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RESUMO 

 

 

Várias concepções sobre saúde e doença se apresentaram ao longo do tempo, 

dando significado e entendimento ao comportamento humano em relação às 

enfermidades. O desenvolvimento de uma doença passa por um conjunto de processos 

interativos compreendendo as inter-relações do agente, do suscetível e do meio 

ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento. As contribuições sócio-

antropológicas recuperam aspectos subjetivos e intersubjetivos dos significados e as 

práticas, como síntese das representações em função da ação, que os conjuntos sociais 

estabelecem para as suas enfermidades, transformando numa chamada epidemiologia 

“sociocultural”. A antropologia surge para favorecer uma construção de um novo 

paradigma para a abordagem da saúde e da doença, estabelecendo uma nova concepção 

de relação entre indivíduo e cultura, tornando possível uma verdadeira integração da 

dimensão contextual na abordagem dos problemas de saúde.  A esquistossomose 

mansônica é uma doença endêmica no estado de Pernambuco, razão essa que torna 

necessário um maior entendimento de aspectos além do biológico, no campo do 

subjetivo, do social, para êxito da aplicação de políticas públicas para o combate efetivo 

dessa enfermidade. Esta pesquisa teve como objetivo compreender aspectos sócio-

culturais da esquistossomose em duas localidades, a comunidade urbana de Vila Sotave 

II e a comunidade rural de Vila Caricé, ambas localizadas no estado de Pernambuco. 

Este estudo apresenta um caráter subjetivo, exigindo uma abordagem qualitativa, onde 

este oferece um instrumento teórico-metodológico mais adequado. Compreender saúde 

e entender o que é doença foi uma tarefa difícil, uma vez que a construção subjetiva da 

saúde e da doença é relativizada pelas experiências culturais. As duas comunidades 

trabalhadas apresentaram aspectos culturais diferentes e bastante relevantes que 

interferem diretamente no comportamento de seus moradores. A relação estabelecida 

pelos moradores de Vila Sotave II entre doença e falta de saneamento sanitário 

estabelece a causalidade da doença nessa região, enquanto em Vila Caricé atribuem a 

causa da esquistossomose às águas do rio, havendo um conflito entre a necessidade do 

rio como forma de sobrevivência. 

 

Palavras-chave: concepção saúde e doença, antropologia  e esquistossomose mansônica. 
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ABSTRACT 

 

 

Several conceptions about health and diseases came along with time, giving 

meaning and understanding about human behavior relating to the diseases. The 

development of one specific disease passes through a series of interactive processes to 

understand the interrelations of the agent, of the susceptible environment which may act 

the global process and its development. The social-anthropologic contributions repair 

the subjective and non-subjective aspects of the meanings and practices, as synthesis of 

the representation in function of the action of the sociological group establish its 

illnesses, becoming a so called social-cultural epidemiology. Anthropology itself 

appears to supply the construction of a new paradigm for the approach of health and 

diseases, establishing a new conception of relation between individual and culture, 

making a true integration of the contextual dimension possible at the approach of the 

health problems. The Schistosomiasis mansoni is an endemic disease in the state of 

Pernambuco and, for this reason a better understanding of other aspects besides the 

biological becomes necessary, at the subjective area, of the social, in order to achieve 

success in the applications of public politics for an effective combat of this illness. This 

research had as its main objective to understand the social-cultural aspects of the 

Schistosomiasis in two localities, the urban community of Vila Sotave II and the rural 

community of Vila Caricé, both located in the state of Pernambuco. This study presents 

a subjective character, demanding a qualitative approach which offers a more 

appropriate theoretical and methodological instrument. To comprehend health and 

understand what really is a disease was a hard test, once the subjective construction of 

health and disease is related to the cultural experiences. Both studied communities show 

different cultural and really important aspects which may directly interfere in the 

behavior of their residents. The relation established for the residents of Vila Sotave II 

between disease and lack of sanitation establishes the disease casualty in this region, 

while in Vila Caricé they attribute to the cause of Schistosomiasis to river waters, 

creating a conflict between the need of the river as a form of survival. 

 

Key-words: Conceptions for health and disease, anthropology and Schistosomiasis 

mansoni 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

  

1.1 Saúde e Doença: Concepções ao Longo do Tempo 

 

Conceituar saúde e doença vem sendo um desafio para os estudiosos desde os 

primórdios da humanidade, o que demonstra a necessidade desse entendimento, onde 

cada época e momento, o conhecimento terá a sua devida importância. 

A doença, a partir de concepções primitivas, era caracterizada como uma 

ocorrência sobrenatural, uma ocorrência da natureza; como resultado de influências de 

entidades sobrenaturais, onde os seres humanos nada podiam fazer, não tinham o 

controle (Gutierrez & Oberdiek, 2001). 

“A doença, com suas dolorosas conseqüências, seria obra 
de algum espírito, cuja ira importaria aplacar com os 
sacrifícios, ou seria obra de algum inimigo, dotado de poderes 
especiais, cuja animosidade haveria de ser combatida por meio 
de sortilégios” (Hegenberg, 1998, p.18).  

 
A doença era explicada através de várias formas: como decorrente de invasão do 

organismo por uma matéria estranha; como “perda da alma”; como corpo “tomado” por 

fantasmas; como decorrência do rompimento de tabus; enfim, doença como proveniente 

de ritos mágicos (Hegenberg, 1998). 

Os povos primitivos acreditavam que a doença acontecia devido à ação de 

projéteis, como lanças, flechas, pedras atiradas por inimigos, como também ossos e 

espinhos que alguém engole sem querer, isso tudo devido à ação de forças adversas, 

humanas ou sobre-humanas. Esse projétil poderia ser um organismo, como um verme, 

por exemplo. As dores agudas ou o mal-estar súbito sentidos era devido aos 

movimentos dele dentro do organismo (ibid). 

A doença, nos tempos primitivos, também era associada a uma punição divina, 

ou seja, um castigo por ter se rebelado contra imperativos religiosos ou sociais. É a 

saúde como valor, implicando a norma, o ideal e se referindo aos padrões sociais 

aceitos, sendo uma forma de dominação da sociedade, controle das ações humanas. 

(Coelho & Almeida Filho, 2002).  

A culpa individual e coletiva também era considerada. Os males que afligiam a 

tribo eram associados a uma culpa coletiva, um erro ou desobediência coletiva, que 
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dava origem aos males e as epidemias (Hegenberg, 1998). Apesar de ser um 

pensamento antigo, ainda existe o medo e a culpabilidade na relação do ser humano 

com a doença em algumas sociedades atuais. 

No período clássico, na Grécia dos tempos heróicos, era vigente a concepção de 

doença através do poder dos deuses. De acordo com a mitologia, Apoleu, o deus da 

Medicina, enviava as doenças para a Terra e só ele poderia afastá-las. Esculápio, filho 

do deus Apolo e da ninfa Coronis, se tornaria um excelente médico e conseguiria 

diminuir o número de almas enviadas ao inferno.  

Como discípulos de Esculápio, as duas filhas do deus Asclépios, Higéia e 

Panacéia. A primeira filha, Higéia, era adorada por aqueles que consideravam a saúde 

como resultante da harmonia dos homens e dos ambientes, onde a saúde através de 

ações preventivas, tinha como objetivos estabelecer o equilíbrio dos elementos 

fundamentais terra, fogo, ar e água. Enquanto que Panacéia era a padroeira da medicina 

curativa, exercia prática terapêutica baseada em intervenções sobre indivíduos doentes, 

através de manobras físicas, encantamentos, preces, uso de medicamentos (Almeida 

Filho, 2003).  

Segundo Hegenberg (1998), a Medicina Científica tem início com Hipócrates, 

apesar de existir uma controvérsia em relação à autoria total dos tratados. As teorias 

médicas reunidas no Corpus Hipocrático exercem grande influência na medicina, sendo 

consideradas como obra de um só autor: Hipócrates, que teria vivido entre 460 e 370 

a.C., sendo considerado o pai da Medicina. 

“O nascimento da medicina como saber científico 
autônomo, associado à obra de Hipócrates, é parte do legado da 
civilização grega clássica. A evolução do esforço científico 
humano pode ser acompanhado pelas formas novas como o 
corpo humano é examinado e investigado. A medicina reflete 
as metamorfoses do empreendimento científico ao longo do 
tempo”(Albuquerque et al., 2004, p.278). 

 
A obra de Hipócrates faz a primeira tentativa no sentido de eliminar causas 

sobrenaturais; atribuindo, assim, às doenças uma causa natural, sendo a saída da 

explicação sobrenatural para a natural na causalidade das doenças. 

Nessa época, a natureza era percebida como uma combinação de quatro 

elementos: terra, água, ar e fogo. Hipócrates associava esses quatro elementos aos 

quatros “humores” do corpo humano: sangue, o “phlegma”, a bile amarela e a bile 

negra. A saúde representaria o equilíbrio dos elementos; a doença, então, ao 
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desequilíbrio dos mesmos elementos. Caracterizando a primeira doutrina a respeito da 

doença chamada “patologia humoral”, permanecendo até quase o final do século XVIII 

(Hegenberg, 1998; Sevalho, 1993). 

Os romanos cultivaram o conceito estabelecido por Galeno – este aperfeiçoou a 

teoria de humoral de Hipocrátes – não havendo uma mudança significativa na 

concepção de doença, uma vez que eles tinham interesse no desenvolvimento de outras 

áreas. Destaca-se Avicena com seu Cânon que é a síntese de conhecimentos médicos de 

gregos e árabes, onde este seria durante muitos anos um texto fundamental para o 

estudo da medicina e, por sua vez, para o estudo da saúde e da doença. 

No século XI, a partir de grandes revoluções – revolução social e econômica na 

Europa – a medicina passa por um novo período de evolução. Nos séculos XIV e XV, a 

obra de Galeno é posta ao alcance das pessoas e juntamente com o livro de Avicena 

fundamenta os conhecimentos em medicina. 

Segundo Hegenberg (1998), no período moderno, apesar de várias concepções 

sugeridas, o pensamento dominante é que a doença é vista como uma entidade 

“independente”, algo que “ataca”, ou acomete as pessoas em particular, um “algo” 

passível de ser distribuído em classes, gêneros e espécies. 

No período moderno houve um desenvolvimento da Patologia Experimental e da 

Patologia Celular, apresentando assim os alicerces da medicina moderna. Ainda 

segundo Hegenberg (1998), várias doenças foram melhores descritas e entendidas 

através das contribuições da Patologia. Faltava, porém, estabelecer ou encontrar as 

causas das doenças.  

A partir do estudo da Microbiologia e da Parasitologia, a doença passou a ser 

entendida como conseqüência da invasão do organismo por agentes estranhos, cuja 

agressão provocava lesões nos órgãos e tecidos. As doenças, portanto, eram vistas como 

resultados de infecções provocadas pelos microorganismos.  

O pensamento científico relacionava as causas das epidemias, as mortes 

precoces à pobreza, as condições de vida, de trabalho, as condições higiênicas e as 

condições de moradia.  

Segundo Loureiro (1989), o pensamento positivista encontra no biologicismo o 

seu modo de estabelecer relações, de causa e efeito, entre a presença de uma série de 

microorganismos e quadros patológicos específicos, tornando-se hegemônica no 

pensamento médico. 
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É só a partir da segunda metade do século XX que o pensamento social 

reaparece no campo da saúde, uma vez que a concepção vigente – concepção 

biologicista – não conseguiu fornecer as bases técnicas para erradicar ou controlar uma 

série de doenças prevalentes em países subdesenvolvidos. 

Uma concepção de saúde mais recente define, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), saúde não pela ausência de doenças, mas sim como um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social. 

Muitos autores continuam investigando concepções sobre doença e encontrando 

dificuldades a partir de estudos isolados. Segundo Hegenberg (1998), uma das questões 

fundamentais da Filosofia da medicina é, justamente, a de romper um círculo vicioso, 

oferecendo caracterização adequada de um dos termos básicos “saúde” ou “doença”. 

Uma vez que as concepções vigentes são analisadas ou possuem como alicerce a prática 

médica, tendo como foco a doença. 

Vários estudiosos de medicina defendem a idéia de que a saúde se contrapõe à 

dor e ao sofrimento, tendo como base a prática médica, uma vez que pacientes procuram 

o médico quando estão sentindo determinados sintomas. No entanto, muitas doenças 

não provocam queixas ou algum tipo de desconforto nas pessoas afetadas. Como 

também, algumas dores são processos considerados como naturais no ser humano, 

como: a menstruação, o parto, entre outros (Hegenberg, 1998). 

Outros autores relacionam a saúde e a doença como algo desejável, 

respectivamente. Essa desejabilidade poderia ser vista como parte do conceito de saúde 

e, eventualmente, como a “ausência” do conceito. A saúde física poderia equiparar-se 

ao bem-estar físico. No entanto, várias condições físicas indesejáveis restringem o bem-

estar das pessoas e, apesar disso, não são encaradas como doenças. Sendo assim, não se 

pode ver a doença em termos de desejabilidade, não sendo razoável atribuir à 

desigualdade um papel de relevo na caracterização da doença (ibid). 

Uma outra concepção leva a crer que o conceito de doença está relacionado ao 

que compete à esfera da prática médica. Sendo assim, existiria uma ampla lista de males 

que os médicos tratam para, desse modo, chegar a uma definição extensional de 

doença1. Os males que não entrariam na lista não seriam doenças. 

                                                 
1 Esclarecer o termo definições extensional e, conseqüentemente, definições intensional torna-se 
necessário. Segundo Hegenberg (1998), uma definição extensional desse termo corresponde à mera 
indicação dos objetos a que o termo se aplica. E a definição intensional de um termo quando se oferece 
coleção de propriedades “típicas que um objeto deve possuir a fim de ser colocado na extensão desse 
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A prática médica, a partir das mudanças dos valores, do aumento dos recursos 

tecnológicos disponíveis, varia ao longo do tempo; acarretando, assim, grandes 

alterações na lista das doenças, havendo a necessidade de substituir definições 

extensionais por definições intensionais. Essa extensionalidade tem sido chamada de 

“positivista”, o “positivismo clínico” (Hegenberg, 1998). 

No entanto, há doenças, já reconhecidas como tais, que não admitem tratamento. 

Sendo então, restrito afirmar que a possibilidade de tratamento é capaz de caracterizar a 

doença. 

Muitas concepções ainda existem para encontrar padrões de definição. 

Hegenberg (1998), com o objetivo de encontrar uma concepção mais adequada, 

recorreu aos ensinamentos e descobertas de Platão, onde este afirma que a análise do 

conceito de doença pede exame daquilo que está além das aparências. Segundo Platão, 

duas idéias básicas orientam uma tentativa de definir doença, as idéias de constituintes 

do corpo e de arranjo natural. 

“Dito de outro modo, cabe assentar, preliminarmente, um 
conjunto de elementos e de relações estruturais considerados 
‘mínimo necessário’ para a constituição e o funcionamento do 
corpo humano. A esse conjunto se associam, em seguida, 
ingredientes e funções que permitam caracterizar o conceito de 
‘corpo cujo funcionamento é normal, ou natural’. Enfim, 
acrescenta-se a noção de ‘alteração natural’, indicando 
alterações de constituição e de funcionamento que não 
apareçam como violações da natureza, isto é, que não se 
mostrem contrárias as tendências supostas naturais” 
(Hegenberg, 1998, p.42). 

 
Segundo Loureiro (1989), o crescimento das doenças crônicas e degenerativas, 

as óbvias relações entre processo de trabalho, danos ambientais e o surgimento de novas 

patologias passaram a exigir um novo paradigma que não só explicasse a ocorrência 

destas doenças e síndromes, mas que permitisse uma intervenção eficaz. 

A expressão saúde-doença isolada implica num determinado processo social, ou 

seja, é o modo de passagem de um estado de saúde para um estado de doença e vice-

versa. Fora de um contexto a expressão saúde-doença refere-se a uma ampla gama que 

vai desde o estado de completo bem-estar físico, mental e social até o estado de doença, 

passando pela coexistência de ambos em proporções diversas. A ausência gradativa ou 

completa de um destes estados corresponde ao espaço do outro e assim reciprocamente, 

                                                                                                                                               
termo. Sendo assim, uma definição extensional seria alcançada formulando uma lista de doença. A 
definição intensional dependeria da coleção de  “propriedades típicas”.  
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entendendo-se a saúde como ausência de doenças, passando a incluir fatores mentais, 

culturais, socioeconômicos como dimensões importantes no que diz respeito à saúde.  

