos foram elaborados também com a ajuda do programa  Microsoft Excel. 

   

3.2.2 - Estudo qualitativo  

Para conhecer as crenças e percepções dos residentes da área de estudo 

sobre a filariose bancroftiana, foram utilizados os recursos do método 

qualitativo  através de estudo de representação social.  

A pesquisa qualitativa se preocupa com os aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, observa menos a generalização e mais com o 

aprofundamento e a abrangência da compreensão de um grupo social, 

trabalhando, dessa forma, com o universo de significados, motivos, crenças, 

valores e atitudes  (MINAYO, 1999; MINAYO et al., 1998). 

3.2.2.1- População do estudo e coleta de dados 

Foram incluídos no estudo indivíduos com idade a partir de 15 anos e de 

ambos os sexos, dentro do universo de pacientes que freqüentaram o Posto de 

Saúde Francisco Loureiro, em Cavaleiro,  que tinham participado do inquérito 

hemoscópico de filariose bancroftiana no distrito de Cavaleiro. 

 A amostragem referente ao número de participantes foi definida pelo 

próprio método qualitativo: seu critério não precisa ser numérico para garantir a 



representatividade e amostra ideal ocorre quando as informações colhidas 

começam a ser repetitivas, podendo-se, dessa forma,  considerar que o 

imaginário coletivo está representado (MINAYO, 1999). Portanto, de um total 

de 9.521 indivíduos registrados como participantes do estudo epidemiológico, 

foram entrevistados 35 informantes.   

 O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi a entrevista individual, 

semi-estruturada, elaborada com questões referentes ao conhecimento sobre a 

filariose bancroftiana.  

O roteiro da entrevista contemplou os seguintes eixos temáticos: 

percepção, transmissão, sintomatologia, prevenção, tratamento, cura e formas 

de obtenção de informações sobre a doença (anexo 2). 

As falas dos entrevistados foram registradas em um microgravador, para 

posterior transcrição. Antes de iniciar as gravações, foi importante garantir um 

espaço de tempo para o diálogo prévio com o informante, no sentido de iniciar 

e amenizar o ritual de aproximação. Foram realizadas em média 02 entrevistas 

por dia, com duração aproximadamente de 35 minutos cada.  

Para garantir a preservação dos aspectos éticos da pesquisa, aqueles 

indivíduos que voluntariamente aderiram à mesma foram informados e 

participaram da leitura conjunta do Termo de Consentimento Informado (anexo 

3), e somente após a compreensão e a assinatura desse termo se deu 

prosseguimento à entrevista.  



3.2.2.2 - Análise dos dados 

Para que as falas dos informantes pudessem ser categorizadas e 

analisadas, todas as entrevistas foram transcritas na íntegra. Para que não 

houvesse perda na passagem do conteúdo para a forma escrita, foi necessário 

transcrever o mais fielmente possível a fala dos entrevistados, incluindo-se até 

mesmo os erros gramaticais e de concordância. Para agrupar os dados em 

categorias de informação com vistas à posterior análise dos mesmos, foi 

utilizada a categorização temática para a análise dos dados (MINAYO, 1999).  

3.3 - ASPÉCTOS ÉTICOS 

No estudo quantitativo, os indivíduos selecionados foram contatados e 

foram-lhes explicados os objetivos do trabalho. Essa população foi alvo do 

projeto intitulado “Avaliação da expansão da filariose bancroftiana no município 

de Jaboatão dos Guararapes”, realizado em 2000, quando cada sujeito ou 

genitor(a) recebeu o resultado do exame em formulário  próprio, no prazo 

máximo de 90 dias após a coleta de exame. Esses resultados foram 

informados à diretoria de epidemiologia do município.  

 Nessa ocasião, informações sobre os aspectos da doença filarial foram 

desenvolvidas junto à população-alvo da pesquisa. Os familiares dos indivíduos 

microfilarêmicos e os que tinham o exame filarial positivo foram orientados 

quanto à importância da higiene pessoal, do uso de medidas profiláticas da 

infecção, do exame regular para a pesquisa de microfilária a cada 6 meses e 



da orientação de procura de um posto de saúde, no momento do aparecimento 

de qualquer sintoma relacionado à filariose. 

 Todos os pacientes identificados positivos para microfilária foram 

tratados com a  posologia preconizada pela TDR/WHO, com a 

dietilcarbamazina, na dose de 6mg/kg  (WHO, 1994). 

 No presente estudo qualitativo, os critérios de inclusão foram os 

informantes positivos e negativos para microfilaremia que autorizassem sua 

participação na pesquisa, após leitura e assinatura de um termo de 

consentimento específico (anexo 3), o qual esclarecia que o estudo constava 

de uma entrevista com  roteiro semi-estruturado, que seria gravada em um 

microgravador, como meio de não perder as informações dadas pelo 

entrevistado. Após as entrevistas os participantes foram orientados, pelo 

entrevistador, de forma breve, sobre a doença filarial:  os aspectos de 

transmissão, tratamento, prevenção;  logo depois, era encaminhado para o 

exame clínico realizado pela equipe médica do Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães (CPqAM), para receber as orientações médicas e o tratamento  

com a droga indicada, caso fosse necessário. 

Este projeto foi apreciado pela Comissão de Ética do CPqAM/ 

FIOCRUZ, sendo considerado condizente com as diretrizes do código de ética 

para pesquisa com seres humanos, na resolução CNS 196/96 (anexo 4).
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4 - RESULTADOS 

4.1 - Resultados do estudo epidemiológico 

Os dados secundários levantados pelo presente estudo, mostram que no 

distrito de Cavaleiro foram cadastrados 11.540 indivíduos, no período de maio 

a outubro do ano de 2000, para a realização do inquérito hemoscópico. 

Dos 11.540 indivíduos cadastrados, 9.521 realizaram o exame da gota 

espessa. Dos 2.019 indivíduos que não realizaram o exame, 1.102 (9,5%) 

estavam ausentes no momento em que  a equipe passou para a coleta de 

sangue e os 917 restantes (7,9%) recusaram-se a fazer o exame (tabela 1). 

Assim, a população do presente estudo foi composta por 9.521 

indivíduos que participaram do inquérito. Desses 9.308 (97,8%) foram 

diagnosticados como amicrofilarêmicos, ou seja, não eram portadores de 

microfilária de W. bancrofti e 213 indivíduos foram detectados como 

microfilarêmicos (tabela 1), determinando, dessa forma, uma prevalência de 

2,2% da infecção filarial no disrtrito de Cavaleiro (gráfico 1). 

Tabela1- Distribuição da população que participou do inquérito 
____________hemoscópico no distrito de Cavaleiro – Jaboatão dos
____________Guararapes, 2000 

                 

População   n.º   %
ausente 1.102   9,5 
recusa    917             7,9 
negativos 9.308 80,7 
positivos    213    1,8 
Total 11.540 100,0 



Gráfico 1 -  Distribuição de pacientes pesquisados, segundo resultados da 
__gota espessa, realizados no distrito de Cavaleiro – Jaboatão dos 
__Guararapes, 2000

Em relação ao sexo, verificou-se que dos 213 indivíduos infectados 137 

foram do sexo masculino (64,3%) e 76 do sexo feminino (35,7%), havendo uma 

proporção estatisticamente significante (p < 0,05) de infectados com filariose do 

sexo masculino (tabela 2 e gráfico 2). 