O desenvolvimento do conhecimento da história da doença com todas as etapas 

e fatores – fatores sociais como, socioeconômicos, sóciopolíticos, socioculturais e 

psicossociais e os fatores ambientais – como forma de prevenção. A história da doença 

implica afirmar que todo desenvolvimento de uma doença passa por um conjunto de 

processos interativos compreendendo as inter-relações do agente, do suscetível e do 

meio ambienta. Afetando o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras 

forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, 

passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, 

invalidez, recuperação ou morte (Rouquayrol & Goldbaum, 2003). 

Modernamente, a epidemiologia não apresenta os fatores sociais como uma 

variável no conhecimento da História Natural da Doença, como antes era percebido; 

mas sim, como campo onde a doença adquire um significado específico, obtendo assim 

a sua importância como etapa nesse processo. 

“A perspectiva de pensar o ‘social’ sob a forma mais 
totalizante – uma estrutura social particularizada em 
conjunturas econômicas, políticas e ideológicas – que 
condiciona a uma dada situação de vida de grande parcela da 
população e um agravamento crítico do seu estado de saúde, dá 
ao estudo do processo epidêmico sua real dimensão enquanto 
fenômeno coletivo” (Marsiglia et al.,2003, p.277). 

  

De acordo com Rouquayrol & Goldbaum (2003), o homem está presente em 

todas as etapas na produção da doença. É gerador das condições socioeconômicas 

favorecedoras das anomalias ecológicas predisponentes a alguns dos agentes 

diretamente responsáveis por doenças, como também, é a primeira vítima na agressão à 

saúde. 

 Voltando a uma concepção de saúde e doença, dentro de um contexto 

epidemiológico, doença pode ser definida nos tempos atuais como: 

“... desajustamento ou uma falha nos mecanismos de 
adaptação do organismo ou uma ausência de reação aos 
estímulos a cuja ação está exposto. O processo conduz a uma 
perturbação da estrutura ou da função de um órgão, ou de um 
sistema ou de todo o organismo ou de suas funções vitais” 
(Rouquayrol et al., 2003, p.229). 
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1.2. O Subjetivo no Processo Saúde-Doença 

 

A “nova” construção do conceito saúde e doença, a partir também do Processo 

Saúde-Doença, inclui aspectos subjetivos, culturais, fantasias e pensamentos mágicos, 

sendo decodificados pelos profissionais de saúde, para se estabelecer uma linguagem 

capaz de permitir contato. 

A inclusão do subjetivo na epidemiologia sempre esteve presente no cotidiano. 

De acordo com Coura-Filho (1996), talvez os modelos epidemiológicos, até então 

desenvolvidos para descrever a evolução natural das doenças e para explicar sua 

ocorrência, sejam acumulações necessárias à formulação de um modelo que, além de 

descrever e explicar, venha propor ações que alterem a realidade bio-social da produção 

de doenças. 

Entender a saúde como objeto de interesse da sociedade, ou seja, como o 

conjunto de ações e movimentos que ela promove para se manter saudável, revela a 

necessidade de se trabalhar a medicina e a saúde pública recobrindo o universo da 

sociedade saudável (Minayo, 1998). 

Aumentando o interesse pelos fatores sociais envolvidos na causalidade das 

doenças não infecciosas enquanto doenças de massa: 

“... um ponto de vista que considere a importância dos 
comportamentos, dos hábitos e costumes e a utilização de 
elementos culturais no contexto em que se dá o enfrentamento 
da doença humana, nos levará à perspectiva de um trabalho 
conjunto entre epidemiologia e antropologia. Ainda que estas 
empresas conjuntas possam albergar concepções distintas sobre 
a natureza do social e do indivíduo envolvidos, bem como, as 
formas deste envolvimento” (Sevalho & Castiel, 1998, p. 52). 

 
Com a construção do fenômeno “doença”, a partir apenas dos modelos de 

raciocínio causal dos elementos semiológicos (sinais e sintomas) decorrentes de uma 

entidade nosográfica, fica-se restrito a uma definição diagnóstica biomédica. Então, a 

necessidade de compreensão da saúde a partir de parâmetros outros, além dos 

biológicos, enfatiza as ciências sociais como possibilidade de restituição dos fenômenos 

biológicos, sua verdadeira natureza social, destruindo a indevida “naturalização” 

empreendida pela ciência, sobretudo pela área biomédica (Minayo, 1998). 

Os sociólogos, psicólogos e antropólogos integraram o campo da saúde 

respondendo as demandas do campo biomédico, compreendendo os códigos diferentes 
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com os quais os leigos conceituavam e vivenciavam o processo da doença e da saúde, 

fornecendo análises mais profundas das “variáveis sociais” da história das doenças. 

A partir do século XX, mais precisamente na década de 20 até a década de 40, 

configurou-se a primeira fase da integração das ciências sociais ao campo da saúde. 

Apesar de não ser ainda devidamente reconhecida, nessa fase já houve trabalhos sobre 

os problemas sociais e questões específicas sobre a distribuição da doença. A 

emergência de um pensamento social em saúde está estritamente relacionada com a 

problemática socioeconômica, político-ideológica e das tradições culturais e intelectuais 

de cada época e de cada contexto. Dificuldades existiram para os cientistas sociais em 

adentrar neste campo da saúde, uma vez que não eram médicos e não estavam 

envolvidos diretamente no cuidado do paciente, além de tudo serem vistos como críticos 

das instituições médicas e do papel do médico (Nunes, 2003). 

A reação ao tecnicismo e ao biologicismo da medicina, com uma corrente de 

pensamento que vê a saúde por meio da sua história social, sob o olhar do marxismo em 

seu viés estrutural, tem como foco a desigualdade de renda e as condições de vida 

(Minayo et al., 2003). 

Nos anos 80, surgem estudos epidemiológicos enfatizando os fatores sociais 

entre eles: a migração, o processo urbano, a estrutura agrária (Nunes, 2003). Havendo 

um investimento teórico-social e metodológico em outras abordagens compreensivas e 

dialetizantes das determinações e da subjetividade na construção do pensamento sobre a 

saúde e a doença (Minayo et al., 2003).  

Mesmo havendo uma interação entre os vários campos, os objetos de estudo das 

ciências – biomedicina, epidemiologia e ciências sociais - que tratam do processo 

saúde-doença são diferentes, possuindo assim suas peculiaridades. O objeto da clínica 

médica é fisiopatológico com o determinante biológico. Já o objeto da epidemiologia 

refere-se ao determinante clínico mais o determinante epidemiológico. Por último, o 

objeto das ciências sociais seriam o determinante epidemiológico juntamente com o 

determinante social (ibid). 

Segundo Sevalho & Castiel (1998), as complexas relações epidemiológicas, 

sócio-econômicas, culturais, biológicas envolvem indivíduos e seu comportamento, as 

infecções emergentes vêm sendo consideradas como resultantes de desequilíbrios nestas 

interações, não podendo ser mais suficiente considerar “enfermidades humanas”, mas 

como “fenômeno de adoecimento”. Então, o adoecer das populações humanas visa um 

entendimento profundo sobre os seus determinantes, havendo assim um contato entre a 
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Epidemiologia e as ciências sociais, desenvolvendo perspectivas de descrição e análise 

do Processo Saúde-Doença, apresentando características simultaneamente 

complementares e divergentes. 

Uma das características que representa essa divergência seria o eixo de trabalho, 

onde a epidemiologia o situa na causalidade do biológico ou no bioecológico, partindo 

do patológico, da enfermidade entendida como problema médico; enquanto as ciências 

sociais, como a Antropologia Médica, utilizam fatores do tipo cultural ou sócio-

econômico, ou seja, parte do padecimento como processo sociocultural e econômico-

político que inclui o fenômeno considerado patológico (Menéndez, 1998). 

 As contribuições sócio-antropológicas recuperam aspectos subjetivos e 

intersubjetivos dos significados e as práticas, como síntese das representações em 

função da ação, que os conjuntos sociais estabelecem para as suas enfermidades, 

transformando numa chamada epidemiologia “sociocultural” (Grimberg, 1998; 

Menéndez, 1998).  

O termo “agregados de indivíduos”, próprio da Epidemiologia como objeto de 

intervenção profissional, passa para “comunidade” na Antropologia, enfatizando o papel 

dos atores sociais como participantes na solução de problemas de saúde, como se refere 

Grimberg: 

“... inclui (no processo saúde-doença) desde ações 
cotidianas de solução de problemas até a elaboração de 
interpretações que expressam os núcleos centrais das 
ideologias/ culturas dominantes/ subalternas dos diferentes 
grupos que transacionam em uma sociedade determinada” 
(1998, p. 82). 

 

 

 

1.2.1. O Surgimento da Antropologia 

  

O início dos estudos mais direcionados ao homem data do século XVI, onde o 

renascimento explora espaços até então desconhecidos e começa a elaborar discurso 

selvagem sobre os habitantes que povoavam esses espaços, permitindo a constituição 

progressiva, não de um saber antropológico ou de uma ciência antropológica, mas sim 

de um saber pré-antropológico (Laplantine, 1988).   

 No século XVII, os questionamentos levantados no século anterior sobre a 

existência múltipla do homem, logo são cessados. Neste século, no qual a evidência do 
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cogito, fundador da ordem do pensamento clássico, exclui da razão o louco, a criança, o 

selvagem, enquanto figuras de anormalidade; havendo, assim, uma interrupção da 

evolução desse saber pré-antropológico. 

 Foi no século XVIII que surgiu a possibilidade da constituição de um projeto 

para fundar uma ciência do homem. O encontro da modernidade neste século favoreceu 

apreender as condições históricas, culturais e epistemológicas daquilo que vai se tornar 

a antropologia. 

“O conceito de homem tal como é utilizado no ‘século 
das luzes’ permanece ainda muito abstrato, isto é, 
rigorosamente filosófico. Estamos na impossibilidade de 
imaginar o que consideramos hoje como as próprias condições 
epistemológicas da pesquisa antropológica. De fato, para esta, 
o objeto de observação não é o ‘homem’, e sim indivíduos que 
pertencem a uma época e a uma cultura, e o sujeito da 
antropologia filosófica, e sim um outro indivíduo que pertence 
a ele próprio a uma época e a uma cultura” (Laplantine, 1988, 
p.61). 

 

 É apenas no século XIX, que se constitui verdadeiramente a antropologia 

enquanto disciplina autônoma, a ciência das sociedades primitivas em todas as suas 

dimensões: biológica, técnica, econômica, política, religiosa, lingüística, psicológica. 

“Assim, a antropologia, conhecimento primitivo, fica 
indissociavelmente ligada ao conhecimento da nossa origem, 
isto é, das formas simples de organização social e de 
mentalidade que evoluíram para as formas mais complexas das 
nossas sociedades” (Laplantine, 1988, p.65). 

 

 A grande revolução da antropologia no início do século XX foi levar o 

pesquisador ao trabalho de campo, passando então a compartilhar as informações 

diretamente na fonte. 

 Dois pesquisadores inauguraram essa nova experiência no pesquisar: Franz Boas 

e Bronislaw Malinowski. Boas teve uma grande influência dentro da antropologia, 

sendo um dos primeiros etnógrafos, tendo como preocupação a precisão na descrição 

dos fatos observados, acrescentava-se a conservação metódica do patrimônio recolhido. 

Sendo, então, o mestre incontestável da antropologia americana na primeira metade do 

século XX (Queiroz, 2003; Laplantine, 1988). 

 Malinowski afirma que a partir de um único costume, ou mesmo um único 

objeto aparentemente muito simples, aparece o perfil do conjunto de uma sociedade. 
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Sendo assim, ele considera que uma sociedade deve ser estudada enquanto uma 

totalidade, tal como funciona no momento mesmo onde é observada. 

“Uma ... contribuição trazida por Malinowski diz 
respeito à sua perspectiva de totalidade do fato psicológico e 
social. O fato social, nesta perspectiva, só adquire sentido no 
interior do contexto cultural que o configura. Se este fato for 
isolado de seu contexto, ele poderá parecer absurdo e 
irracional” (Queiroz, 2003, p.04). 
 

 A antropologia precisava elaborar instrumentos operacionais para a construção 

de um verdadeiro objeto científico. É nesse momento que Durkheim e Mauss fornecem 

à antropologia o quadro teórico e esses instrumentos que faltavam. Durkheim teve como 

preocupação mostrar que existe uma especificidade do social, emancipando a 

sociologia, ciência dos fenômenos sociais, dos outros discursos sobre o homem. Para 

ele, a causa determinante de um fato social deve ser buscada nos fatos sociais anteriores 

e não nos estados da consciência individual, opondo-se às explicações psicológicas do 

social, avançando no estruturalismo como desenvolvimento teórico (Laplantine, 1988). 

 Mauss surge para trabalhar para o reconhecimento da antropologia como uma 

ciência verdadeira e não uma disciplina da sociologia. Ele inaugura o conceito de 

“fenômeno social total”, em que consiste na integração dos diferentes aspectos 

(biológico, econômico, jurídico, histórico, religioso, estético...) constitutivos de uma 

dada realidade social que convém apreender em sua integralidade. 

“... o que caracteriza o modo de conhecimento próprio 
das ciências do homem, é que o observador-sujeito, para 
compreender seu objeto, esforça-se para viver nele mesmo a 
experiência deste, o que só é possível porque esse objeto é, 
tanto quanto ele, sujeito” (Laplantine, 1988, p.90). 

 

 Dentro das condições históricas e sociais de produção do saber antropológico, 

pode-se destacar três pensamentos e práticas antropológicas. A antropologia americana 

onde privilegia os estudos das personalidades culturais e dos processos de difusões, 

contatos e trocas inter-culturais, tendo como pesquisadores influentes Boas, Kroeber e 

R. Benedict. A antropologia britânica com o estudo da organização dos sistemas sociais 

com Malinowski e Radcliffe-Brown como representantes. E a antropologia francesa 

privilegiando o estudo dos sistemas de representações, tendo como pesquisadores mais 

influentes Durkheim, Mauss e Griaule. 

“A perspectiva trazida pela... antropologia social e 
cultural contém, portanto, uma dimensão social complexa e 
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maleável, assentada em bases estruturais conflitantes entre si, 
que permite um equilíbrio social inevitavelmente precário. Os 
indivíduos são agentes que produzem essas bases, mas o fazem 
através de um interpretação subjetiva, geralmente 
condicionada por interesses pessoais de ordem econômica, 
política ou meramente simbólica. Os níveis de cultura, das 
representações, das racionalidades ou das ideologias, neste 
enfoque, deixam de ser meros reflexos da estrutura social mais 
ampla, e apresentam, em relação a esta, uma autonomia 
relativa” (Queiroz, 2003, p.05). 
 

 

 

1.2.2. Antropologia e Saúde 

 

Teorias da doença, envolvendo etiologia, diagnóstico, prognóstico, tratamento e 

cura fazem parte do repertório cultural dos grupos humanos e variam no tempo e no 

espaço, a partir de uma variação, também, cultural. A partir disso, crenças sobre saúde e 

doença de povos deixaram de ser encarados como fenômenos ilógicos, irracionais, 

passando a fazer sentido dentro do contexto cultural a que pertencem (Queiroz, 2003). 

Por vezes, a doença é vista como um problema físico ou mental, ou pode ser 

vista como um problema biológico ou psicossocial, mas raramente é vista como um 

problema multidimensional (Uchôa & Vidal, 1994). As várias abordagens que estudam 

o Processo Saúde-Doença podem contribuir para um maior entendimento desse 

processo.  

Segundo Canesqui (2003), as pessoas se apóiam em conceitos, símbolos e 

estruturas interiorizadas, conforme os grupos sociais a que pertencem. Certas doenças 

firmam-se no imaginário coletivo, enquanto outras, os indivíduos, em função de suas 

experiências e contexto, podem elaborar ou re-elaborar interpretações, apoiando-se em 

recursos coletivos. 

 A partir do início dos estudos relacionando antropologia e saúde no Brasil, surge 

também uma discussão de qual termo seria utilizado para designar esses estudos, 

havendo, então, uma ambigüidade entre antropologia médica ou antropologia da saúde. 

Questionando se o termo antropologia médica ainda estaria sobrepondo a concepção 

biomédica nos estudos sobre a saúde: 

 “A antropologia, pelo seu próprio dever de ofício, e 
por trabalhar com fenômenos complexos e relacionais, sejam 
eles numa tribo ou numa mega-cidade, necessita tomar, como 
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objeto, o próprio conceito de saúde como referência... Se 
entender a saúde como objeto de interesse da sociedade, ou 
seja, como o conjunto de ações e movimentos que ela promove 
para se manter saudável, vai retirá-la, conceitualmente, da 
tutela médica, para ampliar suas fronteiras. E aí se incluem 
tanto a medicina e a saúde pública assim como todos os temas 
de relevância que recobrem o universo de uma sociedade 
saudável” (Minayo, 1998, pp.34-35). 

 

 Ainda segundo esta autora, os objetos da antropologia serão: a reflexão teórico-

prática das condições de vida que interferem nas condições de saúde, as políticas 

públicas e sociais do setor e intersetoriais, os vários sistemas terapêuticos, incluindo-se 

a atenção em todos os níveis e, por fim, os valores e crenças que dão suporte aos limites 

de tolerância e vulnerabilidade da sociedade frente ao que afeta sua saúde individual e 

coletivamente. 

 Os estudos entre antropologia e saúde apresentam vários níveis de interação e 

aproximação, onde três níveis podem ser destacados, segundo Minayo (1998). O 

primeiro são os estudos básicos onde a questão da saúde e da doença, fazendo parte de 

um universo “totalizante” e complexo de relações sociais, políticas, econômicas e 

domésticas. São estudos tipicamente antropológicos, caracterizando-se pela longa 

duração.  

Os estudos estratégicos formam o segundo tipo, onde estes trabalham com 

temas específicos, relacionados no âmbito da antropologia como também da 

biomedicina, buscando dar subsídios para a implantação das políticas públicas. Nesse 

tipo de estudo, reside a interdisciplinaridade plena entre várias ciências, confirmando a 

sua maior importância, uma vez que utiliza enfoques variados para abordar o mesmo 

objeto, elaborando um corpo conceitual unificado resultante da fusão de algumas 

disciplinas. 

O terceiro e último tipo dentro dos trabalhos da antropologia e saúde é o estudo 

operacional, onde este se apresenta de forma reduzida comparada aos estudos 

totalizantes da antropologia. É a necessidade das instituições públicas de 

compreenderam os significados, as intencionalidades e o universo simbólico dos 

diferentes sujeitos com quem devem interagir, tornando uma relação eficaz e respeitosa 

aos universos culturais de grupos específicos.  

 A antropologia surge para favorecer uma construção de um novo paradigma 

para a abordagem da saúde e da doença, estabelecendo uma nova concepção de relação 
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entre indivíduo e cultura, tornando possível uma verdadeira integração da dimensão 

contextual na abordagem dos problemas de saúde, como afirmam Uchôa & Vidal: 

 “O discurso antropológico aponta os limites e a 
insuficiência da tecnologia biomédica quando se trata de mudar 
de forma permanente o estado de saúde de uma população. Ele 
nos revela que o estado de saúde de uma população é associado 
ao seu modo de vida e ao seu universo social e cultural. A 
antropologia médica se inscreve, assim, numa relação de 
complementariedade com a epidemiologia e com a sociologia 
da saúde” (1994, p.497). 

 
  

Os estudos de antropologia médica vêm possibilitando várias constatações no 

que se refere à construção cultural, histórica e social das enfermidades (Grimberg, 

1998). 

 Segundo Uchôa & Vidal (1994), a antropologia considera que a saúde e o que se 

relaciona a ela – conhecimento de risco, idéias sobre prevenção, noções sobre 

causalidade, idéias sobre tratamentos apropriados – são fenômenos culturalmente 

construídos e culturalmente interpretados. Sendo utilizada a perspectiva qualitativa para 

identificar e analisar a mediação que exercem os fatores sociais e culturais na 

construção de formas características de pensar e agir frente à saúde e à doença. 

“As representações da saúde e doença fundam-se ainda 
nas raízes tradicionais (crença e valores) relativos ao corpo, 
vida morte e nas experiências de vida... maior autonomia à 
‘cultura popular’ nos seus modos de significação, pela via do 
conceito de matrizes culturais de significações, como 
mediações capazes de re-semantizar e reordenar os 
elementos culturais produzidos por outro grupo, de modo 
que as mensagens da mídia e o próprio discurso médico 
podem ser reinterpretados nos termos daquela cultura” 
(Canesqui, 2003, p.115). 

 

Sendo assim, a antropologia médica integrando a dimensão cultural, vem para 

contribuir, juntamente com a sociologia e a epidemiologia, para uma releitura dos 

processos patológicos. 

 Essa dimensão cultural ou cultura especificamente pode ser definida como: 

“... conjunto de princípios (explícitos e implícitos) 
herdados por indivíduos membros de uma dada sociedade; 
princípios esses que mostram aos indivíduos como ver o 
mundo, como vivenciá-lo emocionalmente e como comportar-
se em relação às outras pessoas,... e ao ambiente natural. Essa 
cultura também proporciona aos indivíduos um meio de 
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transmitir suas diretrizes para a geração seguinte mediante o 
uso de símbolos, da linguagem, da arte e dos rituais... cultura 
pode ser vista como uma ‘lente’ herdada para que o indivíduo 
perceba e entenda o seu mundo e para que aprenda a viver 
nele” (Helman, 2003, p. 12). 

 
 A formação cultural de uma determinada população influencia muitos aspectos 

das vidas das pessoas, caracterizando suas crenças, comportamentos, percepções, 

emoções, linguagem, religião, rituais, conceitos de tempo e espaço e atitudes frente à 

doença, à dor, podendo assim interferir na saúde e na sua assistência. 

 Além da cultura, outros fatores podem influenciar no comportamento dos 

indivíduos em relação à saúde, sendo fatores de extrema importância, segundo Helman 

(2003): fatores individuais, como gênero, idade, tamanho, aparência, inteligência, 

experiência; fatores educacionais, educação formal e informal; fatores socioeconômicos, 

como classe social, status econômico, existência de redes de apoio social; e fatores 

ambientais, clima, tipos de infra-estrutura disponíveis, poluição do ambiente. 

É importante perceber que não existe uma homogeneidade em relação à cultura. 

Cada população, cada comunidade, cada aglomerado de pessoas possui fatores 

diferentes que influenciam na sua cultura. Sendo assim, não se pode generalizar 

determinados comportamentos ou rituais em culturas diferentes. Essas generalizações 

podem levar a estereótipos, descriminações que não deveriam ocorrer dentro de um 

contexto cultural, independente de qual contexto seja este. Além do poder de mudança e 

transformação que a cultura estabelece, a cultura não sendo estática (ibid). 

Sendo assim, pôde-se destacar três características fundamentais da cultura: a sua 

não homogeneidade; a impossibilidade de generalizações; e, o poder de ser estática. A 

cultura dever ser observada a partir de um contexto constituído por elementos 

históricos, econômicos, sociais, políticos e geográficos.  

Segundo Sevalho & Castiel (1998), o conceito de cultura na antropologia 

médica engloba as formas sociais de expressão da doença, os modos de prevenção e 

enfrentamento da doença e a escolha dos meios de tratamento. Como os hábitos, 

costumes e crenças participam da vida humana, das formas de se viver, orientam certas 

práticas alimentares e religiosas, certos padrões de organização familiar e 

comportamentos que interferem positiva ou negativamente na saúde. 

Segundo Menéndez (1998), os hábitos expressam a maneira do homem estar no 

mundo, a sua identidade cultural e a diferenciação social. E no que diz respeito à 

prevenção existem várias diferenças, e algumas das mais significativas se organizam 
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em torno do uso das representações e práticas culturais como mecanismos de 

prevenção. 

Dentro da perspectiva médica, as representações e práticas de uma população 

em relação a uma determinada doença, são vistas como algo prejudicial à saúde; no 

entanto, para a antropologia médica, essas variáveis socioculturais (representações e 

práticas) são fundamentais para uma construção de todo processo relacionado com a 

saúde. 

Como afirma Menéndez: 

“O processo saúde/enfermidade/atenção inclui desde 
ações cotidianas de soluções de problemas até a elaboração de 
interpretações que expressam os núcleos centrais das 
ideologias/culturas dominantes/subalternas dos diferentes 
grupos que transacionam em uma sociedade determinada. Dado 
que os conjuntos sociais necessitam dar uma interpretação, 
quer dizer, dar sentido e significado a seus padecimentos, a 
enfermidade e suas representações e práticas são, para a 
antropologia, parte constitutiva dos sujeitos” (1998, p.82).  

 
 Na década de 70, a antropologia americana, através de Eisemberg, estabeleceu 

uma distinção paradigmática, ou seja, uma conceituação e categorização de três 

dimensões da doença: disease como “doença processo”, onde expressa a realidade 

biológica, anormalidades de estrutura ou funcionamento de órgãos ou sistemas; illness 

como “doença experiência”, experiência subjetiva do mal-estar sentido pelo doente, 

tendo a percepção em linguagem de senso comum; e, sickness, “doença compartilhada”, 

signos biológicos e comportamentais e os significados culturais e pessoais são 

socializados (Coelho & Almeida Filho, 2002; Menéndez, 1998; Minayo, 1998). 

 A partir dessa distinção, Laplantine (2004) destaca que a expressão illness pode 

ser entendida por dois pontos de vista: doença-sujeito, experiência subjetiva do doente e 

doença-sociedade, comportamentos sócio-culturais ligados à doença. Afirma ainda a 

necessidade de explorar o conceito de sickness, uma vez que essa terminologia pode 

articular ao mesmo tempo, as condições sociais, históricas e culturais de elaboração das 

representações do doente e das representações do médico e isso em qualquer que seja a 

sociedade considerada. 

 Segundo Uchoa & Vidal (1994), a experiência da doença não é vista como um 

simples reflexo do processo patológico no sentido biomédico. Considera-se que ela 

conjuga normas, valores e expectativas, tanto individuais como coletivas, e se expressa 

em formas específicas de pensar e agir. 
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 A partir da necessidade de compreender as particularidades culturais e os 

diferentes processos lógicos existentes num determinado contexto relacionado à saúde e 

a doença, vários estudos foram realizados sobre os comportamentos de populações. 

 Um levantamento feito por Uchoa & Vidal (1994) desses estudos revelou que os 

comportamentos de uma população frente a seus problemas de saúde, incluindo a 

utilização dos serviços médicos disponíveis, são construídos a partir de universos sócio-

culturais específicos. 

 Nesse sentido, algumas pesquisas foram realizadas discutindo a relação entre as 

concepções culturais das doenças e a utilização de recursos médicos em uma 

comunidade rural. Uma dessas, foi a pesquisa realizada por Hielscher & Sommerfield 

em 1985, em Mali, abordando a esquistossomose (Sevalho & Castiel, 1998). Eles 

concluíram que as concepções etiológicas populares dão significado aos diferentes 

episódios patológicos e determinam em grande medida as estratégias para lidar com 

eles. Ressaltaram que não existe um conceito popular equivalente ao conceito de 

esquistossomose, onde os diversos sinais e sintomas são percebidos pelas populações 

como entidades separadas e independentes. 

 “... é justamente a cultura, do possível ponto de 
contato entre a epidemiologia e a antropologia, que derivam os 
pontos de afastamento entre as disciplinas. Perceber e transpor 
os obstáculos da dicotomia quantitativo/qualitativo e das visões 
diferentes sobre doença/moléstia (a questão disease x illness), 
implica para a epidemiologia em como assimilar a cultura. E 
esta assimilação, este entendimento da cultura, nos conduz, 
então, à própria essência do projeto científico de cada uma das 
disciplinas” (Sevalho & Castiel, 1998, p. 62). 

 

 Segundo dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2004), a esquistossomose 

mansônica é uma doença endêmica no estado de Pernambuco, razão essa que torna 

necessário um maior entendimento de questões além do biológico, no campo do 

subjetivo, do social, para êxito da aplicação de políticas públicas para o combate efetivo 

dessa enfermidade. 
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1.3. A Esquistossomose Mansônica 

 

 A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária, veiculada pela água e 

causada pelo helminto Schistosoma mansoni, tendo como hospedeiro intermediário 

molusco da família Planorbidae e o homem como hospedeiro definitivo. 

 É uma doença importante que apresenta uma real possibilidade de cura, caso 

haja um tratamento específico e em um tempo adequado; como, também, possui uma 

elevada morbidade naqueles casos em que o diagnóstico e o tratamento são demorados 

(Batista et al., 2001). 

A esquistossomose é uma endemia mundial, atingindo 52 países e territórios, 

principalmente na América do Sul, África, Caribe e leste do Mediterrâneo (Brasil, 

2004). A esquistossomose continua a ocupar, após a malária, a segunda posição no 

mundo entre as parasitoses, em termos de extensão de áreas endêmicas e quantidade de 

pessoas infectadas (Lescano et al., 2004). 

Essa endemia é importante no Brasil, sendo considerada um dos mais sérios 

problemas de saúde pública (Mascarini, 2003). No país, a doença atinge cerca de 19 

estados com aproximadamente 26 milhões de habitantes, principalmente no Nordeste, 

expostos ao risco de infecção e cerca de 2,5 milhões de pessoas infectadas (Gazzinelli et 

al., 2002). 

Segundo Ribeiro et al. (2004), os fatores que contribuem para a manutenção da 

esquistossomose são os movimentos migratórios, a exploração inadequada de recursos 

hídricos, a distribuição ampla dos hospedeiros intermediários, a longevidade da doença 

e a falta de educação em saúde. Além dos já citados, a política sócio-econômica e o 

contexto social, características do Terceiro Mundo, completam os fatores determinantes 

dessa doença (Barbosa & Coimbra, 1992). 

Pereira & Távaro (1994), afirmam que a doença chegou ao Brasil através dos 

navios negreiros, trazendo os negros africanos para trabalharem como escravos nas 

lavouras brasileiras. A introdução da doença no Brasil foi bem sucedida em decorrência 

das peculiaridades ambientais e em razão das distorções econômicas e das diferenças 

sociais. Os rios do nordeste do Brasil, característico da Zona da Mata do estado de 

Pernambuco, seriam um agente facilitador para a expansão da esquistossomose. A 

perenidade, características desses rios, também correspondem a um fator de facilitação 

para a perpetuação da endemia. Esses cursos d’água, na estação das chuvas, ultrapassam 
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os leitos habituais e invadem espaços vizinhos, estabelecendo novos focos. Os focos 

peridomiciliares são formados no entorno das residências através da contaminação fecal 

dos pequenos córregos ou valas onde se criam os moluscos vetores. 

O esforço para o controle da esquistossomose tem como característica o gasto 

com enormes orçamentos, seja na formação de pessoas qualificadas seja em tecnologias, 

não havendo investimentos em ações preventivas (Barbosa & Coimbra, 1992). 

A partir da criação do Sistema Único de Saúde – SUS – com o seu princípio de 

descentralização, são estabelecidas as atividades básicas do Programa de Controle de 

Esquistossomose que devem ser assumidas pelo nível local, envolvendo administrações 

municipais no seu controle.  Este programa de controle define suas estratégias a partir 

da características específicas de cada área (Passos & Amaral, 1998). 

A esquistossomose não é uma doença de Notificação Compulsória em qualquer 

área, ou seja, não existe a comunicação da ocorrência da doença feita à autoridade 

sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas 

de intervenção pertinentes. Na listagem do Ministério da Saúde, a esquistossomose só é 

notificada em casos em áreas não endêmicas (Teixeira et al., 2003). 

Segundo Barbosa et al. (1996), os problemas relacionados aos programas de 

controle da esquistossomose referem-se ao fato deles fazerem parte de um cenário 

político perpetuador da situação endêmica, incentivado por pressões externas de 

multinacionais que condicionam as medidas de intervenção ao tratamento 

quimioterápico dos indivíduos doentes e à aplicação sistemática de moluscicidas, ações 

essas paliativas e repetitivas, além de tóxicas e poluidoras. Essas ações programáticas se 

revelam exclusivamente assistencialistas, ou seja, agem sobre as manifestações clínicas 

da doença, e não questionam suas causas históricas e estruturais. 

Apesar do Programa de Controle da Esquistossomose inserir ações de educação 

em saúde, pouco se sabe sobre sua utilização e eficiência no combate a doença. A 

atividade educacional para a prevenção da esquistossomose no programa de controle 

refere-se a explanação pessoa a pessoa sobre o ciclo da doença e medidas que podem 

ser feitas em indivíduos positivos para prever o repasse do Schistosoma mansoni. 

Uchoa et al. (2000) realizou um estudo epidemiológico no estado da Bahia tendo 

como objetivo avaliar o impacto da educação em saúde para o controle da 

esquistossomose, comprovou que ações educacionais, para o combate a partir de uma 

mudança de comportamento da população, tornam-se insuficientes se não forem levados 
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em conta os problemas locais de saneamento e as práticas dos comportamento de risco. 

A partir disso, ações educacionais permitiriam a população uma reinterpretação da 

utilização da água e do contato com a água. 