Tabela 2 - Distribuição de pacientes examinados segundo sexo e resultados 
___________dos exames hemoscópicos, realizados no distrito de Cavaleiro – 
___________Jaboatão dos guararapes, 2000 

Sexo Cadastrados Positivo Negativo 
  n.º % n.º % 

masculino 5375 137 2,5 4045 75,3 

feminino 6165 76 1,2 5263 85,4 

Total 11540 213 (1,8) 9308 (80,7) 
Obs: 2019 casos foram de recusa ou ausentes. 

Gráfico 2 - Distribuição de pacientes microfilarêmicos segundo sexo, no
_____________    distrito de Cavaleiro – Jaboatão dos Guararapes, 2000
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 Ao se analisar o grupo etário dos pacientes microfilarêmicos, observou-

se que as maiores concentrações de casos diagnosticados estão nas faixas 

etárias de 10 a 19 anos, 20 a 29 anos e 30 a 39 anos, com ocorrência de 

28,6%, 26,4% e 19,7%, respectivamente (gráfico 3). 

Gráfico 3 -  Distribuição de pacientes microfilarêmicos segundo faixa etária             
_ no distrito de Cavaleiro – Jaboatão dos Guararapes, 2000 

  

Quando os indivíduos microfilarêmicos foram estudados quanto a  sua 

distribuição por  faixa etária em relação ao sexo, verificou-se que não houve 

uma associação  estatisticamente significante entre sexo e idade, porque, em 

todas as faixas etárias, predominou o sexo masculino (gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Distribuição de pacientes microfilarêmicos segundo faixa etária 
____________e sexo, no distrito de Cavaleiro – Jaboatão dos Guararapes, 
____________2000 

4.1 - Resultados do estudo qualitativo  

Os informantes que participaram da pesquisa qualitativa também fizeram 

parte do inquérito hemoscópico para filariose linfática bancroftiana. Eles eram 

contactados quando iam buscar seus resultados de exame no  Posto de Saúde 

Francisco Loureiro, no distrito de Cavaleiro, onde foram realizadas as 

entrevistas durante o período de abril a outubro do ano 2001. A população 

deste estudo constituiu-se de 35 pacientes, dentre estes, 32 participaram das 

entrevistas e os outros três, quando lhes foi explicada a pesquisa, se 

recusaram a participar. Todos que recusaram eram do sexo masculino.  
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sexo e status da infecção filarial (microfilarêmicos e amicrofilarêmicos). O 

quadro  mostra que dos 32 pacientes entrevistados 16 era do sexo feminino e 

16 do masculino. Cada grupo subdividiu-se em 8 indivíduos microfilarêmicos 

(infectados) e 8 amicrofilarêmicos (não infectados), respectivamente.  

Quadro 1 - Distribuição da população de estudo quanto a sexo e infecção 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Filarial no distrito de Cavaleiro – Jaboatão dos Guararapes. 

Microfilarêmicos
(infectados)

Amicrofilarêmicos 
(não infectados)            Total 

Sexo Nº % Sexo    Nº % Nº % 
Fem. 8 25 fem. 8 25 16 50 
masc. 8 25 masc. 8 25 16 50 
Total 16 50 Total 16 50 32 100

    
   
  A distribuição dessa população por faixa etária e infecção filarial 

está detalhada no quadro 2. Entre os microfilarêmicos, a maior casuística foi na 

idade entre 15 e 29 anos. Já entre os indivíduos  amicrofilarêmicos, a maioria 

concentrou-se na  faixa etária entre 30 e 49 anos. 

Quadro 2 -  Distribuição da população de estudo quanto a faixa etária e 
_____________Infecção no distrito de Cavaleiro – Jaboatão dos Guararapes. 

                    
Microfilarêmic

os (infectados)
Amicrofilarêmicos 
(não infectados)               Total 

Faixa 
etária 

Nº % Faixa 
etária

Nº % Nº 

15-29 9 56,25 15-29 6 37,50  15 
30-49 6 37,50 30-49 8 50,00  14 
50 e + 1 6,25 50 e + 2 12,50    3 
Total 16 100,00 Total 16 100,00 32 



Quanto ao grau de escolaridade, a distribuição mostra que a maioria dos 

sujeitos entrevistados possuía alguns anos de estudo, 50,00% dos 

microfilarêmicos e 62,50% amicrofilarêmicos possuíam ensino fundamental 

incompleto. Apenas uma pequena parcela era de analfabetos e outra tinha o 

ensino médio completo (quadro 3).   

Quadro 3 - Distribuição da população de estudo quanto ao grau de instrução 
__________no distrito de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes.

          
Microfilarêmicos 

(infectados ) 
Amicrofilarêmicos 
(não infectados)  Total 

Grau de instrução Nº    % Grau de instrução Nº % Nº 
analfabeto 3 18,75 Analfabeto  2 12,50 5 
ensino fundamental 
incompleto 

8 50,00 ensino fundamental 
incompleto 

10 62,50 18 

ensino fundamental 
completo 

2 12,50 ensino fundamental 
completo 

 1 6,25 3 

ensino médio 
completo 

3 18,75 ensino médio 
 completo 

 3 18,75 6 

Total 16 100,00 Total  16 100,0 32 

1.1 - Representações sobre a filariose 

As entrevistas foram baseadas em roteiro com sete eixos temáticos 

sobre filariose: percepção, transmissão, sintomatologia, prevenção, tratamento, 

cura e formas de obtenção de informações sobre a doença. Essas descrições 

encontram-se abaixo reunidas por tópicos: 



Percepção da doença 

Em resposta às questões sobre o conhecimento da doença filarial, os 

informantes declaravam conhecer esse agravo à saúde, embora não o 

detalhassem do ponto de vista do discurso médico oficial, tinham suas próprias 

percepções e, ao serem solicitados  para falar da doença, a maioria dos 

entrevistados microfilarêmicos (68,75%)  e amicrofilarêmicos (75%) 

associavam a mesma como “perna inchada” (quadro 4).

“... Que fica com as pernas inchadas, né?! ... Só é o que sei é isso, porque eu 

nunca conversei com pessoas que têm essa doença. Nunca cheguei a 

conversar com ninguém. Mas a gente vê dizer assim: aquilo é a filariose!...” 

(G.S.B., 43 anos, sexo feminino, amicrofilarêmica).

“... O que vejo por aí é uma doença, sei lá, muito feia, incha as pernas... Os 

tornozelos, né?!... Batata da perna...” (J.M.S., 29 anos, sexo masculino, 

amicrofilarêmico).

“... A perna incha perto do joelho, as pessoas não vão mais querer ficar com 

ela. Tem pessoas que têm preconceito do corpo...”  (W.R.A.,19 anos, sexo 

masculino, microfilarêmico). 

Uma pequena parte dos entrevistados deram denominações variadas, 

como “vermelhão”, “doença que deforma”,  ou simplesmente “não sabiam” do  

que se tratava (quadro 4), como nos depoimentos abaixo:  



“... É um negócio vermelhão que dá nas pernas, que a perna fica bem 

inchada...”  (J.V.L, 19 anos, sexo feminino, microfilarêmica). 