 

 

 

1.3.1. Esquistossomose: Entrada em Pernambuco 

 

A endemização da esquistossomose em Pernambuco pode ser explicada a partir 

de vários fatores: históricos, sócio-econômicos e biológicos. As pessoas mantêm um 

contato freqüente com as águas contaminadas através do trabalho (irrigação, lavagem de 

roupa, plantações), do lazer (banho, natação, pescaria) e necessidade de obter água para 

beber (Rouquayrol et al., 2003). 

Os trabalhadores rurais da Zona da Mata não possuem condições mínimas de 

alimentação e moradia ou de qualquer cuidado a saúde e saneamento básico. Nesse 

contexto, observam-se os altos índices de prevalência da esquistossomose na zona da 

mata de Pernambuco. Os trabalhadores doentes e inaptos para esse tipo de trabalho são 

excluídos e migram para os centros urbanos. Esse movimento caracteriza a migração 

como um dos fatores responsáveis pela expansão da esquistossomose para os centros 

urbanos, ocasionando uma mudança no perfil epidemiológico da doença, com novos 

focos e relatos de casos agudos em regiões urbanas (Barbosa, 2000). 

Em Pernambuco, a área endêmica atinge 79 dos 167 municípios, dos quais 55 

estão na zona Litoral-Mata e 24 no Agreste (Favre et al., 2001). Nas áreas endêmicas, a 

esquistossomose se apresenta na forma crônica e alguns indivíduos, após a exposição, 

podem apresentar manifestações cutâneas do tipo urticária, não apresentando o quadro 

agudo da doença. Em poucos casos ocorre evolução para formas graves, como a hepato-

esplenomegalia, varizes esofagianas com sangramento freqüentes, podendo ser fatais 

(Gazzinelli et al., 2002). 

Em Pernambuco, podem ser encontradas as duas espécies do molusco 

transmissor do Schistosoma mansoni, sendo a Biomphalaria glabata nos centros 

urbanos – litoral, apresentando sob forma crônica; enquanto que na zona rural o vetor é 

a Biomphalaria straminea, apresentando sob a forma crônica da doença. (Barbosa et al., 

2000). O Biomphalaria glabata apresenta alta suscetibilidade a infecção do Schistosoma 

mansoni, possuindo uma ampla distribuição no Brasil, a melhor adaptação ao parasito, 
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maior sobrevida quando infectado e maior número de cercárias eliminadas (Barbosa, 

2000). Biomphalaria straminea possui a menor concha, no entanto, sua capacidade de 

transmissão da parasitose é muito grande em alguns estados, principalmente no nordeste 

brasileiro (Batista et al., 2001). 

O ciclo de transmissão da esquistossomose passa por dois hospedeiros. Os ovos 

do Schistosoma mansoni eliminados pelas fezes, quando entram em contato com a água, 

permitem a saída da larva ciliada denominada miracídio, que tem uma sobrevida curta, 

aproximadamente de 6 a 12 horas antes de atingir o seu hospedeiro intermediário. 

Encontrando um molusco de água doce apropriado à sua reprodução, os miracídios 

penetram no caramujo, nele se multiplicam e, 4 a 6 semanas depois, começam a 

abandoná-lo em grande número, principalmente sob ação de grande luminosidade, 

principalmente entre 11 às 17 horas (Rey, 1992). 

A forma larvária que sai do caramujo tem o nome de cercária, apresentando uma 

cauda alongada e bífida. Ficam livres na água, nadando ativamente até serem atraídas 

por um hospedeiro definitivo, no caso o homem. Essa penetração dura em média 15 

minutos, tanto na pele como em mucosas caso seja ingerida com a água, através da 

mucosa bucal, levando à irritação na pele (Batista et al., 2001). Neste hospedeiro, as 

cercárias migram até alcançarem os vasos sanguíneos do fígado, seu habitat natural, 

onde atingem a maturidade sexual e se conjugam, resultando ovos que, no caso 

Schistosoma mansoni, são postos nos capilares mesentéricos, próximos ao intestino, 

sendo possível atingir a luz intestinal e saírem carreados pelas fezes (Rey, 1992). 

  O tratamento da esquistossomose mansônica é feito com os fármacos 

praziquantel e oxaminique, apresentam um alcance da cura parasitológica como a 

possibilidade de se prevenir e/ou reverter suas formas graves. 

 

 

 

1.3.2. Além do Biológico 

 

Segundo Rouquayrol et al. (2003), a maioria das doenças infecciosas está 

associada à pobreza e ao subdesenvolvimento. Nos países subdesenvolvidos essa 

doença está fortemente associada à miséria. 

A reprodução continuada da esquistossomose não pode ser explicada nem detida 

através de abordagem puramente biologicista, pois esta tem se mostrado insuficiente no 
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entendimento e controle da doença que deveria ser compreendida como um processo 

histórico, gerador de uma estrutura epidemiológica, onde estão contidos os vários níveis 

determinantes de sua atual ocorrência. Fatores biológicos, sociais, políticos e culturais 

vêm contribuindo para a formação de quadros endêmicos específicos (Barbosa, 1998). 

Sendo assim, Loureiro (1989) divide o processo estrutural da doença a partir de 

três níveis: 

� Bioecológico: condições ambientais que facilitam a reprodução dos 

vetores e propiciam a sobrevivência do parasito. 

� Socioecológico: características ambientais modificadas pela ocupação 

social do espaço. 

� Sociocultural: comportamento dos indivíduos e grupos sociais, suas 

atitudes e práticas de risco. 

 O terceiro nível descrito está relacionado com a representação social da doença, 

ou seja, a construção cultural, o conhecimento e percepções que os grupos sociais têm 

sobre a esquistossomose. 

A análise dos fatores de risco nas áreas endêmicas da esquistossomose indica a 

dificuldade no seu combate, uma vez que a população vive sob condições sócio-

econômicas e sanitárias uniformemente precárias, dificultando as ações de combate da 

endemia. A falta de informação e do conhecimento adequado a respeito da doença 

contribuem para a transmissão, combate e tratamento (Moza et al., 1998). 

As ciências mais direcionadas ao social, como a antropologia e a psicologia, 

consideram importante incluir aspectos da subjetividade no processo saúde-doença, com 

o objetivo de incluir novas considerações para o planejamento dos programas de 

controle da esquistossomose, anexando a subjetividade aos estudos epidemiológicos. 

Nesse sentido, Coura-Filho interpreta de forma peculiar a inclusão do subjetivo na 

epidemiologia da doença: 

“Estando a subjetividade e/ou singularidade incluídas no 
cotidiano, elas não podem se tornar objeto de uma prática que 
possa alterar sua realidade sem a construção da cidadania e a 
consciência do seu papel ativo na construção do real. Qualquer 
ciência não consegue interferir e resolver todas as questões do real. 
Entender a complexidade da doença na sua instabilidade constante, 
na sua irracionalidade pressupõe incluir o universo do singular: 
subjetivo, simbólico, irracional, teológico e mitológico” (1996, 
p.99). 
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O presente estudo pretendeu compreender aspectos sócio-culturais em duas 

comunidades distintas (uma urbana e outra rural) em relação à esquistossomose, 

desvendando questões contidas no imaginário dessas populações com relação à 

etiologia, transmissão e prevenção da doença. 

A relevância desse estudo está no fato de que o conhecimento do imaginário 

coletivo poderá trazer subsídios para o entendimento de como essa doença subsiste 

nessas comunidades e para as futuras ações de controle. 
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CAPÍTULO 2 
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2. METODOLOGIA 

 

 

 

2.1. O Desenho de Estudo 

  

A compreensão dos aspectos sócio-culturais de localidades sobre uma 

enfermidade revela todo o caráter subjetivo do estudo, exigindo assim uma abordagem 

qualitativa porque esta oferece um instrumento teórico-metodológico mais adequado, 

uma vez que procedimentos quantitativos ou experimentais não se adequam à 

possibilidade de aprofundar a dimensão das representações das ações e das relações 

humanas. 

Na área da saúde, pode-se afirmar que os estudos estratégicos e operacionais 

somam a maior parte dos trabalhos, estes utilizando a metodologia qualitativa. E, a essa 

introdução da metodologia qualitativa nos estudos da antropologia com a saúde, 

Minayo afirma: 

“Considero que esta (metodologia qualitativa) é uma das 
formas que a área da saúde descobriu de se aproximar das 
abordagens compreensivas, delas se apropriando seja para 
humanizar a medicina, seja para encontrar respostas ou fazer 
ainda mais perguntas sobre as crises e dificuldades que o setor 
atravessa” (1998, p. 38). 

 

 O trabalho foi desenvolvido tendo o ambiente natural como fonte direta dos 

dados e o pesquisador como instrumento-chave para que os objetivos fossem 

alcançados. 

 Este estudo fornece uma primeira aproximação do objeto estudado, que poderá 

ser aprofundado num outro momento, sendo então classificado em estudo qualitativo de 

caráter exploratório, a partir do conceitual teórico da antropologia médica. 
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2.2. O Campo de Pesquisa 

 

 Para a realização desse estudo foram elegidos duas localidades como campos de 

pesquisa, a comunidade urbana de Vila Sotave II e a comunidade rural de Vila Caricé, 

ambas localizadas no estado de Pernambuco. 

 Um fator imprescindível para o desenvolvimento do trabalho nessas 

comunidades consiste no fato das duas apresentarem altas prevalências para 

Esquistossomose Mansônica, assim como serem atendidas pelo Programa Saúde da 

Família – PSF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, bem 

organizados e estruturados, o que possibilitou o acesso à casa dos moradores para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 

2.2.1. O Primeiro Campo 

 

 A Vila Sotave II foi escolhida a partir de trabalho desenvolvido pelo Laboratório 

de Esquistossomose do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM) – Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que identificou uma prevalência de 40% para 

esquistossomose Mansônica nesta comunidade.  

 A Vila Sotave II está localizada no município de Jaboatão dos Guararapes, 

Região Metropolitana do Recife (RMR), situado a 30 Km da capital do estado de 

Pernambuco, sendo o segundo município do estado em relação ao número de habitantes, 

perdendo apenas para a capital, Recife. 

A comunidade de Vila Sotave II foi criada a partir de uma invasão de algumas 

pessoas ocorrida por volta de 1980, a procura de um local para morar. Na época, havia 

no local uma fábrica de estrume chamada Sotave, daí o nome da comunidade. 

Localizada às margens da BR-101 Sul antiga. É uma região que possui várias indústrias 

e oferta de trabalho o que atrai pessoas da área rural. Existem cerca de 4.000 habitantes 

na localidade. 

 As características da região compreendem aspectos relacionados a uma vida 

urbana, onde as pessoas sobrevivem principalmente de atividades econômicas típicas de 

áreas peri-urbanas: construção civil, prestação de serviços, principalmente serviços 

domésticos e operários de indústria. 
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2.2.2. O Segundo Campo 

 

Seguindo os trabalhos do Serviço de Referência para Diagnóstico em 

Esquistossomose, foi escolhido o segundo campo, a Vila Caricé. Esta localidade rural 

região já está caracterizada como uma região endêmica para esquistossomose 

mansônica localizada no município de Itambé – PE, se diagnosticou, em 2004, uma 

prevalência de 80% para a esquistossomose. 

A comunidade de Vila Caricé está localizada aproximadamente a 80 Km da 

capital, na Zona da Mata do estado de Pernambuco. A comunidade está afastada a cerca 

de 12 Km da sede do município.  

Segundo dados do Posto de Saúde local, a região possui cerca de 2.500 

habitantes e apresenta características tipicamente rurais, sendo cercada por vários 

engenhos de cana-de-açúcar. A população tem como maior fonte de sustento a 

agricultura canavieira. 

  

 

  

2.3. A Escolha dos Informantes 

 

 Na pesquisa qualitativa, diferentemente da pesquisa quantitativa onde a 

definição de amostra acontece a partir de um critério de representatividade numérica, o 

número de pessoas é menos importante, uma vez que esta possa objetivar o objeto, em 

todas as suas dimensões. 

 “Como conseqüência, a amostragem qualitativa: (a) 
privilegia os sujeitos sociais que detêm os atributos que o 
investigador pretende conhecer; (b) considera-os em número 
suficiente para permitir uma certa reincidência das 
informações, porém não desprezar informações ímpares cujo 
potencial explicativo tem que ser levado em conta; (c) entende 
que na sua homogeneidade fundamental relativa aos atributos, 
o conjunto de informantes possa ser diversificado para 
possibilitar a apreensão de semelhanças e diferenças; (d) 
esforça-se para que a escolha do lócus e do grupo de 
observação e informação contenham o conjunto das 
experiências e expressões que se pretende objetivar na 
pesquisa” (Minayo, 2000, p. 102). 

 



Esquistossomose mansônica: aspectos sócio-culturais... Daniella Coelho G. da Silva 

 39 

  A escolha dos informantes da pesquisa foi aleatória aconteceu a partir das visitas 

acompanhadas dos ACS às famílias e da vontade dos moradores das comunidades em 

participar da pesquisa. 

 A presença constante dos ACS no decorrer do trabalho de campo foi necessária 

para a segurança do pesquisador e o livre acesso às residências. 

 A amostra final foi constituída em 20 entrevistas na Vila Sotave II, como 

também 20 entrevistas na Vila Caricé com pessoas de ambos os sexos e residentes, 

cadastrados nos Postos de Saúde das comunidades. Foi estabelecida uma idade mínima, 

a partir de 16 anos, considerada como condição de expressão através das palavras. 

 Além das pessoas das comunidades entrevistadas, os Agentes de Saúde também 

foram de grande importância como fonte de informação, uma vez que esses agentes, em 

ambas as localidades, também moravam e conheciam bem a região. 

 Os quadros, a seguir, mostram algumas variáveis demográficas e sociais dos 

grupos entrevistados: 
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Quadro 1 – Algumas características da população amostrada na comunidade de Vila Sotave II. 
 

Nome Sexo Idade  
(anos) 

Tempo de  
Moradia 

Região  
Anterior 

Ocupação 

M. Feminino 61 09 anos Paudalho - PE 
 

Dona de casa 

S. Feminino 30 07 anos Interior ** 
 

Dona de casa 

O. Feminino 65  12 anos Jaboatão dos 
Guararapes - PE 

 

Dona de casa 

A. M. Feminino 50 12 anos Jaboatão dos 
Guararapes - PE 

 

Dona de casa 

H. Feminino 30 06 anos Interior** 
 

Dona de casa 

J. G.  Feminino 18 05 anos Interior** 
 

Dona de casa 

S. S. Feminino 32  12 anos Interior** 
 

Dona de casa 
 

E. M. Feminino  19 05 anos Jaboatão dos 
Guararapes - PE 

 

Dona de casa 

S. Feminino 22 17 anos * 
 

Dona de casa 

D. Feminino 32 02 anos Sirinhaém - PE 
 

Dona de casa 

V.  Feminino 22 07 anos Jaqueira - PE 
 

Dona de casa 

A. Feminino  31 04 anos * 
 

Dona de casa 

N. Feminino 42 10 anos Interior** 
 

Dona de casa 

R. Feminino 32 10 anos * 
 

Dona de casa 

M. J.  Feminino 54 14 anos * 
 

Dona de casa 

M. L.  Masculino 65 14 anos Interior** 
 

Aposentado 

E.  Feminino 39 03 anos Jaboatão dos 
Guararapes - PE 

 

Dona de casa 

E. D.  Masculino 48 10 anos Comporta - PE 
 

Aposentado 

J. Feminino 28 06 anos * 
 

Dona de casa 

L. Feminino 24 03 anos Mercês - PE 
 

Dona de casa 

 * Não informado pelo entrevistado. 
** Interior do estado de Pernambuco. 
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Quadro 2 – Algumas características da população amostrada na comunidade de Vila Caricé 
 

Nome Sexo Idade 
(anos) 

Tempo de  
Moradia 

 

Região 
Anterior 

Ocupação 

S. Feminino 47 Nasceu - 
 

Dona de casa 

E. Feminino 24 10 anos Engenho local 
 

Dona de casa 

J. F. Masculino 31 04 anos Engenho local 
 

Motorista 

M. J. Feminino 46 05 anos Engenho local 
 

Dona de casa 

M. Feminino 50 30 anos Engenho local 
 

Dona de casa 

J. Feminino 55 30 anos Engenho local 
 

Dona de casa 

C. Feminino 33 Nasceu - 
 

Professora 

D. M. Feminino 56  Nasceu - 
 

Dona de casa 

J. O. Feminino 29 20 anos Engenho local 
 

Dona de casa 

L. Feminino 27 Nasceu - 
 

Dona de casa 

I. Feminino 48 20 anos Engenho local 
 

Dona de casa 

S. I. Feminino 27 Nasceu - 
 

Desempregada 

D. L. Feminino 63  23 anos Engenho local 
 

Dona de casa 

L. Z. Feminino 50 17 anos Engenho local 
 

Auxiliar Contábil 

J. F. Feminino 33 28 anos Engenho local 
 

Auxiliar Enfermagem 

F. Masculino 65  04 anos Engenho local 
 

Aposentado 

J. S. Feminino 30 06 anos Paraíba 
 

Dona de casa 

L. A. Feminino 39 04 anos Engenho local 
 

Dona de casa 

M. C. Feminino 32 9 meses Surubim - PE 
 

Dona de casa 

A. 
 