“... É, ela deforma a pessoa, né?! ... Deixa totalmente deformada.... Eu acho 

uma coisa absurda, é uma doencinha,  é perigosa assim, porque não tem 

cura...” (M.C.C., 42 anos, sexo feminino, amicrofilarêmica).

“... Saber da doença, eu não sei não. Sei que já fiz exame...” (A.P.N., 26 anos, 

sexo feminino, amicrofilarêmica). 

Entre os informantes, houve um que definiu a filariose como sendo a 

mesma coisa do dengue: 

“... Filariose é um foco da dengue que ela gera em balde com água parada e 

forma o mosquito da dengue que contrai a doença... Acho que é isso mesmo...” 

(S.J.S., 21 anos, sexo masculino, amicrofilarêmico). 

Quadro 4 - Associações com a filariose, citadas pelos entrevistados no distrito 
_____________Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes.
  

Microfilarêmicos  
(infectados) 

Amicrofilarêmicos 
 (não infectados) Total 

Associação  Nº % Associação Nº        % Nº 
perna inchada 11 68,75 perna inchada 12 75,00 23 
vermelhão 1   6,25 vermelhão   1   6,25 2 
que deforma - - que deforma   1   6,25 1 
foco do dengue - - foco do dengue   1   6,25 1 
não sabe 4 25,00 não sabe   1   6,25 5
Total                         16       100,00 Total                           16        100,00 32 



Sintomas da doença 

Nas entrevistas realizadas, quando o enfoque foi a sintomatologia da 

doença, a grande maioria dos microfilarêmicos (65,5%) e dos amicrofilarêmicos 

(81,25%) referiram não saber informar sobre esse aspecto (quadro 5), como 

mostram as falas a seguir: 

“... Sei não, os sintomas dela, não sei dizer não...” (R.F.B., 36 anos, sexo 

masculino, microfilarêmico). 

“... Não sei de nada, sintoma nenhum...” (M.N.L., 50 anos, sexo feminino, 

amicrofilarêmica). 

Entre os informantes, poucos mencionaram como sintomas da filariose 

febre, dor de cabeça, dores nas pernas e desconforto, como nos exemplos 

abaixo: 

“... Sente dores, acho que desconforto, porque não movimenta o músculo,  né?! 

... Ela dá sempre nas juntas, a inchação das emendas. Acho quem tem não 

movimenta bem os pés. Eu acho que é isso...”  (W.O., 38 anos, sexo 

masculino, microfilarêmico). 

“... Sentem febre, né?!... Dor de cabeça, muitas dores...” (B.F.S., 32 anos, sexo 

feminino, amicrofilarêmica). 



“... Eu acho que é uma dorzinha nas pernas, porque de vez em quando eu tou 

assim sentada e dá aquela dor nas minhas pernas, fico doidinha...” (J.V.L., 19 

anos, sexo feminino, microfilarêmica). 

Quadro 5 - Sintomas da doença relatados pelos entrevistados no distrito de 
__________Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes.

Microfilarêmicos 
(infectados) 

Amicrofilarêmicos 
(não infectados)    Total 

Sintomas                     Nº                  % Sintomas Nº  %        Nº 
não sabe 10 65,50 não sabe 13            81,25        23 
desconforto 1 6,25 desconforto   -    -         1 
febre e dor 
de cabeça 

4 25,00 febre e dor 
de cabeça 

  2 12,50         6 

dor nas 
pernas 

1 6,25 dor nas  
pernas 

  1  6,25          2 

Total 16 100,00 Total  16 100,00         32 
  

Transmissão 

Em relação ao agente causador da doença, 31,25% dos microfilarêmicos 

e 56,25% dos amicrofilarêmicos mencionaram que a filariose era transmitida 

por um mosquito identificado como muriçoca (quadro 6), como evidenciam os 

relatos a seguir: 

“... Através da muriçoca. A picada da muriçoca pode transmitir essa doença...” 

(J.M.S., 29 anos, sexo masculino, amicrofilarêmico).

“... Acho que é a mordida da muriçoca...” (R.F.B., 36 anos, sexo masculino, 

microfilarêmico). 



“... É transmitida pelo mosquito, muriçoca... É causada pela muriçoca que 

transmite a filariose...” (L.M.P., 41 anos, sexo feminino, amicrofilarêmica).

  

Houve também os que associaram a transmissão  a hábitos de higiene 

ou corporais:  

“... Não sei... Eu acho que andar descalço, eu acho que não ter higiene, comer 

frutas de todo jeito...” (W.O., 38 anos, sexo masculino, microfilarêmico).

“... Eu acho que tanta coisa... Eu acho que pega a pessoa tá descalço, a 

pessoa não se tratar...” (J.V.L., 19 anos, sexo feminino, microfilarêmica).

 Também associaram a transmissão da filariose ao mosquito do dengue 

ou à água contaminada:  

“... É através do mosquito... Porque tem o mosquito da dengue... Pelo menos 

eu não sei se é ele, mas parece ele na parede como o mesmo... Eu acho que 

pode ser o mesmo...” (A.A.S., 24 anos, sexo feminino, microfilarêmica). 

“... Acho que é como a dengue, essas coisas assim... Acho que algum germe 

na água, alguma coisa assim...” (J.J.S., 29 anos, sexo masculino, 

microfilarêmico). 

“... O pessoal diz que é na água, né?!...” (A.B.S., 73 anos, sexo masculino, 

microfilarêmico). 



 Alguns entrevistados relacionaram a transmissão da doença a 

mosquitos, insetos, sem definição de tipo: 

 “... Através do mosquito... Lá tem muito esgoto perto, né?!... Aí os esgotos é 

que faz juntar mosquito, aqueles insetos é o que provoca a doença, né?! ...” 

(M.C.C, 42 anos, sexo feminino, amicrofilarêmica). 

“... É pela picada de um inseto, né?! ...” (K.R.S.L., 17 anos, sexo feminino, 

microfilarêmica). 

“... É a picada do mosquito...” (C.F.N., 49 anos, sexo masculino, 

microfilarêmico). 

 No entanto,  25,0% de pacientes infectados e 18,75% de não infectados 

não sabem informar sobre a transmissão da filariose, como mostram os relatos 

abaixo:  

“... Não tenho nem idéia...” (C.L.A., 34 anos, sexo feminino, microfilarêmica).

“... Ah, não, aí é o problema... É isso aí que eu não sei exatamente...” (R.J.S., 

44 anos, sexo masculino, amicrofilarêmico). 



Quadro 6 - Agente etiológico / transmissão relatados pelos entrevistados no
__________distrito de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes. 

Microfilarêmicos  
(infectados) 

Amicrofilarêmicos 
 (não infectados) Total 

Transmissão Nº % Transmissão Nº      % Nº 
Muriçoca 5 31,25 muriçoca 9 56,25 14 
Mosquito 2 12,50 mosquito 2 12,50 4 
andar descalço 2 12,50 andar descalço 1    6,25 3 
mosquito do dengue 1   6,25 mosquito do dengue 1    6,25 2 
água contaminada 2 12,50 água contaminada -       - 2 
não sabe 4 25,00 não sabe 3   18,75 7 
Total 16 100,00 Total 16 100,00 32 

Tratamento / cura 

Quando os informantes foram abordados sobre o conhecimento de 

algum tipo de tratamento para a filariose, quase todos enfocaram o 

medicamento como a única forma de tratar a doença filarial (quadro 7), como 

mostram as falas a seguir: 

“... Eu acho com medicação direitinho como manda o médico ...” (L.M.P., 41 

anos, sexo feminino, amicrofilarêmica). 