Feminino 35 20 anos Engenho Local Dona de casa 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de Coleta dos Dados 

  

 Essa pesquisa mereceu uma atenção especial do observador/ pesquisador no que 

se refere à coleta de dados, como: características geográficas e culturais observadas nas 

comunidades, observações ocasionais das pessoas, conversas, informações com 

moradores e o cotidiano das pessoas. 

 Como afirma Minayo: 

“... o trabalho de campo tem que ser pensado a partir de 
referências teóricas e também de aspectos operacionais que 
envolvem questões conceituais. Isto é, não se pode pensar um 
trabalho de campo neutro. A forma de realizá-lo revela as 
preocupações científicas dos pesquisadores que selecionam 
tanto os fatos a serem coletados como o modo de recolhê-los. 
Esse cuidado faz-no lembrar mais uma vez que o campo social 
não é transparente e tanto o pesquisador como os atores, 
sujeitos-objeto da pesquisa interferem dinamicamente no 
conhecimento da realidade” (2000, p. 107). 

  

A coleta de dados foi realizada através de três instrumentos fundamentais dentro 

do método qualitativo: pesquisa documental, observação participante e entrevista semi-

estruturada. 

 

 

2.4.1. Pesquisa Documental 

 

Antes do início dos trabalhos muitas informações em relação às duas 

comunidades foram obtidas no Laboratório de Esquistossomose do CPqAM/FIOCRUZ, 

uma vez que os técnicos possuíam dados oficiais. Registros demográficos das 

comunidades foram conseguidos no do Posto de Saúde. 

 

 

2.4.2. Observação Participante 

 

Segundo Haghette (2003), a observação participante teria origem na 

antropologia, a partir do estudos e experiências de campo de Malinowski e, por outros, 

tendo sido iniciado pela Escola Sociológica de Chicago, na década de 20. 
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Várias definições podem ser destinadas a Observação Participante, no entanto a 

definição de Schwartz e Schwartz representa bem o campo de possibilidades 

considerando esse instrumento não só um meio de coleta de dados, mas também como 

instrumento de modificação do meio pesquisado:  

“Definimos observação participante como um processo 
pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação 
social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. 
O observador está em relação face a face com os observados e, 
ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe 
dados. Assim o observador é parte do contexto sob observação, 
ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este 
contexto” (Schwartz & Schwartz apud Minayo, 2000, p. 135). 

 

Esse instrumento de coleta de dados possibilita estabelecer as relações informais 

do pesquisador no campo, não sendo apenas um complemento da coleta de dados, mas 

se tornando um método essencial para alguns teóricos para a apreensão da realidade 

empírica.  

Para esta pesquisa foi escolhido uma modalidade da Observação Participante 

denominada “Participante-como-Observador”. Este tipo de observação consiste numa 

observação a mais profunda possível através da observação informal, da vivência junto 

de acontecimentos julgados importantes pelos entrevistados e no acompanhamento das 

rotinas cotidianas (Minayo, 2000). 

Foi estabelecida uma relação temporária, enquanto durou o trabalho de campo 

nas comunidades, ajudando a minimizar os problemas de relacionamento e 

envolvimento. 

Essa observação teve como objetivo: buscar entender os princípios gerais que a 

população segue na sua vida cotidiana, para assim perceber o seu mundo social; 

interagir com o campo, mantendo uma perspectiva teórica e as relevâncias dos sujeitos; 

estabelecer uma postura de “pessoa comum” no contexto social, assim como a 

linguagem do senso comum, podendo assim perceber o cotidiano das pessoas (ibid.). 

 

 

 

 

 

 



Esquistossomose mansônica: aspectos sócio-culturais... Daniella Coelho G. da Silva 

 44 

2.4.3. Entrevista Semi-Estruturada 

 

 A entrevista é o instrumento mais utilizado na pesquisa qualitativa, uma vez que 

valoriza a presença do pesquisador, oferecendo todas as perspectivas possíveis para que 

se alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. 

 O objetivo principal da entrevista foi compreender a vida dos entrevistados, 

fornecendo os dados básicos para o desenvolvimento e compreensão das relações entre 

os atores sociais e sua situação.  

 Como afirma Minayo: 

“Desta forma a entrevista como fonte de informação 
fornece dados secundários e primários, referentes,..., a fatos; 
idéias, crenças, maneira de pensar; opiniões, sentimentos, 
maneiras de sentir; maneiras de atuar; conduta ou 
comportamento presente ou futuro; razões conscientes ou 
inconscientes de determinadas crenças, sentimentos, maneiras 
de atuar ou comportamentos” (2000, p.108). 

 

De acordo com Triviños (1987), a entrevista semi-estrutura parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, que vão surgindo à medida que recebem as respostas do 

entrevistado. 

 A entrevista semi-estruturada combina perguntas fechadas, ou estruturadas, e 

abertas, onde existe um roteiro a ser seguido, no entanto o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer no tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisador. 

 O roteiro da entrevista desta pesquisa compreendeu os seguintes pontos: 

1. Condições de saúde  

- Problemas relacionados a saúde específicos da comunidade; 

- Saúde individual e da família; 

2. Conhecimento sobre a esquistossomose 

- Identificação da doença; 

- Experiência familiar com a doença; 

3. Sintomas e/ou sinais 

- Sintomas ou sinais de pessoas infectadas pela esquistossomose; 

- Áreas do organismo atingida; 
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4. Contágio  

- Como as pessoas “pegam” a doença; 

5. Transmissão 

- Qual ou quais os modos de transmissão; 

- Conhecimento sobre o ciclo biológico da doença: parasitas e vetores da 

doença; 

6. Tratamento 

- Formas de detecção; 

- Tratamento possível para a doença; 

7. Prevenção 

- Como evitar a doença; 

8. Comportamento 

- Mudança de comportamento diante da doença. 

 

 

 

2.5. Análise dos Dados 

  

 A análise qualitativa dos dados interpreta o conteúdo dos discursos ou da fala 

cotidiana dentro de um quadro de referência, onde a ação objetivada nas instituições 

permite ultrapassar a mensagem manifesta e atingir os significados latentes (Minayo & 

Sanches, 1993). 

 Divergências e dificuldades sobre a análise do material recolhido existem, uma 

vez que, problemas concretos existem para ultrapassar o nível dos dados aparentes, para 

penetrar e alcançar a compreensão mais profunda dos significados (Minayo, 2000). 

 Os resultados foram analisados com base na Hermenêutica-Dialética que se 

apresenta como um “caminho do pensamento”, não sendo apenas técnicas de tratamento 

de dados e, sim, uma autocompreensão dos dados. 

 Hermenêutica caracteriza-se pela explicação e interpretação de um pensamento: 

“Para Gadamer, a hermenêutica é a busca de 
compreensão de sentido que se dá na comunicação entre os 
seres humanos: ‘ser que pode ser compreendido é linguagem’. 
Portanto a linguagem constitui o núcleo central da 
comunicação: a linguagem ordinária do homem comum no seu 
dia-a-dia. Seus pressupostos são que o homem como ser 
histórico é finito e se complementa na comunicação. Mas a 
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compreensão dessa comunicação é também finita: ocupa um 
ponto no tempo e no espaço” (ibid, p.220). 

 
 A Hermenêutica traz no tratamento dos dados as condições cotidianas da vida e 

promove o esclarecimento sobre aspectos profundos do dia-a-dia. A partir da análise 

dos dados, é possível a manutenção e a extensão da intersubjetividade como núcleo 

orientador da ação (ibid). 

 A operacionalização dos dados aconteceu seguindo as seguintes etapas (Minayo, 

2000): 

1) Ordenação dos dados: descobertas do campo 

Representa a ordenação do conjunto dos dados recolhidos, desde as entrevistas, 

as observações do cotidiano da pesquisa até os dados oficiais e populares. Essa etapa 

inclui: a transcrição das fitas-cassete onde as entrevistas foram gravadas; releitura desse 

material; início de uma organização dos relatos; organização dos dados de observação. 

 

2) Classificação dos dados 

A partir dos dados já ordenados, a etapa de classificação compreende os 

seguintes passos: 

a) Leitura exaustiva e repetida dos textos: leitura flutuante, ou seja, apreender as 

estruturas de relevância dos atores sociais, as idéias centrais e os momentos-chaves do 

tema em foco.  

“Essa atividade ajuda o pesquisador a, processualmente, 
estabelecer as categorias empíricas, confrontando-as com as 
categorias analíticas teoricamente estabelecidas como balizas 
da investigação, buscando as relações dialéticas entre ambas” 
(ibid, p. 235). 

 

b) Constituição de um ou de vários “corpus”: a partir de uma leitura transversal, 

é possível recortar as entrevistas, ou seja, a entrevistas é dividida em “unidades de 

registro”, transformando-se em categorias centrais. 

 

3) Análise final 

É a última etapa do tratamento dos dados, consiste na interpretação dos dados já 

categorizados. Nesse momento, é feita uma inflexão sobre o material empírico, é um 

movimento permanente entre o empírico para o teórico, do particular para o geral, 



Esquistossomose mansônica: aspectos sócio-culturais... Daniella Coelho G. da Silva 

 47 

formando a concepção dialética da análise. Partindo das informações recolhidas chega-

se a especificidade do tema estudado e sua expressão da visão social do mundo. 

 

Após a interpretação dos dados e toda uma reflexão entre o empírico e o teórico, 

foi realizada a análise dos dados obtidos nas comunidades pesquisadas, através tópicos 

estabelecidos a partir do conjunto de material colhido, entre: entrevistas, observação e 

documentos. 
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CAPÍTULO 3 
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3. RESULTADOS 
 

 

 

3.1. PARTE I – VILA SOTAVE II2 

 

 

3.1.1. O Cotidiano 

 

Vila Sotave II, Região Metropolitana do Recife, possibilitou indas e vindas de 

descobertas. Por ser uma região próxima do centro da capital Recife e, por não existir 

um espaço físico adequado para o estabelecimento no local, o campo não se tornou uma 

moradia temporária. Chegávamos por volta de nove horas da manhã com o transporte 

disponibilizado pelo Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães e saíamos por volta de cinco 

horas da tarde, juntamente com a equipe do Posto de Saúde. 

 Passo a passo foi possível conhecer essa comunidade com características 

peculiares e intrigantes. A cada ida ao campo era descoberto e observado os costumes 

da população, costumes esses que podem ser considerados como uma grande mistura de 

costumes anteriores, uma vez que é uma comunidade relativamente nova e que 

segmentos da população possuíam uma história em outros locais. Com isso, é possível 

afirmar que a comunidade foi formada por um conjunto de costumes, comportamentos, 

pensamentos diferentes e que aos poucos vai sendo estabelecida uma cultura própria 

dessa comunidade. 

 A comunidade de Vila Sotave II caracteriza-se como uma região urbana e 

litorânea, pois está a alguns quilômetros do mar que banha as praias de Piedade e 

Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.  Na localidade existe uma lagoa, com várias 

denominações: Lagoa do Náutico, Lagoa da Garça.  

A comunidade foi criada de uma forma relativamente ordenada no que diz 

respeito ao espaço físico, apesar de ter havido uma invasão de terras por pessoas que 

acharam que naquele local existiria oportunidades para sobrevivência e uma qualidade 

de vida melhor. É uma região plana que foi crescendo a partir da BR-101 Sul Antiga, 

única porta de entrada, uma vez que a localidade fica entre essa rodovia federal e a 

Lagoa da Garça. 
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Vila Sotave II possui cerca de duas décadas de existência e segundo relatos de 

moradores antigos, continua sendo invadida por um número crescente de novos 

moradores. Este fato é visto como um motivo de alerta para manter as condições de 

vida, tanto pelas famílias antigas, como também, pelas novas que chegam com a 

esperança de uma vida melhor e mais digna. 

No primeiro extremo da comunidade, a BR-101 Sul Antiga, existe de um lado 

um complexo industrial, onde estão instaladas fábricas de grande e médio portes do 

estado, que possibilitam trabalho para as pessoas dessa região, como também atraem 

novos moradores. 

Ao adentrar na comunidade é possível observar alguns pequenos 

estabelecimentos comerciais ou, na linguagem popular, “vendas”, pequenas 

“mercearias” dentro das próprias casas. Logo em seguida, chega-se ao Posto de Saúde 

local, rua de referência para comunidade e para quem chega. 

A Lagoa da Garça encontra-se na outra extremidade, no final da comunidade e 

na figura 01 é possível observar ao fundo os vários edifícios típicos de dois bairros do 

município, Piedade e Candeias, banhados por um mar de águas azuis. 

 

Figura 01 – Lagoa da Garça - Vila Sotave II 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

                                                                                                                                               
2 Optamos por subdividir os resultados de acordo com as áreas investigadas. 
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A Lagoa é considerada poluída, uma vez que é utilizada pelos próprios 

moradores como depósito de lixo e receptora de esgoto de casas próximas, servindo 

também para banho de animais de grande porte como cavalos e bois. Além dessas 

funções, a Lagoa da Garça é utilizada como área de lazer para crianças e adultos e para 

a prática da pesca como forma de subsistência. 

Na localidade são encontradas casas construídas com vários materiais e formas, 

sendo possível constatar, por elas, o pequeno poder aquisitivo das pessoas. As casas 

podem variar desde tijolo rebocado, taipa e até madeira aproveitada. 

A Vila Sotave II não possui sistema sanitário de esgoto; popularmente, ela 

possui “esgoto a céu aberto”. Essa expressão é bastante utilizada por grande parte da 

sociedade quando querem se referir aos resídios sanitários correndo pelas ruas e 

travessas, sendo percebidos por todos e passando a fazer parte daquela paisagem, 

afirmando a condição sanitária deficiente dessa população (Figura 02). 

 

Figura 02 – Esgoto a “céu aberto”- Vila Sotave II  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Alguns moradores conseguiram fazer fossas nas suas casas, mas afirmam que 

não sabem o que fazer quando as fossas chegam ao seu limite de abastecimento, pois 

seria necessário contratar uma empresa especializada para o recolhimento do material 

fecal, custo este que a fração mínima da população que possui fossa, não pode arcar. 

Sendo assim, o destino dos dejetos armazenados será também as ruas. 
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As ruas, por sua vez, não são calçadas nem asfaltadas e os terrenos desnivelados 

favorecem o acúmulo das águas de chuvas. É comum na comunidade de Vila Sotave II 

encontrar ruas que possuem permanentemente poças de água acumuladas, águas essas 

que são uma mistura de água de chuva, águas servidas e esgoto. 

Na Figura 03 pode se observar uma poça d’água permanente, onde os moradores 

improvisaram passarelas de passagem com tábuas e pedras. Durante todo o trabalho de 

campo foi comum observar crianças entrando em contato com essa  poça d’água que se 

constituía em um dos principais focos de vetores da esquistossomose detectados na 

localidade. 

 

Figura 03 – Poça d’água permanente - Vila Sotave II 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

É importante esclarecer que essa poça fica a dez metros do Posto de Saúde, 

sendo um caminho bastante utilizado por todos os moradores. Uma outra condição 

insalubre detectada foi a Rua do Riacho, que fica intransitável no período das chuvas 

quando, para passar por ela, foi construído um outro caminho por cima das águas com 

tábuas de madeira. Só quem consegue passar por ela são os próprios moradores, sendo 

impossibilitado aos agentes de saúde da comunidade fazerem os seus trabalhos de 

visitas as famílias. Nesse local, foi detectado pelos técnicos do CPqAM, através de 

exames laboratoriais, um grande número de larvas do Schistosoma mansoni. 
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A ACS que acompanhava essa pesquisa chamou a atenção para a existência de 

várias casas que possuem no próprio terreno essas poças permanentes. Os moradores 

dividem o terreno com a água, às vezes utilizando-se dela para aguar as plantas, 

estabelecendo assim um contato direto com águas infectadas.  

A Figura 04 mostra uma casa cercada da vegetação típica da região e encharcada 

d’água. Segundo o agente de saúde, na época das chuvas, as águas chegam nas tábuas 

de acesso e o agente passa meses sem poder visitar as famílias nessas condições. 

 

Figura 04 – Região com difícil acesso - Vila Sotave II 

 
 Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A Figura 05 mostra uma dimensão maior das condições geográficas da 

comunidade em que o contato com a água é quase inevitável. As casas, as águas e as 

pessoas fazendo parte de um só cenário insalubre. 
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Figura 05 – Terreno encharcado - Vila Sotave II 

 
 Fonte: Arquivo Pessoal 

 

As Figura 04 e 05 representam os locais onde estão as famílias mais carentes da 

comunidade, pessoas que no momento dos trabalhos lá realizados não tinham como se 

alimentar.  

Na comunidade não existe uma coleta de lixo regular o que obriga os moradores 

a depositarem o lixo em terrenos ainda desocupados ou abandonados. É comum passar 

em ruas onde terrenos possuem um verdadeiro tapete de lixo, atraindo animais que se 

alimentam dos restos como, ratos, baratas e insetos e causando transtorno devido ao 

mau cheiro e a possibilidade de contrair alguma doença, principalmente para as crianças 

(Figura 06). 
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Figura 06 – Lixo acumulado - Vila Sotave II 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O abastecimento d’água também é precário, relatos dos moradores evidenciaram 

a dificuldade em obter boa água, afirmando que a comunidade passa alguns dias sem 

água nas torneiras, em alguns locais a água não tem força suficiente para alcançar as 

torneiras das casas, sendo necessário cavar um buraco na rua onde se instala uma 

torneira (Figura 07).  

 

Figura 07 – Torneira abaixo do nível do solo - Vila Sotave II  
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Na localidade não era comum encontrar estabelecimentos comerciais que 

possam abastecer uma casa de alimentos e os moradores precisam sair da comunidade 

para comprar alimentos e materiais de primeira necessidade, como medicamentos. O 

local mais utilizado para suprir essas necessidades é centro do bairro de Prazeres, onde 

existe uma feira livre a cerca de 15 km de distância.  

O transporte mais utilizado é o chamado “transporte alternativo”, formado por 

Kombis ou Vans que trafegavam irregularmente. O preço da passagem nesse tipo de 

transporte ficava abaixo do valor pago no ônibus oficial do município.  

Durante todo o trabalho de campo observamos o hábito, principalmente das 

mulheres da comunidade, em formar rodas de conversa nas portas de casa no final da 

tarde tendo como objetivo passar o tempo ou “jogar conversa fora”, uma vez que o 

serviço doméstico já estava encaminhado. 

Durante o dia era muito raro encontrar pessoas nas ruas ou nas portas das casas, 

devido aos dias quentes e da ausência de uma vegetação que pudesse proporcionar 

sombra na rua e nas casas. Além disso, uma poeira constante cobria as ruas devido ao 

não calçamento das mesmas.  

O índice de desemprego na comunidade é alto. Muitas pessoas passavam o dia 

ociosas, sem expectativa de emprego e de mudança de vida. Os agentes relataram a 

dificuldade em trabalhar com alguns moradores, devido ao desestímulo dos mesmos em 

ter uma condição de vida diferente da existente. 

Não se falava em espaço de lazer na comunidade. Não existe nenhuma praça ou 

local semelhante que pudesse proporcionar algum tipo de lazer, tanto para as crianças 

quanto para os adultos. O lazer para as crianças ficava restrito a brincadeiras na rua, não 

havendo nenhum outro espaço dedicado a elas.  

Um dos grandes problemas da comunidade é a violência. Não foi difícil ouvir 

depoimentos dos moradores sobre a violência local. Eram comuns relatos sobre a 

existência de grupos consumidores de drogas, pessoas que sobrevivem através de 

assaltos e aquelas que matavam por qualquer desentendimento. 

Apesar do constrangimento e do receio em falar sobre a violência da 

comunidade, entendemos que a maioria dos moradores se priva de algo devido ao medo 

de uma conseqüência desastrosa. Vários comentários surgiram a respeito da 

impossibilidade de permanecer na rua a partir do anoitecer, a partir das 18:00 horas não 

era mais recomendável aos moradores caminharem na região.  
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3.1.2. Posto de Saúde: Entrada Permitida 

 

 O Posto de Saúde onde é realizado o Programa Saúde da Família foi de extrema 

importância para a realização desse trabalho e para o alcance dos seus objetivos. 

 Inicialmente, foi apresentado à responsável pelo posto, a proposta e os objetivos 

do trabalho e, consequentemente, os métodos para alcança-los. Em seguida, houve uma 

explanação também para os agentes de saúde, de uma forma cautelosa para evitar um 

comprometimento no momento de recolhimento dos dados, tanto durante as entrevistas 

como na observação livre. 

 O PSF de Vila Sotave II segue os procedimentos do Sistema Único de Saúde 

com a sua equipe fixa, composta por uma médica generalista, uma enfermeira (sendo 

esta responsável pela coordenação dos agentes comunitários), uma auxiliar de 

enfermagem, cinco agentes e um funcionário encarregado da limpeza do posto; e, como 

equipe ampliada, existe uma odontóloga. 

 Houve uma receptividade calorosa no posto de saúde desde o início. Todos 

tiveram total interesse em mostrar acolhimento e cuidado, principalmente com relação 

ao estado de violência que se encontrava a comunidade. Essa violência também atingia 

o Posto; embora de forma mais branda, mas que não deixava de assustar os profissionais 

que lá trabalhavam. Relato de atendimento com pessoas portando armas de fogo foi 

comum, ameaças diretas a integridade física do Posto também. Durante a nossa 

presença na comunidade, mais especificamente no Posto de Saúde, foi experenciado um 

momento de ameaça direta à auxiliar de enfermagem por um jovem armado que 

desejava a todo custo um tipo de atendimento que não podia ser realizado naquele nível 

de assistência a saúde. 

 Todos os ACS fazem parte da comunidade desde o início, alguns participaram 

inclusive da invasão. Antes mesmo do Posto de Saúde ser construído ou ser instituído o 

PACS e o PSF, algumas pessoas e uma médica já trabalhavam na região, realizando 

visitas e improvisando locais de atendimento como a própria casa de uma moradora, que 

com a instalação do PSF, ela e o marido tornaram-se agentes de saúde. 

 A equipe dos ACS era composta por três mulheres e dois homens, com um grau 

de escolaridade maior que o da maioria da população daquela comunidade, mas que 

atingia apenas o ensino médio. Todos casados e com filhos. 
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 Todos os agentes eram tratados com muito respeito e prestígio pelos moradores, 

sendo consideradas pessoas importantes na região. Possuidores de uma gama de 

conhecimentos, além daqueles relacionados a saúde, mas procuravam repassa-los para 

os moradores da comunidade. Os agentes mencionaram a responsabilidade dos seus 

trabalhos diante ao “poder” designado a eles pelos moradores. São confidentes das 

famílias e, por vezes, chegam a ser mediadores para resolução de problemas de várias 

ordens. 

 Durante todo o trabalho era impossível caminhar com os agentes sem que 

houvessem breves interrupções, às vezes interrupções para um simples cumprimento ou 

felicitação, outras para informações relacionadas ao posto e a saúde e outras, não menos 

raras de conselhos conjugais e relacionados a educação dos filhos. 

 O horário de trabalho dos agentes começa às 8:00 horas da manhã, terminando 

às 17:00 horas, com um intervalo de uma hora e trinta minutos para o almoço. Todos se 

reúnem no Posto de Saúde pela manhã para, em seguida, caminharem para as suas áreas 

específicas de trabalho. 

 No momento dessa pesquisa, a comunidade apresentava aproximadamente 4.000 

habitantes com cerca de 800 famílias, sendo distribuídas entre os cinco agentes. Estes 

conhecem a região como a palma da mão e os moradores pelos nomes e por suas 

histórias de vida. É comum serem convidados a batizarem crianças que nascem ali, 

como forma de agradecimento dos pais. É um trabalho que trás orgulho para os agentes, 

segundo eles próprios. 

 A maior parte das atividades dos agentes compreende visitas domiciliares 

sozinhos ou acompanhados da enfermeira ou da médica quando existe algum morador 

acamado. Os agentes precisam visitar todas as famílias pelo menos uma vez por mês, 

catalogando informações para o controle da situação de saúde da comunidade e para 

conhecer o perfil epidemiológico da comunidade.  

Tentam fazer encontros em casas da comunidade para algumas famílias para 

discutirem assuntos como: higiene bucal, encontros com mães para discutir medidas de 

prevenção de doenças, higiene da casa. A reunião de pessoas não é uma atividade muito 

fácil, por isso se tenta oferecer brindes para estimular a presença dos moradores, 

principalmente das mulheres. 

Seguindo o objetivo de estabelecer um contato grupal com a comunidade, todos 

os dias no início da tarde um ACS ficava responsável em dar uma pequena palestra 

sobre assuntos variados relacionados a saúde para as pessoas que aguardavam a consulta 
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médica no próprio posto, tendo assim a possibilidade de informar e também amenizar e 

descontrair a espera. 

Na reunião inicial com os agentes foi elaborado um calendário que possibilitasse 

o acompanhamento para as visitas e entrevistas. As visitas acompanhadas por um agente 

começavam logo cedo da manhã. Logo nos primeiros dias de trabalho, percebemos que 

seria necessário uma grande resistência física, pois a localidade não oferecia condições 

climáticas amenas, havendo necessidade de uma proteção permanente para o sol com 

bloqueadores solar e proteção para a cabeça. 

Apesar do calor, durante todo o trabalho, o tempo favoreceu com ausência de 

chuvas, uma vez que elas impossibilitariam as caminhadas nos percursos alagadiços. 

Todos os agentes se mostraram disponíveis para a colaboração nesse trabalho e, 

mais, contavam os dias para que chegasse a sua vez de acompanhar. Tinham o maior 

prazer de, nas caminhadas pela comunidade, contar casos importantes relacionados com 

a saúde, apontar características importantes da comunidade, ressaltando a dificuldade da 

população em relação a moradia e, principalmente, as condições sanitárias da 

comunidade. 

 

 

 

3.1.3. As Visitas 

 

 Existia um ritual dos ACS para o início das nossas visitas. Eles estabeleciam 

para que rua ou travessa iriam e quem deveria visitar. Foi sugerido que eles não 

mudassem os seus itinerários de visita devido a essa pesquisa. O maior número de 

visitas ocorria pela manhã devido ao cansaço e ao clima quente. 

 A receptividade dos moradores com a chegada do agente era evidente e a nossa 

presença não modificava a satisfação em receber a visita. Sempre buscavam melhorar o 

ambiente da casa com a nossa chegada, oferecendo cadeiras para sentar e alguma coisa 

para comer ou beber. Na maioria das casas, as donas de casa pediam desculpas por não 

ter o que oferecer, muitas vezes não tinha nem para elas e para os filhos.  

As casas eram, na maioria, compostas por três cômodos (quarto, sala, cozinha) e 

um banheiro e na parte menos favorecida da comunidade, eram casebres de um cômodo 

apenas com um “amontoado” de adultos e várias crianças dormindo no mesmo lugar. 

Nesse tipo de moradia foi observado uma maior falta de higiene. 
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O procedimento de todos os agentes era, ao adentrar nas casas, apresentar os 

objetivos do trabalho e perguntar se gostariam de participar. Se a resposta era positiva 

se iniciava o procedimento metodológico, esclarecendo a garantia de privacidade e 

anonimato e a necessidade de gravação, através de fita-cassete para, em seguida, iniciar 

a entrevista. 

A partir desse momento, não existia interrupção ou interação do agente que 

estava acompanhando, todos respeitaram o que estava acontecendo e não se achavam no 

direito de interromper. Apenas participavam se algo fosse questionado de forma direta a 

eles. A forma de apresentação do trabalho variava de acordo com o agente de saúde, 

mas de uma maneira geral todos enfatizavam que era uma pesquisa em relação a saúde 

da comunidade, principalmente em relação a doenças comuns na região. 

No final da entrevista, eles começavam a cumprir as atividades relacionadas ao 

trabalho deles, como: verificação dos cartões de vacinação; verificação de gestante; 

diabético; hipertenso; informações sobre marcação das consultas médicas e 

odontológicas e o controle de exame preventivo para as mulheres. 

Entre uma visita e outra, os agentes antecipavam características relativas as 

famílias, como: condição econômica, quantidade de filhos, cuidados com a higiene 

pessoal e da casa e condições de saúde das famílias. Em alguns locais era aconselhado 

que não seria interessante entrar devido à existência de pessoas consideradas 

“violentas”3 para comunidade. 

  Uma preocupação presente foi estabelecer um contato satisfatório com os 

moradores da comunidade, através de cumprimentos, atenção redobrada no momento da 

entrevista, quando falavam histórias de suas vidas, mesmo que estas não fizessem parte 

do objetivo do trabalho. 

 A permanência de um mês na comunidade – entre novembro e dezembro de 

2003 – possibilitou uma interação adequada fazendo com que os moradores se 

acostumassem com a nossa presença. Foram feitas 20 entrevistas, muitas casas 

visitadas, muitas conversas nas calçadas, muitos encontros nas ruas que propiciaram 

dados relevantes que juntamente com as observações de campo compuseram a 

informação suficiente para essa pesquisa. 

 

                                                 
3 Não faz parte desse trabalho definir o que seria para essa comunidade de uma “pessoa violenta”, no 
entanto dentro desse contexto seria uma pessoa que consome drogas, possui bens materiais de origem 
duvidosa, associando a assaltos e roubos, como também pessoas caráter duvidoso. 
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3.1.4. As Falas em Vila Sotave II 

 

 As entrevistas sempre começavam com assuntos relacionados as vantagens e 

desvantagens de morar na comunidade. Pois, assim, foi percebido que teríamos um 

melhor contato com os moradores, sendo esta a porta de entrada para que a entrevista 

fluísse com descontração, chegando aos aspectos relacionados a saúde e 

especificamente à esquistossomose. 

 

 

 

A) Esquistossomose: o Sabido e o Conhecido 

  

 Na procura de entender como a esquistossomose é percebida e reconhecida pela 

comunidade, percebemos que era comum as pessoas não identificarem a 

esquistossomose pela nomenclatura médica-oficial no primeiro momento e que a 

esquistossomose era considerada como um grande problema de saúde na comunidade. 

Para que as pessoas falassem sobre a doença foi necessário um estímulo, ou seja, falar 

algumas características da doença, como os sintomas: 

 

“Eu ouvi falar nessa verme... Ouvi falar por todo mundo aí. 
Quando o menino tão aí, eu vejo o pessoal passar, meu fio saia de 
dentro dessa água... Isso tem uma verme tão braba e essa tal da 
xistasama, que eu não sei como é que diz lá”. (M., 61 anos) 
 

“Já...Eu mermo não sei o que é não. Mas já ouvi falar”. (S., 30 
anos) 
 

“Conheço... Não, foi quando eu morava em Sirinhaém esses 
pessoal, agente de saúde, ía assim pelas casa e falava”. (D., 32 
anos) 
 

“Eu vi o homem (técnico do CPqAM), porque eu mermo não 
sabia. Ele veio aqui pra fazer, veio com uns potinhos aqui na rua 
pra fazer esses negócio”. (A., 31 anos) 
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“Conheço... Eu vejo, né, falar muito, né. Vejo falar muito na 
televisão. Assim, maiores informações sobre o problema eu não sei 
né?” (E., 39 anos) 
“Olhe. Ultimamente, eu tava com xistosoma. Eu tava com 
xistosoma. As meninas não. As meninas fizeram deu normal. 
Agora a minha deu xistosoma, duas vezes eu fiz a primeira vez, 
acusou, eu tomei medicação; depois uns seis meses, um ano de 
novo, bateu de novo a xistosoma” (E. D., 48 anos). 
 

“Já... Meu cunhado ele fez o exame aí tava com o xistosoma” (J., 
28 anos). 
 

“Já porque meu esposo fez o exame e deu xistosoma” (L., 24 anos). 
 
“Muito germe porque aqui no inverno a água chega a invadir as 
casas e entra e eu acho que com certeza muito verme aqui a gente 
tem. É que mais. É xistosoma, é como é o nome daquele outro, tem 
xistosoma, tem a ameba. Sem falar nos outros, né? Menos grave, 
né?” (N., 42 anos) 
 

“Ah! O xistosoma pega sobre a água, na mão, nos pés. E aquilo é 
um micróbio. Ele entra pela unha da criatura, é porque eles se 
andam e entram. Tem um canto que se o vermezinho pegar. Tem 
aqui? Eu nunca vi. Porque o xistosoma cresce o bucho, a ameba 
cresce o bucho. E tudo gordinho e enrolado”.(M., 61 anos) 

 

 O fato da pessoa ter a esquistossomose ou conhecer alguém que teve ou tem a 

doença era um incentivo a desenvolver a fala sobre a doença. 