“... Tomando remédio, né?! ...”  (J.V.L., 19 anos, sexo feminino, 

microfilarêmica). 



“... É com medicamento, o posto sabe que a pessoa tá com a doença, dá o 

medicamento pra ela ficar boa ...” (W.R.A., 19 anos, sexo masculino, 

microfilarêmico). 

“... Eu acho que com medicamento, agora qual o tipo de medicamento eu não 

sei...”  (R.S.A., 32 anos, sexo masculino, microfilarêmico).

 Uma boa parte dos entrevistados relatou objetivamente não saber como 

é o tratamento: 

“... Não tenho nem idéia ...” (M.N.L., 50 anos, sexo feminino, amicrofilarêmica).

“... Jamais ... Na verdade, eu não sei nem como é que pega nem como se 

precaver e como é que você sente ela, sintoma, idéia nenhuma ...” (R.J.S., 44 

anos, sexo masculino, amicrofilarêmico). 

“... Sei informar não ...” (R.F.B., 36 anos, sexo masculino, microfilarêmico).

 Apenas um paciente referiu  a vacina como forma de tratamento: 

“... Pra mim, deve ser com vacina...” (S.J.S., 21 anos, sexo masculino, 

amicrofilarêmico). 



Quadro 7 - Tratamento relatados pelos entrevistados no distrito de Cavaleiro  -  
                   Jaboatão dos Guararapes. 

Microfilarêmicos 
 (infectados) 

Amicrofilarêmicos  
(não infectados) Total 

Tratamento Nº % Tratamento         Nº   % Nº 
medicamento 10 62,50 medicament

o 
9 56,25 19 

ir ao posto 
de saúde 

- - ir ao posto 
de saúde 

1 6,25 1 

vacina - - vacina 1 6,25 1 
não sabe 6 37,50 não sabe 5 31,25 11  
Total 16 100,00 Total 16 100,00 32 

A cura, para a maioria dos participantes do estudo, foi vista como 

possível a partir do medicamento, sendo este eficaz no início da doença, ou 

seja, assim que a mesma for descoberta. Os indivíduos também ressaltaram o 

poder curativo dos médicos e dos avanços da medicina (quadro 8): 

“... No início tem, né?!... Como qualquer outra doença...” (M.C.C., 42 anos, 

sexo feminino, amicrofilarêmica). 

“... Sim... Se cuidar rápido, né?! ... Se a pessoa descobrir cedo e tratar, eu creio 

que tem cura, né?!... Mas se a pessoa não cuidar, deixar, as coisas se 

complica...” (G.S.B., 43 anos, sexo feminino, amicrofilarêmica).

“... Eu acho que tem cura...” (W.O., 38 anos, sexo masculino, microfilarêmico).

“... A medicina hoje em dia tá muito avançada, eu creio que sim, né?! ....” 

(S.R.A.S., 24 anos, sexo masculino, amicrofilarêmico). 



 “... Deve ter, porque tem o doutor pra curar, né?! ...” (A.B.S., 73 anos, sexo 

masculino, microfilarêmico). 

 Uma pequena quantidade de entrevistados relatou que não existia cura, 

assim como outros não sabiam da existência da mesma: 

“... Tem cura não, acho que tem não, porque a pessoa fica toda inchada, 

daquele jeito... Não se desincha mais, né?!...” (B.F.S., 32 anos, sexo feminino, 

amicrofilarêmica). 

“... Acho que não, eu vejo as pessoas aí com as pernas inchadas... Tem uma 

mulher mesmo que tem as duas...” (A.P.N., 26 anos, sexo feminino, 

microfilarêmica). 

Alguns informantes mencionaram não saber existência da cura para a 

doença: 

“... Também num sei, não, se tem cura...” (A.F.S., 66 anos, sexo masculino, 

amicrofilarêmico). 

“... Se tem cura, eu não sei, né?!...” (C.F.N., 49 anos, sexo masculino, 

microfilarêmico). 

Um dos entrevistados relatou, além do medicamento, uma prática 

alternativa de cura: 



“...  Um conhecido disse que chega atrás de casa, cava um buraco da altura da 

perna, aí bota a perna dentro aí cobre e passa 24 horas com a perna ali dentro, 

depois tira... Mas quando tira tem que passar um negócio na perna, porque a 

perna fica vermelhão, porque a terra come os micróbios todinho e fica bom... 

Ele disse que teve um amigo que se curou, né?!...” (A.B.S., 73 anos, sexo 

masculino, microfilarêmico). 

  
Quadro 8 - Cura relatadas pelos entrevistados no distrito de Cavaleiro -  
                   Jaboatão dos Guararapes. 

Microfilarêmicos 
 (infectados) 

Amicrofilarêmicos  
(não infectados) Total 

Cura Nº % Cura Nº            %    Nº 
Sim 13 81,25 sim 12         75,00   25 
Não 2 12,50 não   2 12,50    4 
não sabe 1 6,25 não sabe   2 12,50    3 
T0tal 16 100,00 Total 16  100,00    32 

Prevenção  

No que se refere a medidas preventivas para evitar a infecção, houve 

uma diversidade de respostas, destacando-se a falta de conhecimento sobre 

os modos de prevenção da doença (quadro 9), relatada por alguns informantes 

abaixo: 

“... Sei não, isso aí sei não...” (A.M.P.S., 32 anos, sexo feminino, 

microfilarêmica). 



“... Não sei, porque, se a gente usa mosquiteiro, a muriçoca entra assim 

mesmo, aí eu não sei...” (R.M., 37 anos, sexo feminino, amicrofilarêmica). 

 Algumas informações que merecem destaque como modo de prevenção 

citado, estão centradas no uso do mosquiteiro:  

“... Usar mosquiteiro ...” (A.C.P., 24 anos, sexo masculino, amicrofilarêmico). 

“...Lá em casa tem mosquiteiro, se existir outro meio eu não sei não...” (R.S.A., 

32 anos, sexo masculino, microfilarêmico). 

 Houve os que acharam que as práticas de intervenção realizadas pelas 

campanhas do dengue seriam as mesmas para a filariose: 

“... Os agentes comunitários, esses agentes que passam nas casas, botam um 

produto ...” (S.R.A.S., 24 anos, sexo masculino, amicrofilarêmico). 

“... Tampar as caixas d’águas, tampar as cisternas e não deixar balde com 

água parada no quintal ou em cima da casa...” (S.J.S., 21 anos, sexo 

masculino, amicrofilarêmico). 

 Um informante referiu o uso de inseticida como meio de evitar a doença: 

“... Não posso dar uma opinião exata, mas eu acho que botando Baygon, 

inseticida... Essas coisas assim...” (J.M.S., 29 anos, sexo masculino, 



amicrofilarêmico). 

Os outros depoimentos mencionaram as várias práticas de higiene 

utilizadas no dia-a-dia dos indivíduos como prevenção da infecção filarial: 

“... Andando calçado, não pisar em esgoto, se cuidar pra não levar nenhum 

corte...” (E.A.S., 28 anos, sexo masculino, amicrofilarêmico). 

“... Bebendo água filtrada e, de vez em quando, fazer o exame pra ver se tá...” 

(C.C.M., 28 anos, sexo feminino, microfilarêmica). 

“... Acho que é o cuidado, é o não andar descalço, higiene...” (W.O., 38 anos, 

sexo masculino, microfilarêmico). 

“... Não acumular muito lixo, sujeira, né?!...” (L.R.S., 23 anos, sexo feminino, 

amicrofilarêmica). 



Quadro 9 - Freqüência dos relatos sobre prevenção entre os entrevistados no 

                   distrito de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes. 

Microfilarêmicos  
(infectados) 

Amicrofilarêmicos  
(não infectados)  Total 

Prevenção Nº % Prevenção Nº   % Nº 
mosquiteiro 2 12,50 mosquiteiro 2 12,50 4 
Vasos fechados 2 12,50 vasos fechados 1   6,25 3 
ir ao posto 1   6,25 ir ao posto  -     - 1 
água tratada 1   6,25 água tratada  -     - 1 
inseticida - - inseticida 1   6,25 1  
higiene corporal 1 6,25 higiene corporal 2 12,50 3 
não acumular lixo - - não acumular lixo 1   6,25 1 
Esgoto fechado - - esgoto fechado 1   6,25 1 
produto na água - - produto na água 1   6,25 1 
não sabe 9 56,25 não sabe 7  43,75       16 
Total 16 100,00 Total 16 100,00     32 

Fontes de informações sobre a doença 

Neste item, buscou-se investigar se os pacientes entrevistados já tinham 

recebido algumas informações sobre a doença antes da entrevista de que 

estavam participando (quadro 10). 

 Apesar da diversidade de respostas, a maioria dos informantes relatou 

que já tinha escutado falar da filariose através da vizinhança, de familiares e no 

posto de saúde, como mostram as informações abaixo:

“... Quando a gente vai pegando informações de uns, vai pegando 

conhecimento, vai conhecendo a doença... Através disso aí, a gente fica 

informado...” (M.C.C., 42 anos, sexo feminino, amicrofilarêmica).



"... Da vizinhança da redondeza...” (S.J.S., 21 anos, sexo masculino, 

amicrofilarêmico). 

“... Cartazes... Aqui no posto, fora também...”  (R.M., 36 anos, sexo feminino, 

amicrofilarêmica). 

“... Eu vi aqui no posto, uma vez que vim aí, dei uma olhadinha e tinha um 

cartaz aqui no posto, aí eu li...” (W.R.A., 19 anos, sexo masculino, 

microfilarêmico). 

 Houve também uma minoria que referiu ter recebido informações através 

de agentes comunitários:  

“... O pessoal que tiveram lá, que foi fazer o exame, foi fazer a coleta do 

sangue, aí eu ouvi a explicação...” (R.S.A., 32 anos, sexo masculino, 

microfilarêmico). 

 Um único entrevistado afirmou ter recebido um panfleto informativo 

como meio de instrução sobre a doença: 

“... Porque eu li aquele folheto... Que entregaram nas casas... E orientava...” 

(V.N.S., 40 anos, sexo feminino, microfilarêmica).    



Quadro 10 - Fonte de informações relatadas pelos informantes no distrito de 
___________Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes.  

Microfilarêmicos 
(infectados) 

Amicrofilarêmicos 
(não infectados) 

Total 

Informações Nº % Informações Nº % Nº 
Posto saúde 3 18,75 posto saúde 3 118,75 6 
agente saúde 2 12,50 agente saúde 1  6,25 3 
folheto informativo 1 6,25 folheto informativo  - - 1 
familiar 2 12,50 familiar  2 12,50 4 
vizinhança 5 31,25 vizinhança 10  62,50 15 
não sabe 3 18,75 não sabe   - - 3 
Total 16 100,00 Total 16 100,00  32 
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5 - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

DISCUSSÃO 

A filariose bancroftiana é uma doença infecto-parasitária cuja introdução 

no Brasil ocorreu através do tráfico de escravos africanos no período de 1636 a 

1645. A fixação dessa parasitose em Pernambuco ocorreu por ter sido essa a 

província que recebeu o maior número de escravos, nessa época, devido a sua 

posição geográfica e ao seu momento político-econômico (COUTINHO; 

MEDEIROS; DREYER, 1996).  

Por várias décadas, a filariose foi considerada como endêmica em 

Pernambuco, mas limitada apenas a sua capital, Recife. No entanto, em 1987,  

um estudo realizado com portadores de manifestações clínicas filariais chamou 

a atenção pela identificação de portadores da doença residentes nos 

municípios de Olinda e Jaboatão dos Guararapes, circunvizinhos ao Recife-PE 

(DREYER, 1987). Trabalho posterior corroborou essa informação, identificando 

a infecção vetorial nos municípios de Olinda e Jaboatão, em maior número do 

que no Recife  (MEDEIROS et al., 1992). 

A expansão da filariose nos municípios de Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes pode ter sido em decorrência do desenvolvimento urbano, do 

intenso movimento migratório nas décadas de 50 - 70 e do despreparo dos 

serviços municipais para acolher esse grande fluxo. Isso levou a maioria dos 

imigrantes a se acomodar em áreas insalubres, em aglomerados de casas mal 

construídas (favelas) e áreas de invasão. Na maioria das vezes, essas 

moradias estão localizadas em regiões alagadas, sem serviços de saneamento 



e cercadas de fossas abertas, favorecendo condições adequadas para 

criadouros do vetor responsável pela transmissão da filariose 

(ALBUQUERQUE, 1993). 

 Apesar de o processo migratório ser importante para a introdução de 

doenças infecciosas como a filarial, não é o fator fundamental na fixação de 

sua transmissão e disseminação (SILVA, 1985). Existem inúmeras variáveis 

necessárias que propiciam a transmissão, que seriam os fatores 

condicionadores da presença de determinada endemia, como os bioecológicos,  

os indivíduos interagem com o meio ambiente em que vivem e nele existem as 

condições ambientais que propiciam a existência do hospedeiro intermediário, 

que, no caso da filariose, é o Culex quinquefasciatus (muriçoca) (LOUREIRO, 

1989; REGIS et al., 1996). Existem também os fatores socioecológicos, a partir 

do ambiente modificado pela ocupação do homem e sua atuação no espaço 

social, como as formas de coleção e armazenamento de água, formas de 

eliminação de dejetos etc. (LOUREIRO, 1989).  

Além desses, existe o condicionante socio-cultural, que ressalta os 

aspectos do conhecimento e da percepção que os grupos sociais possuem 

sobre a doença. Embora esse fator não seja muito estudado, é de grande 

importância, porque o comportamento dos indivíduos e grupos sociais pode 

levá-los a maior risco de adquirir determinada infecção (LOUREIRO, 1989). 

Embora os fatores referentes ao conhecimento e à percepção popular 

sobre as infecções sejam de grande valia (LOUREIRO, 1989), as campanhas 

contra a infecção filarial pouco contemplam esses aspectos. A primeira 

campanha contra a filariose no Brasil, iniciada em 1951, enfrentou a endemia 

bancroftiana com basicamente inquéritos hemocópicos através de busca ativa, 



tratamento dos indivíduos infectados com a droga preconizada pela OMS e  

redução vetorial com o uso de inseticidas (FRANCO; SILVA LIMA, 1967).  