 Foi comum observar nas conversas, tanto as entrevistas gravadas como nas 

conversas rápidas na rua e, principalmente quando estávamos no Posto de Saúde 

fazendo as observações, as pessoas referirem-se ao verme como um problema; mas, na 

maioria das vezes estavam relacionando aos “vermes bestas”, como: “lombriga” 

(Ascaris lumbricoidis) e “ameba” (Entamoeba sp.). 

 Muitos relatos aconteceram mostrando a dificuldade da comunidade com o 

“problema da verme” como mencionado por alguns moradores: 

 

“... agora o marido dela é que ta doente. Agora eu não sei de que. É 
uma dor de barriga que da nele, o que come bota pra fora. É uma 
dor de barriga que ele tem... Porque a pessoa não viver assim não. 
Porque a verme mata, mata porque eu tinha uma sobrinha que 
morreu de tanta verme que botou. Levaram ela pro hospital, 
quando chegou no hospital foi onde que ela apagou-se”. (O., 65 
anos) 



Esquistossomose mansônica: aspectos sócio-culturais... Daniella Coelho G. da Silva 

 63 

 
“Ele é que teve, ele é que sabe, né? Porque quando isso aqui 
alagava, a casa dele era muito baixa, então começava logo a minar, 
e aí ela já penetrava, amanhecia o dia já dentro da água, né? Aí, 
pronto”. (A. M., 50 anos) 
 

“Pronto, o meu filho, por exemplo, ele tem muita diarréia, vômito 
e diarréia, né?... É porque ele não se alimenta direito, sabe? M. 
(filha) tem muita verme. Eu já fiz em mim. Deu giárdia, deu 
xistosoma... É na água limpa, no rio, pode ser no rio também que 
eu tomava muito banho de rio ali na Lagoa do Náutico”. (S. S., 32 
anos) 
 

 Foi observado que a comunidade convive com os “vermes bestas” de forma 

habitual e comum e essa condição fazia parte da vida deles. Ter verme demonstrava ser 

uma condição inerente a quem morava na comunidade de Vila Sotave II. 

 

 

 

B. Esquistossomose: Passa e Repassa 

 

 Com o intuito de conhecermos o que as pessoas da comunidade compreendiam 

sobre contágio e transmissão, utilizamos as expressões “como se pega a 

esquistossomose” e “como o homem passa para outro homem”. 

 Para muitos, contágio e transmissão seriam a mesma coisa: 

 

“Aquele escargô, né?... É, eu chamo ele de escargô. E é, mas é 
tanta coisa... Com a água também, a água suja. Aí os escargô vai, 
é... Como se a pessoa não deve pisar no cocô também, né?” (S., 30 
anos) 
 

“Nos caramujos... Diz que a pessoa dentro do rio pescando. Fica 
dentro do rio. É isso que esse pequenininho aí, eu reclamo é muito, 
que ele gosta de amanhecer o dia e ir pra banda desse rio aí. E eu 
não deixo, porque aqui na minha casa não tem despejo de nada 
não, mas nessas casa aí”. (O., 65 anos) 
 

“A única maneira que eu sei que pega é em água de rio, de rio e 
água de chuva empossada, água empossada, né? Água de rio você 
vai pisar lá”. (R., 32 anos) 
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“Eu acho que é na água que toma banho porque ele tomava muito 
banho de rio que ele andava descalça, ele anda mais descalça 
porque ele trabalha fazendo esse negócio de fossa, porque ele é 
pedreiro. Aí eu acho que foi isso aí que ele pegou”. (L., 24 anos) 
 

“Olhe, antigamente, eu tomava muito banho de rio. Morava no 
interior e tomava muito banho de rio e que os médicos dizem é que 
por causa do banho de rio”. (E. D., 48 anos) 
 

“Mas sim! Até porque eu já tomei muito banho de rio, né? Tomei 
não, né ainda tomo quando eu vou pro sítio da minha irmã lá eu 
tomo”. (N., 42 anos) 
 

 As águas locais ou de outras procedências foram mencionadas como meio de 

contágio para a esquistossomose. As pessoas que ainda não haviam passado por essa 

experiência atribuíam causalidade a qualquer tipo de água (do chuveiro, da lagoa ou do 

rio). No entanto, pessoas que já tiveram ou estavam diretamente próximas a pessoas que 

tiveram a doença mencionaram os banhos de rio com convicção. 

 

“Não é nas águas?... É na água suja”. (A. M., 50 anos) 
 

“Eu ouvi uma palestra aqui uma vez de água, né? Água parada, né? 
Esses negócio. Eu ouvi uma palestra uma vez. Que é assim que 
pega em água parada, né? Esses negócio, né? Fezes, né, na beira 
do rio? Água que não é tratada, né? É assim que pega”. (H., 30 
anos) 
 

“É, você fica andando na água suja, é só na água suja mermo que 
passa aí por dentro de esgoto, é com o bichinho. Como é que 
chama? Caramujo, é? Pronto Que eu saiba é mais esse, né? Que 
prejudica mais a população”. (S. S., 32 anos) 
 

“É na água limpa, no rio, pode ser no rio também que eu tomava 
muito banho de rio ali na Lagoa do Náutico”. (S. A., 22 anos) 
 
“Xistosoma pega tomando banho de rio, pisando em água suja, até 
porque saneamento básico a gente não tem nenhum, aí com 
certeza. Aqui no inverno isso aqui fica tudo alagado d’água, tem 
rato, muito rato, muito, muito, muito rato. Sem contar no inverno 
que eles ficam nadando aí a três por quatro”. (N., 42 anos) 
 

“Pisa (na água). E aqui dá muito aquele negócio que vem de dentro 
do xistossoma, feito um aruazinho. É... caramelo, é caramelo? É. É 
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pela pele que entra. Eu sei que vai crescendo na barriga, vai 
crescendo, crescendo”. (S. A., 22 anos) 

 

 O caramujo foi mencionado por poucas pessoas como vetor, sendo nomeados 

como “escargot” e “aruá” tipos de caramujos comestíveis.  

 

 

 

C. Sentindo a Esquistossomose 

 

 Em relação aos sintomas da esquistossomose, grande parte dos entrevistados que 

vivenciaram a doença mencionou dores na barriga, inchaço da barriga ou crescimento 

da barriga. Como associam a esquistossomose a vermes como “lombriga e “ameba”, a 

sintomatologia se confunde. A descrição dos sintomas podia variar para cada pessoa, 

mas de uma forma geral todos relacionaram com dores na barriga. 

 Não foram mencionadas lesões internas nos órgãos. De uma forma geral, para os 

moradores da comunidade de Vila Sotave II, essa doença causaria somente desconforto 

abdominal. 

  

“Mas eu sinto que eu tenho uma aqui dentro que quando ela quer 
sair, ela fura tudo, isso dói tanto, ela chega até aqui. Isso eu bebo 
água, bebo café pra ver se ela desce... É uma verme. Agora eu não 
sei se é grande, se é pequeno. Eu não sei de nada... Eu só sinto ela 
furando daqui pra aqui... Você acorda porque dói. Eu acho que ela 
morde, eu sei lá. Aí eu me levanto, chego aqui bebo um gole de 
café... Só isso que eu sinto”. (O., 65 anos) 
 

“Oxê! Vontade de vômito, vomitar. A pele fica toda pintadinha de 
manhã cedo, a gente acorda e fica aquelas pintinha toda cheinha na 
pele. A gente se acorda com vontade de fazer vômito, você se 
sente mal tem dia que você não tá bem, não tá bem, se acorda e 
não tá bem. Fica cuspindo muito”. (N., 42 anos) 
 
“Faz o exame, né? Com a médica. Faz o exame e leva pra médica e 
vê que tá com verme”. (S. S., 32 anos) 
  
“Porque xistosoma cresce o bucho. O bucho fica desse tamanho. 
Eu sei porque meu irmão quase morreu, o pescoço fica dessa 
grossura e ele mata. Ele mata a ameba e a xistosoma cresce o 
bucho fica o bucho desse tamanho... Cresce. Não tem jeito, não 
tem jeito mode o buchinho da criança ficar, chega fica azul. Os 
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braços fica aquela linha. Já sabe que é ela, não tem por onde”. (M. 
L., 65 anos) 
 

“É dores aqui... Debaixo da costela, aqui. Aquela dor, enche a boca 
d’água. E fica com aquela dor de manhã, enguiando de manhã com 
aquela dorzinha, bem aqui pelo canto da barriga, na costela, 
debaixo da costela... Nas duas vezes eu tive esse mermo sintoma”. 
(E. D., 48 anos) 
 

“Ele (marido) sentia, de seis e seis meses dava uma crise nele, ele 
sentia bastante dor, dava febre. Foi pra emergência com diarréia, 
diarréia fazendo aquele coco com aquela espuma, aquele coco 
vermelho. Aí o médico passou o exame, ele fez e deu xistosoma. 
Dava crise nele dele ir pro hospital mermo... Era dor na barriga, 
com febre e não comi nada”. (L., 24 anos) 
 

 

 

D. Resultado Positivo, Procedimento Realizado 

 

 Os moradores confirmaram o diagnóstico da esquistossomose através do exame 

das fezes, como procedimento laboratorial para confirmação ou negação da doença. 

 

“Porque a gente faz o exame de fezes. Aí sim... Aí eu só descobri 
porque eu fiz exame, aquele seriado, três vezes, aí eu descobri”. 
(N., 42 anos) 

 

 Relataram as dificuldades para a realização desse exame: 

 

“O Posto foi uma coisa boa, mas por outro lado dificultou esse 
problema de exame, desse negócio. Porque se ela passar um exame 
a gente não consegue fazer. Não consegue fazer por causa do 
carimbo. É mermo que nada. A gente só vai pra que, só pra 
consulta porque não consegue. Precisa carimbar o exame, precisa 
dormir lá sair de duas horas eu não tenho condições. Não vou dizer 
a você que eu tenho, porque eu não tenho. Eu não tenho condições 
de chegar numa fila uma hora dessa pra pegar uma ficha pra 
amanhã, eu nunca vou. Faz mais de ano, a doutora diz, mas mãe 
cadê o exame. Eu não consigo doutora. Se eu tivesse condições eu 
pagava e fazia, mas eu não tenho condições. É muito difícil. Às 
vezes eu nem levo eles porque eu sei que ela vai perguntar cadê 
porque você não fez. Aí eu nem levo. Aí não adianta eu levar. Eu 
nunca fui me consultar por causa disso, porque não adianta me 



Esquistossomose mansônica: aspectos sócio-culturais... Daniella Coelho G. da Silva 

 67 

consultar, ela passar uns exames e eu não fazer é mermo que nada. 
Só pra eu ir pra uma consulta”. (H., 30 anos) 
 

“Não. Eu vou levar ela ainda. Mas meu marido vai pegar a ficha lá 
em Prazeres. Vai levar ela lá”. (V., 22 anos) 
 

“Acho que é problema de germe, problema dentário que é muito 
difícil aqui. O problema de fazer exame aqui. Tenho que fazer uns 
exame desses menino, mas eu não consigo, porque aqui ela passa 
uns exame, mas tem que carimbar no Posto, é uma dificuldade que 
nem você sabe. A pessoa tem que dormir, eu não tenho condições. 
Faz mais de ano que eu tô com exames dele aí e eu não consigo... 
Esses tratamento é difícil. Quer dizer o difícil é carimbar. Não é 
questão que o exame seja difícil, difícil é isso: a pessoa chegar e 
carimbar. Porque se já vinhesse daí carimbado era muito fácil, mas 
não vem... É difícil. Porque você sabe que para carimbar um 
exame é preciso dormir lá. Eu não tenho condições. Ou senão tem 
que comprar ficha, eu acho isso um absurdo. Eu jamais faço isso. 
Eu prefiro quando tenho dinheiro assim pra fazer, pagar um exame 
do que dá dinheiro”. (H., 30 anos) 

 

 Segundo a enfermeira do Posto de Saúde de Vila Sotave II, para a realização do 

exame parasitológico de fezes é necessário que a médica do posto faça um 

requerimento, solicitando o exame. O paciente deve ir ao Posto de Saúde Central 

localizado no bairro de Prazeres para carimbar este requerimento, recebendo assim a 

autorização para levar as fezes para o laboratório central do município e, 

posteriormente, receber o resultado. 

 

“Tinha um meu (filho), um pequeno. Tinha um que foi simbora pra 
São Paulo também tinha a xistosoma. Acho que tem por aqui 
também Por anda esses menino. A maioria tem. Eu fiz um exame 
no mês passado, acusou, a doutora passou remédio, eu dei a ele. 
Também tem problema de enemia também. Mas de seis em seis 
meses, de ano em ano, a gente tem que repetir o exame, né? Pra 
saber como é que tá. E sempre é assim”. (A. M., 50 anos) 

 

 As pessoas sabem da necessidade de fazer o exame de fezes para a descoberta e 

tratamento das parasitoses, mas desistem diante das dificuldades e burocracias: 

 

“Minha fia aqui pra fazer um exame!... E dinheiro que é bom não 
aparece é tudinho parado. Ela doida pra trabalhar, mas não aparece 
nada”. (O., 65 anos) 
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“Que a médica mandou fazer e eu não consigo. Eu não vou dizer 
que eu consigo porque eu não consigo. Quando ele trabalhava que 
tinha a clínica era tudo mais fácil, eu chegava lá fazia e tava tudo 
bem, mas depois que ele ficou desempregado, não fiz mais. Meus 
menino eu fazia exame periodicamente, eu fazia de seis e seis 
meses, mas de lá pra cá eu não consegui nada porque depender de 
Posto”. (H., 30 anos) 

 
 

 Quando as pessoas conseguem realizar o diagnóstico, o médico prescreve a 

medicação e as pessoas vão buscar no local determinado pela secretaria de saúde do 

município para a retirada do medicamento: 

 

“Tomei remédio, mas vai ter que fazer de novo... Eu dormeci 
quase o dia todo, porque ele é forte... É. Quatro comprimidos... Só 
de uma vez. Só de uma vez”. (S. A., 22 anos) 
 

“Aí como eu tomei muito e continuava do mesmo jeito. Aí eu só 
descobri porque eu fiz exame, aquele seriado, três vezes, aí eu 
descobri... Tem que passar, né fia? Porque esse remédio... Porque 
esse remédio que eles dão no posto pra verme normal, não mata, 
não mata mesmo. Até porque dizem que ela em si mesmo não 
morre, ela nunca acaba. Você faz um tratamento para que ela 
continue ali, parada por um tempo e depois. Ela não disse que ela 
acaba mesmo”. (N., 42 anos) 

  

 O entendimento que o verme não morre com o tratamento adequado é 

decorrente das reinfecções sistemáticas através dos contatos com as águas 

contaminadas pelo Schistosoma mansoni. Existe, desse modo, uma percepção sobre a 

imortalidade do verme, como mais uma condição inexorável. 

Alguns mencionaram a importância da repetição do exame após o uso da 

medicação; alegando que a dosagem tomada não foi o suficiente para a eliminação dos 

vermes: 

 

“Tomei a medicação de novo. E eu já fiz esses exame de novo, 
tudinho completo e, Graças a Deus, ela sumiu”. (E. D., 48 anos) 
 

“Já. Ela mora no interior, no engenho e ela teve. Eu é que levei ela 
pro Hospital Otávio de Freitas. Ela passando mal e lá descobriu 
que era xistosoma, aí ela fez o tratamento tudinho direitinho, já 
repetiu e não deu mais não”. (L., 24 anos) 
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E. Cuidados e Comportamentos 

 

 A percepção popular sobre prevenção da esquistossomose se confundia com o 

entendimento de prevenção de doenças em geral, estando diretamente condicionado à 

melhoria do ambiente em que vivem. Foram comuns os relatos sobre as dificuldades 

das condições de vida naquela região relacionadas ao ambiente insalubre. O problema 

maior da comunidade eram as “fossas estouradas” o que causava grandes preocupações 

com relação à manutenção da saúde. 