A partir da década de 70, essas campanhas passaram a ser chamadas 

de programas, só se diferenciando das anteriores por criarem postos fixos de 

coleta, com busca passiva, para o atendimento da demanda espontânea 

(BRASIL, 1983). Nos anos 80, os programas de controle da filariose sofreram 

uma certa estagnação, por falta da medicação para o tratamento dos indivíduos 

infectados (BRASIL, 1985), possivelmente colaborando para o aumento da 

expansão dessa parasitose.  

Por cerca de seis décadas, campanhas e programas de combate a 

filariose foram estruturados de forma centralizadora, baseado no modelo 

verticalizado, mas, em 1996, ocorreu uma nova proposta sugerida pelo Plano 

Nacional de Eliminação da Filariose Linfática, baseando-se na proposta da 

Organização Mundial de Saúde – OMS, que considera a filariose linfática como 

uma das seis doenças infecciosas potencialmente erradicáveis (WHO, 1994).  

Essa nova estratégia substitui o tratamento quimioterápico seletivo pelo  

de massa e propõe a redução da densidade populacional do vetor como 

medida complementar à quimioterápica. Tem como elemento inovador a 

associação entre informação, educação, comunicação e participação 

comunitária como sendo  primordial para o sucesso do programa de controle 

(BRASIL, 1997). 

Dessa forma, é possível ver que cada vez mais se destaca a 

necessidade de contemplar os fatores sociais como elemento fundamental no 

controle de endemias (BRICEÑO-LEON; DIAS, 1993 apud DIAS, J., 1998). 

Entretanto, pouco se sabe como as classes populares estão  entendendo e 



elaborando as mensagens transmitidas nas ações oficiais de saúde, pois não 

faz parte da atenção em saúde a compreensão dos saberes, dos significados 

contidos no  imaginário popular, como forma de criar uma nova abordagem 

para uma integração entre o agir médico e o agir popular (VASCONCELOS,  

1998). 

Portanto, ao se pensar em informação, educação, comunicação e 

participação comunitária no combate a doenças infecciosas, é de extrema 

importância escutar e considerar a cultura local (DIAS, R., 1998). Considerando 

os pressupostos citados acima, sentiu-se a necessidade de unir o “saber” 

epidemiológico e o conhecimento popular sobre filariose na área do presente 

estudo.  

Inquérito realizado em 2000 revelou o distrito de Cavaleiro, no município 

de Jaboatão dos Guararapes, com 2,2% dos residentes positivos para 

microfilaremia. Em 1959, houve o primeiro registro de ocorrência de filariose 

em Socorro, localidade do referido município, com 4,6% de microfilarêmicos, 

fato não valorizado como problema local de saúde pública, uma vez que, na 

época, o inquérito não atestou a autoctonia dos casos (DOBBIN JR.; CRUZ, 

1967; 1968). 

Quanto à distribuição da filariose por sexo no distrito de Cavaleiro, 

identificou-se que a infecção foi mais comum entre os indivíduos do sexo 

masculino e a faixa etária mais acometida foi a de 10 a 19, seguida da de 20 a 

29 anos. Esses dados coincidem com os de outros estudos realizados em 

Recife- PE (MACIEL et al., 1996), assim como em uma cidade no sul da Índia 

(PANI et al., 1991). 



 O nível de escolaridade que prevaleceu em ambos os grupos foi o 

ensino fundamental incompleto. Foi observado também que, nos dois grupos, a 

maioria dos informantes possuía ensino médio completo, o que não lhes 

conferiu nenhum ganho de conteúdo de informação com relação ao 

conhecimento sobre a filariose. 

 Com relação ao conteúdo das entrevistas sobre o conhecimento da 

doença, percebe-se que a maioria já tinha ouvido falar desse agravo à saúde, 

embora não soubesse explicá-lo do ponto de vista técnico. O estudo mostrou 

também que a doença filarial está culturalmente associada à elefantíase, fase 

deformante e estigmatizante da infecção. Observou-se também que essa 

associação dos entrevistados à fase crônica da doença poderá estar vinculada 

aos cartazes da Secretaria de Saúde expostos nos Postos de Saúde, que 

mostram um indivíduo com os membros inferiores bastante inchados e uma 

muriçoca picando estes membros já infectados.   

Porém, essa correlação feita pelos entrevistados com a fase grave da 

doença é bastante compreensível, pois é nesse estágio que o indivíduo 

portador da infecção desperta a curiosidade e a atenção da população, como 

também sofre discriminação. De início, eles próprios se segregam, depois os  

familiares e, por fim, a comunidade em que vivem. Perdem seus  empregos; 

modificam seus hábitos de vestuário e calçados e chegam até a serem 

repudiados por companheiros, o que dificulta ainda mais sua socialização 

(DREYER; NORÕES, 1998). 

Uma minoria dos informantes associou a filariose ao “vermelhão”, “que 

deforma”. Até mesmo a confundiu com o dengue, achando que a filariose era 

um “foco do dengue”, expressando desconhecimento sobre os dois tipos de 



doenças. Portanto essa analogia chamou nossa atenção, pelo fato das 

campanhas contra a dengue estar bastante presente na Região Metropolitana 

do Recife, por conta da epidemia da doença nos últimos meses, levando a um 

alto investimento na comunicação, ao contrário ao que ocorre nos programas 

contra a filariose.

Quando a entrevista enfocou a sintomatologia, houve muitos 

entrevistados que relataram não conhecer esse aspecto, devendo-se levar em 

consideração que os grupos entrevistados eram os que não portavam a doença 

crônica,  mas sim a forma  assintomática. Dados de literatura referem que, 

entre as formas clínicas da filariose, existe a do tipo assintomática, o indivíduo 

pode levar meses, anos ou até mesmo a vida inteira sendo portador da 

infecção filarial, de forma latente, e sendo o elo na cadeia de transmissão 

(DREYER; NORÕES, 1997). 

  Segundo MINAYO (1997), a doença só é percebida através da  

concepção biomédica (ligada ao corpo), quando os indivíduos se acham 

incapacitados para o desempenho social, especialmente para a possibilidade 

de trabalhar ou de realizar os afazeres rotineiros e cotidianos. Se não sentem 

essas dificuldades, não percebem a doença,  logo estão com saúde. 

  Embora a maioria tenha relatado não conhecer nenhum tipo de 

sintomatologia, uma  parte dos informantes mencionou cefaléia, febre e dores 

nas pernas, sintomas estes que podem estar associados aos ataques agudos. 

Esses podem ser causados pela morte do verme adulto da filariose, quer seja 

espontânea, quer seja através dos resultados da ação da droga macrofilaricida,  

podendo ser acompanhada de reações locais e sistêmicas, como febre, 

cefaléia e mialgia, ou “crises de erisipela”. Essas crises têm como origem 



infecções bacterianas, com os mesmos sintomas, e, quando essas ocorrem de 

forma recorrente, podem levar a sérios problemas, como o linfedema e 

conseqüentemente as elefantíases (DREYER; NORÕES, 1997; 

KUMARASWAMI, 2000). No entanto, as falas dos informantes não esclarecem 

se os ataques agudos são de origem filarial ou bacteriana. 

REGIS e colaboradores (1996), ao investigarem dois bairros da cidade 

do Recife, Coque e Mustardinha, verificaram que a maioria dos informantes 

relatou não ter conhecimento sobre a forma de contágio. A mesma idéia se 

repetiu entre entrevistados no Haiti (EBERHARD et al., 1996). Essa mesma 

percepção ocorre também com outras doenças causadas por mosquitos, como 

a malária, estudada em aldeias na fronteira da Venezuela e Colômbia. Seus 

residentes não percebiam os mosquitos como agentes transmissores, mas, 

sim, como insetos capazes de provocar incômodos devido aos  seus ruídos e 

às suas picadas (TACHON, 2000).  

Apesar de não haver relatos na literatura corrente, o presente estudo 

mostrou existirem diferentes tipos de conhecimentos sobre a forma de 

transmissão entre os entrevistados. A grande maioria mencionou que a filariose 

era transmitida por mosquitos, identificados por elas como muriçoca. Uma outra 

parte dos informantes mencionou um total desconhecimento sobre qualquer 

modo ou veículo de contágio da infecção filarial. Outros associaram a 

transmissão da doença à falta de hábitos higiênicos ou corporais, ou ainda ao  

mosquito do dengue e a outros mosquitos que não souberam identificar. 

Isso mostra a diversidade da percepção popular sobre a transmissão da 

doença e serve de alerta para as campanhas de controle, no sentido da sua 

adequação às particularidades de cada região, aos aspectos socioculturais e 



às práticas estabelecidas por cada localidade (AHORLU et al., 1999; Gyapong 

et al., 1996) 

Reportando a teoria de LEFÈVRE (1991) quando à impregnação das 

sociedades capitalistas pelos medicamentos, verifica-se que também na 

comunidade de Cavaleiro o medicamento é valorizado como mercadoria de 

saúde, representado como a “solução” de um estado “mau” a um estado “bom” 

de saúde. 

Ainda, concordando com LEFÈVRE (1991), podemos observar que no 

imaginário popular, a cura da filariose é atribuída quase que exclusivamente ao 

medicamento,  estando o mesmo atrelado à categoria de representante da 

saúde quimificada. No entanto, os informantes percebiam que a cura através 

do medicamento  só seria possível a partir do momento  em que se 

descobrissem doentes; se deixassem a doença progredir  para o inchaço de 

algum membro, não haveria mais retorno. A cura para eles implicava que, para 

toda doença, há alternativa terapêutica de curar, excluindo-se apenas a Aids e 

o câncer. Além disso, ressaltavam o poder curativo dos médicos e dos avanços 

da medicina.  

Quando se procurou descobrir as formas de tratamento conhecidas 

entre os  entrevistados, mais da metade deles  enfocou o medicamento como a 

única forma de tratar a doença filarial.  Apenas um relato mencionou a vacina 

como tratamento. Isso demonstrou que as campanhas de doenças infecciosas 

geralmente reforçam uma predominância da medicalização, deixando de lado a 

importância das atividades educativas (ACIOLI; FREESE DE CARVALHO, 

1998).



Uma proporção considerável de pacientes referiu o medicamento como 

forma de tratamento e que existe cura medicamentosa para a doença filarial, 

assim como para qualquer outra. Suas falas expressavam essa constatação 

como óbvia, evidenciavam que, para toda e qualquer doença, existe um 

medicamento específico, sem demonstrar nenhuma crítica ou interesse pelo 

tema. 

Quanto às possibilidades de medidas preventivas para essa infecção,  

observou-se uma variedade de percepções: não deixar vasos abertos, fazer 

uma boa higiene corporal, manter esgoto fechado, não acumular lixo e utilizar 

água tratada. Essas respostas apontam para um imaginário popular pobre em 

relação às medidas clássicas preventivas direcionadas à filariose. Apenas uma 

pessoa citou o uso de inseticida como medida preventiva para diminuir a 

circulação de vetores no local. Merecem destaque  as citações de utilização de 

mosquiteiro  para evitar as picadas e ruídos dos mosquitos e não como forma 

preventiva da doença. Da mesma forma, outros estudos focalizam o descaso 

no uso dos mosquiteiros e inseticidas, vistos pela população como forma útil de 

diminuir os ruídos e as picadas, e não como medida de controle da transmissão 

da filariose (REGIS et al., 1996; AHORLU et al., 1999).  

Uma outra questão, alvo desta pesquisa,  tratou de investigar como os 

entrevistados adquiriam informações sobre a filariose. Os informantes 

mencionaram os conteúdos compartilhados nas conversas do cotidiano entre 

vizinhos e nos contatos com profissionais de saúde. Isso fortalece a idéia da 

Organização Mundial de Saúde de se enfatizar o processo educativo, nas 

ações de saúde em localidades atingidas por agravos à saúde a partir dos 

componentes sociais e comportamentais identificados. 



Não se pode deixar de considerar que a ênfase às práticas educativas 

para o controle de doenças infecciosas deve ser focada no modelo da 

valorização dos aspectos socioculturais locais, antes de se iniciar qualquer  

programa de intervenção. Na maioria das vezes, as ações educativas estão 

descontextualizadas da realidade concreta da população e, muitas vezes, são 

executadas fora do contexto cotidiano (ACIOLI; FREESE DE CARVALHO, 

1998).  

Como exemplo, podemos mencionar as campanhas educativas para o 

controle da esquistossomose, realizadas na Zona da Mata de Pernambuco, 

que  utilizaram como materiais pedagógicos: folhetos, manuais, folders, 

apostilas e cartazes. Após sua  distribuição, foi verificado que grande parte da 

população-alvo  era analfabeta (ACIOLI; FREESE DE CARVALHO, 1998). 

Para que a população perceba a filariose como agravo a sua saúde e, 

assim, possa haver mobilização com participação nos programas de controle, é  

primordial que o conteúdo informativo seja compreensível, articulando as 

características epidemiológicas da doença e suas relações com as questões 

sociais. As atividades educativas não devem ser baseadas apenas na 

mudança de comportamentos, mas na participação consciente de um grupo 

social organizado (LOUREIRO, 1989). 

Diante do que foi observado, o estudo em pauta não esgotou o que foi 

abordado, mas tentou mostrar que existe uma necessidade de se investir nas 

práticas educativas e informativas, visto que os entrevistados percebem que a 

doença em seu estágio mais grave não tem mais solução e que a infecção se 

descobre com o “exame do dedo”, portanto os mesmos não possuem uma 



elaboração de que apenas os doentes infectados transmitem a doença e os 

que possuem a forma crônica não são potenciais transmissores da filariose. 

Dessa forma, faz-se necessário reformular as ações educativas com 

novas abordagens, valorizando a educação em saúde como uma permuta de 

saberes entre o conhecimento popular e o científico, para desencadear uma 

mudança mais eficaz. Para isso, será importante buscar uma mobilização  

técnica, política e cultural capaz de gerar efetivas transformações nas 

comunidades, para que estas possam garantir o sucesso dos programas de 

controles implementados. 

  



CONCLUSÕES 

1 - Os dados secundários analisados por este estudo mostram a expansão da 

filariose no município de Jaboatão dos Guararapes, ao se detectar uma 

prevalência de microfilaremia de 2,2% entre os residentes no distrito de 

Cavaleiro.  

2 - Foi observada uma maior concentração de pacientes microfilarêmicos na 

faixa etária jovem de 10 a 19, 20 a 29 e 30 a 39 anos, sendo a infecção filarial 

predominante no sexo masculino. 

3 - A representação sobre a doença está associada à forma crônica e 

estigmatizante da mesma, denominada: “perna inchada”, “vermelhão” e “que 

deforma”.  

4 -  A maioria dos entrevistados identifica a muriçoca como agente transmissor 

da infecção. 

5 - Alguns entrevistados associam a sintomatologia  da filariose à da erisipela 

e/ou a fase aguda da infecção a sintomas como: cefaléia, febre e dores nas 

pernas  

6 - Os entrevistados afirmam, em sua maioria, desconhecer medidas 

preventivas para a infecção filarial. O mosquiteiro e  o inseticida são 

destacados como eficazes na diminuição dos incômodos provocados pelos 

ruídos e pelas  picadas dos mosquitos. 

7 - Em sua maioria, enfatizam o tratamento quimioterápico como único método 

de cura; a filariose seria uma doença como  qualquer outro agravo à saúde, 

que se cura com o auxílio de medicamentos. Porém, foi destacado que a cura 

só ocorre no início da doença; a partir do inchaço de algum membro, não há 

mais solução. 



8 - As fontes de informações sobre a doença situam-se no âmbito do espaço 

cotidiano, nas conversas com a vizinhança e parentes. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

             
______Eu,__________________________________________________________________
permito minha participação voluntária no projeto intitulado “Avaliação da expansão da 
Filariose bancroftiana:  no Município de Jaboatão dos Guararapes” desenvolvido em parceria 
com a Secretaria de Saúde do Município, a Fundação Oswaldo Cruz (CPqAM/FIOCRUZ) e a 
Universidade de Pernambuco (ICB/UPE). 

Recebi a informação que o propósito principal do referido projeto é a condução de 
investigação relativa às doenças parasitárias, em especial a  filariose na comunidade. 

 Em conseqüência, permito ser submetido à rotina de investigação para os 
procedimentos diagnósticos indicados para esse objetivo, tais como exames laboratoriais 
(coleta de sangue), exame clínico e outros complementares que se fizerem necessários. 

Na dependência do(s) resultado(s) obtido(s) através de exame clínico e/ou 
laboratorial, receberei um encaminhamento para o posto de saúde da Secretaria de Saúde do 
Jaboatão dos Guararapes, onde receberei acompanhamento médico e/ou tratamento 
adequado necessário e os resultados por escrito do exame laboratorial realizados (exame de 
sangue). 

Antes de minha participação no referido projeto, o seu responsável ou outro 
profissional envolvido na investigação, dará as informações adicionais que eu julgar 
necessárias para meu melhor entendimento e solicitará meu consentimento para os 
procedimentos relacionados à pesquisa. 

Autorizo a Fundação Oswaldo Cruz (CPqAM/FIOCRUZ) a conservar, sob sua guarda, 
qualquer espécime coletado para exame de laboratório com o objetivo futuro de pesquisa 
médica ou educacional. Autorizo ainda a utilização destas informações médicas obtidas de 
minha pessoa, em reuniões, congressos e publicações científicas preservando, neste caso, a 
minha identidade. 

Esse “termo de consentimento”  me foi totalmente explicado e eu entendi seu 
conteúdo. 

Finalmente, estou ciente que poderei recusar ou retirar meu consentimento, em 
qualquer momento da investigação, sem qualquer penalização. 

           ______________________________________________      ______________ 
               Assinatura do usuário                                                    Data 

           ______________________________________________      ______________ 
  Assinatura dos pais ou  representante legal                               Data 
                               (menores) 
                     

       Endereço- Rua (usuário ou responsável) 

        _______    _______       _______________      ____________     ______ 
     Nº.            Aptº             Bairro                             Cidade               Estado 

Testemunha: 

___________________________________________________                  ________ 
Assinatura Membro da Equipe de Pesquisa – CPqAM/Fiocruz e ICB/UPE       Data        



ANEXO II 

CADASTRO DO ENTREVISTADO

Data da entrevista: 

IDENTIFICAÇÃO: 
Nome:                                                                 Registro: 
Data de nascimento: 
Endereço: 
Profissão: 
Grau de instrução: 
Resultado do exame: 
Duração da entrevista: 

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Representações sobre a doença 

1- Percepção da doença 
• Já ouviu falar em filariose?
• O que é filariose?
• Existe algum outro nome dado a filariose?

2- Sintomas da doença 
• O que a pessoa sente quando tem filariose?
• Que parte do corpo a doença atinge?

3 - Agente etiológico / transmissão 
• Como você acha que pega a doença?
  
4 - Tratamento / cura 
• Como é que trata a filariose?
• Você conhece outras formas de tratamento (sem ser tratamento médico)?
• Você acha que a filariose tem cura?

5 - Prevenção 
• O que pode ser feito para não pegar filariose? 

6 - Informação sobre a doença 
• Quem o / a informou sobre essa doença?



ANEXO III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,____________________________________________________________permito 
minha participação voluntária no projeto intitulado “Filariose bancroftiana: conhecimentos e 
práticas” que será desenvolvido no Município de Jaboatão dos Guararapes em parceria com 
a Secretaria de Saúde do Município, a Fundação Oswaldo Cruz (CPqAM/FIOCRUZ) e a 
Universidade de Pernambuco (ICB/UPE). 

Recebi a informação que o propósito principal do referido projeto é a investigação 
relativa a filariose, enfatizando em especial o grau de conhecimento sobre o modo de 
transmissão, tratamento e utilização de medidas de prevenção da doença filarial entre os 
residentes em área endêmica, que são microfilarêmicos assintomáticos   e os não infectados. 

Em consequência, permito ser submetido a um questionário semi- estruturado 
contendo questões referentes ao objetivo do estudo e para o registro das entrevistas autorizo 
a utilização de um micro-gravador. 

Antes de minha participação no referido projeto, o profissional responsável pela 
aplicação doquestionário dará as informações  adicionais que eu julgar necessárias para meu 
melhor entendimento e solicitará meu consentimento para os procedimentos relacionados à 
pesquisa. 

Autorizo a Fundação Oswaldo Cruz (CPqAM/FIOCRUZ) na utilização das informações 
obtidas através das respostas do questionário em reuniões, congressos e publicações 
científicas preservando, neste caso, a minha identidade. 

Esse “termo de consentimento” me foi totalmente explicado e eu entendi seu   
_conteúdo. 

Finalmente, estou ciente que poderei recusar ou retirar meu consentimento, em 
_qualquer momento da investigação, sem qualquer penalização. 

           ______________________________________________      ______________ 
               Assinatura do usuário                                                    Data 

           ______________________________________________      ______________ 
  Assinatura dos pais ou  representante legal                               Data 
                               (menores) 

                       
       Endereço- Rua (usuário ou responsável) 

        _______    _______       _______________      ____________     ______ 
     Nº.            Aptº             Bairro                             Cidade               Estado 

Testemunha: 

______________________________________________________                  _________ 
Assinatura Membro da Equipe de Pesquisa – CPqAM/Fiocruz e ICB/UPE              Data 