 

“Os meus meninos não vão não. Eles são bastante grande, eu digo 
uma coisa pra eles não fazerem, eles não fazem não, viu? Pra 
Lagoa eles nunca foram não. Na Lagoa, eles não tomam banho não 
porque a gente não deixa. Mas quando chove, no colégio, tem que 
pisar na lama, né? Estuda lá em Pontezinha. Aqui é uma lama 
terrível como você sabe. Você não sabe porque não mora aqui, mas 
é uma lama terrível, então eu não consigo evitar... Tem que passar 
na rua pra pegar ônibus, pra ir pra lugares, tem que passar por 
dentro da água. Eu mermo aqui quando chove eu já passei com 
água por aqui... E tem que passar. Se quiser sair de dentro de casa, 
né? Tem que passar. Isso aqui fica tudo alagado. Ela (ACS) sabe. 
É tudo alagado, é água, é fezes, é água de tudo, de esgoto, de tudo. 
Porque aqui não tem saneamento, né? As águas quando chove aqui 
é água de fossa, é água tudo. Não dá pra gente avisar”. (H., 30 
anos) 
 

“Tem que pisar. Pra sair para o colégio de manhã cedo. Aqui é o 
sufoco de todo mundo quando enche. Aqui, no inverno pra a gente 
levar os menino pro colégio, se for pertinho você coloca no braço 
se for pequeno também, se for grande tem que sair na água pra 
levar pro colégio. Aí fica ruim pra comunidade por causa de rede 
de esgoto também... É. Você faz o seu lado, mas o outro não pode 
fazer o lado que você faz. Se eu posso fazer o lado aqui, o outro 
não pode, fazer o dele agora. A gente sabe que é coisa da 
prefeitura, não é isso? Mas o prefeito de hoje faz o que? Não toma 
conta da comunidade. Cada vez mais você pensa em melhorar, aí 
piora. A rede de esgoto é o que mais prejudica. Prejudica todo 
mundo”. (S. S., 32 anos) 
 

“Vou. Lavo roupa aí, em cima de uma tábua pra não botar os pé aí. 
Se botar os pé é um caso sério”. (V., 22 anos) 
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“É o alagamento, o esgoto sanitário... Fica difícil pra gente sair, 
pra se deslocar daqui pra fora... Tem que pisar. Eu faço esse 
percurso aqui, já pra não passar nessa travessia aí. Porque aí a água 
vem até aí na porta do posto. Aí eu vou por aí, faço uma caminho 
maior pra não pisar”. (E. D., 48 anos) 

  

 A prevenção de doenças também é atribuída a proteção divina, diante da 

impossibilidade de modificar em suas condições de vida. É comum as pessoas 

depositarem a responsabilidade sobre sua saúde ou doença nas mãos de Deus, 

associando assim a doença como castigo divino: 

 

“Reza pra Deus, pra Deus sempre proteger a saúde da gente, né? 
Nói com saúde é tudo na vida”. (M., 61 anos) 
 

“Isso aqui é muita sujeira. Não é só aqui é Sotave toda. É Sotave 
praticamente em peso. Bebê já morreu afogado. Na época da cheia 
morreu afogada dentro de casa. Aqui é assim mesmo, até porque o 
pobre não tem opção de vida, né? E a gente dá Graças a Deus, eu 
sou feliz, de ter essas quatro telha, ruim ou bom, pior se não 
tivesse elas. E quanto aos eu vou tomando um remedinho aqui 
outro ali”. (N., 42 anos) 

 

 O controle sobre comportamento das crianças também foi mencionado sendo 

um grande fator de desproteção em relação a doença. Os pais ou responsáveis relataram 

a dificuldade de “vigiar” as crianças a todo instante: 

 

“Ah! A gente briga, eu brigo, a mãe dele briga. Às vezes dá até 
lapada nele pra ele saí, pra não ficar dentro. Ele não entra não fica 
só na beiradas, mas fica com as mão dentro, né?”(O. 65 anos) 
 

“É. A gente sempre fala: não entrem na água, não pisem na água. 
Mas sempre os menino não. Esses menino da gente mermo 
obedece, outra hora não obedece. Tão de brincadeira, tão pra lá e 
pra cá”. (S. S., 32 anos) 
 

“Assim, ultimamente não fica muito alagado não. Quando chove 
fica umas laminha  agora por aí. Tem uma rua ali, né, que quando 
chove anda de bota, né? Aqui não alaga muito não, quando chove 
fica lama... Não, meus meninos são tudo preso... É tudo preso”. (A. 
31 anos) 
 

“Aí, pronto. Mas quando tava tudo aberto ali que descia rápido 
tudo bem, mas quando chove acumula as águas e para descer é 
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muito trabalho e no verão é pior ainda que a água é pouquinha e 
não dá para levar as fezes toda, aí fica acumulada. Aí os menino 
brincam, caem dentro, outros entram dentro, criança ninguém 
impada, ninguém pode, aí quando a gente pensa que não tá os 
menino dentro pegando naqueles peixinho dentro no esgoto com as 
mãos dentro”. (M. J., 54 anos) 
 

“Tenho pra não ta pisando na água. Sempre quando tá assim seco, 
eu exijo eles calçar a sandália. Tenho muito cuidado com a água de 
beber”. (L., 24 anos) 
 

“Logo no começo depois que tomei remédio eu evitei, né? Mas 
agora não porque também diminuiu a água. Também não fui mais 
pra Lagoa”. (S. A., 22 anos) 

 

 Os banhos de rio foram destacados com freqüência e se constituem um 

comportamento fortemente enraizado na cultura local: 

 

“Não porque veja bem, eu sou do interior, nasci e me criei no 
interior tomando banho de rio. Com certeza quem toma banho de 
rio, não tem por onde correr não tem escapatória. E até porque eu 
nunca deixei de tomar banho de rio, eu sempre tô tomando. Nunca 
deixei de tomar, sempre que eu vou pro sítio eu tô tomando”. (N., 
42 anos) 
 

“Não tomei mais não. Eu não tomo mais. Veja só, quando eu 
morava no interior eu tomava porque, é freqüentemente. 
Freqüentemente eu tomava banho de rio. Agora não passa um ano, 
dois anos para tomar banho de rio... Agora não. Só uma vez na 
vida, uma vez por ano quando eu vou pra casa da minha sogra. 
Que minha sogra mora em Camela, uma água, é um rio muito 
bom, assim corrediça”. ( E. D., 48 anos) 
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3.2. PARTE II – Vila Caricé 

 

 

3.2.1. O Cotidiano 

 

  Na Zona da Mata do estado de Pernambuco, encontra-se Vila Caricé, 

comunidade do município de Itambé, onde foi realizado o segundo campo da pesquisa. 

Devido a distância para o Recife, foi preferível encontrar um local para uma moradia 

temporária, uma pousada, localizada no município vizinho, Pedra de Fogo. 

 A comunidade de Vila Caricé é dividida em duas populações, a primeira é 

formada por um vilarejo às margens da rodovia; e a outra por casas de moradores 

espalhadas pelos 11 engenhos da redondeza. Para essa pesquisa só foi observada e 

entrevistada a população que vive concentrada na comunidade às margens da rodovia, 

devido ao tamanho das populações e a distância entre os engenhos. 

 O trabalho começava bem cedo. Por volta de 7:00 horas da manhã já estávamos 

atravessando a cidade de Itambé, chegando na única padaria para fazer a primeira 

refeição do dia. Na praça da cidade, já era fácil encontrar moradores conversando e 

lendo jornal. Pegávamos um transporte próprio na região, uma kombi, para chegarmos 

a comunidade de Vila Caricé e começar o dia. 

 O caminho até Vila Caricé é feito pela rodovia estadual, cercada por canaviais. 

Era comum nas estradas, ônibus levando ou trazendo os “bóias-frias” para o campo de 

trabalho. Hoje esse transporte passou a ser feito através de ônibus, muito embora sem a 

segurança necessária. 

 Chegando na Vila Caricé caminhávamos para a rua principal, calçada com 

paralelepípedos até o Posto de Saúde. A comunidade de Vila Caricé é muito antiga, 

seus atuais moradores que nasceram na mesma região dos pais e dos avós. Existe uma 

pequena igreja católica com uma inscrição cravada na porta principal, levando a crer 

que a igreja foi construída em 1879, supondo-se este o tempo existência da 

comunidade. É uma comunidade que possui alguns costumes e comportamentos bem 

característicos. É considerada uma região tipicamente rural, com pessoas que utilizam 

da terra como fonte de sobrevivência. 

 Como as montanhas que cercam toda a região, a comunidade de Vila Caricé 

também não é plana, existem ruas mais altas e outras mais baixas em relação à rodovia.
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 Em Vila Caricé, existem somente duas ruas calçadas com paralelepípedos, são 

as principais ruas de acesso a comunidade. O restante das ruas é de terra batida. O barro 

vermelho é a cor predominante da região, além do verde vivo das canas-de-açúcar e de 

outros tipos de vegetação que formam um tapete no horizonte. As casas da região são 

casas típicas do interior, uma colada a outra, de tijolo ou taipa, com uma porta e uma 

janela na parede da frente. Algumas possuem um pequeno terraço na frente; outras, os 

moradores utilizam as calçadas como extensão da casa, colocando cadeiras de balanço 

para um descanso de fim de tarde. As fachadas das casas demonstram o cuidado dos 

seus moradores, tentando deixar todas muito limpas.  

As casas mais afastadas do centro da comunidade, tendo como referência o 

Posto de Saúde, são construídas de taipa e barro, geralmente de um cômodo só, com 

condições de higiene precárias e com moradores de baixo poder aquisitivo. Na maioria 

dessas casas não existe água encanada, as pessoas utilizam a água do rio para higiene 

pessoal, lavagem de roupa e para utilização doméstica. Essa região fica na parte mais 

baixa e próxima ao rio. 

 Na grande maioria das ruas é possível observar canos escoando águas de esgoto 

sanitário, tanto em ruas calçadas como em ruas de barro (Figuras 08 e 09). Apesar da 

comunidade não ter um sistema de esgoto igualitário, 75% das casas possuíam fossa e 

em 25% o esgoto era a céu aberto. 

 

Figura 08 – Escoamento do esgoto na rua principal - Vila Caricé 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 09 – Caminho do esgoto – Vila Caricé 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 Podem ser observadas na Vila, uma série de caixas d’água com as siglas da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA construídas há algum tempo pelo governo. 

Essa medida foi uma tentativa de evitar que as pessoas fossem defecar no meio das 

canas e das bananeiras, hábito comum nessa região. Esse comportamento pode ser 

observado até os dias de hoje, mesmo após a construção dos banheiros pela FUNASA. 

Quando chove, a água arrasta os dejetos para dentro da barragem (rio), contaminando-

a. Apesar de imprópria ao consumo, essas águas são utilizadas pela população. A 

Figura 10 mostra um desses locais, repletos de bananeiras, que é utilizado como 

“banheiro natural”. 
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Figura 10 – Banheiro natural - Vila Caricé 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Outra fonte de contaminação é o acúmulo de lixo, uma vez que as águas da 

chuva também arrastam o lixo para as fontes d’água. Na Figura 11 é possível observar 

um local com grande quantidade de lixo acumulado que, provavelmente, descerá na 

próxima chuva. O declive existente entre a Vila e o rio favorece a chegada de dejetos 

humanos, lixos ou qualquer tipo de impureza na cabeceira do rio e da barragem. Esta é 

uma condição que preocupa os moradores e os profissionais do Posto de Saúde da 

comunidade. 

 

Figura 11 – Lixo acumulado no alto - Vila Caricé 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Não existe nenhum tipo de tratamento das águas utilizadas nos domicílios. Em 

87% dos domicílios, a água consumida não passa por nenhum tipo de tratamento, 

apenas 11% das casas consomem água filtrada e os 2% restantes utilizam a fervura da 

água ou tratamento com cloro. 

 Nas proximidades do posto existe uma lavanderia comunitária, onde muitas 

mulheres vão lavar suas roupas quando a água não chega em casa. São vários tanques 

individuais com uma enorme caixa d’água cujo abastecimento é feito com água de rio. 

Nesta caixa d’água, técnicos do CPqAM/FIOCRUZ detectaram caramujos hospedeiros 

do Schistosoma mansoni (Figura 12), existindo assim a possibilidade desta água chegar 

nas torneiras já contaminadas por cercarias de Schistosoma mansoni. Ironicamente o 

governo estadual construiu essa lavanderia comunitária na comunidade com o objetivo 

de evitar ou diminuir a ida de mulheres para o rio lavar roupa. 

 

Figura 12 – Lavanderia comunitária - Vila Caricé 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

  

Na comunidade de Vila Caricé, todas as fontes de abastecimento d’água 

possuem condições insalubres para o uso e consumo humano, uma vez que recebem os 

dejetos provenientes da comunidade.  
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 A vida na comunidade começa com as donas de casa arrumando a casa e 

preparando o feijão do dia no fogão a lenha e panela de barro,  mesmo nas casas que já 

possuíam fogão a gás, o costume antigo ainda permanece, como afirmavam as 

mulheres: “a comida tem mais sabor”.  

 A vida começava para as mulheres, assim como o trabalho para os homens que 

trabalhavam para os engenhos da redondeza, que muitas vezes saíam antes do dia 

amanhecer por completo, munidos de um garrafão repleto d’água, o seu facão como 

instrumento de trabalho, uma bota para proteção dos pés e pernas e um chapéu na 

cabeça. Às vezes, a cabeça era coberta por um pano e, só em cima, era posto o chapéu 

como mais uma forma de proteção para a cabeça e o pescoço contra os raios incidentes 

do sol durante a sua jornada de trabalho. Além disso, eles levavam um depósito com o 

almoço, comida feita pelas mulheres, por vezes no dia anterior. 

 Algumas pessoas trabalham em Goiânia, município próximo de Itambé e que 

possui maior oferta de trabalho em outras áreas que não seja só na agricultura. Também 

é comum na região, homens e mulheres trabalharem na capital do estado e só voltarem 

para casa de quinze em quinze dias. As mulheres trabalhando como domésticas em casa 

de famílias e os homens em fábricas, empresas de transporte, construção civil. 

 Na parte da tarde, quando todos os afazeres domésticos já estavam concluídos, 

inclusive com o jantar preparado, era comum ver as mulheres reunidas numa sombra na 

calçada, com ar fresco para conversar. Isso era a maior distração para aquelas mulheres 

da comunidade. E, assim, ficavam a tarde toda, até o início da noite. 

 Já para os homens, a diversão acontecia através da pelada no campo de futebol, 

espaço concorrido no final de semana. O consumo de bebida alcoólica na comunidade é 

grande, mais especificamente a aguardente ou, popularmente, a cana. Foi comum, 

mesmo durante a semana, encontrar homens e mulheres jovens bebendo nas calçadas 

de casa. Nessa comunidade existiam mais de quatro bares abertos todos os dias da 

semana, desde cedo. 

Os moradores também mencionaram o banho de rio e de cachoeira como 

divertimento. Existe uma cachoeira na região dos engenhos que recebe várias pessoas 

da comunidade, como também visitantes de fora da região, servindo como diversão do 

domingo. As agentes de saúde revelaram que nesse local já foi feito um exame na água, 

onde se detectou a presença de ovos de Schistosoma mansoni.  

Na comunidade de Vila Caricé existe um mercadinho bem abastecido que 

facilita a vida dos moradores. No entanto, a maioria dos moradores utilizava a feira 
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livre, comum no interior, do centro de Itambé que acontecia toda segunda e quinta, uma 

vez que o transporte era fácil e os produtos possuíam uma variedade e qualidade 

superiores. 

Nesta comunidade não se registrou relatos de violência e quando existe um caso 

de roubo, este é atribuído a pessoas de outra região que são expulsas da comunidade. 

Falaram da tranqüilidade para passeios a noite pela comunidade e conversas nas portas 

de casa. 

 

 

 

3.2.2. Posto de Saúde: Entrada Permitida  

 

 O Posto de Saúde de Vila Caricé também foi fundamental para a realização 

desse trabalho. Foi apresentado a coordenadora do Programa de Saúde da Família todos 

os objetivos do trabalho e a necessidade de ter os agentes de saúde como 

acompanhantes. 

   No início, os agentes não queriam estabelecer uma escala de acompanhamento, 

uma vez que acreditavam que isso iria atrasar os prazos estabelecidos no trabalho. Foi 

explicado que elas não precisariam mudar a programação estabelecida e, com isso, foi 

conseguido estabelecer um rodízio entre as agentes. 

 O Posto de Saúde de Vila Caricé era composto pela equipe fixa, médica 

generalista, enfermeira, auxiliar de enfermagem, sete agentes de saúde. Compondo a 

equipe ampliada existia uma odontóloga e um auxiliar de higiene dentária, além de uma 

recepcionista e uma auxiliar de serviços gerais. 

 Os agentes de saúde eram todas mulheres. Na maioria casada ou viúvas com 

filhos, residentes na comunidade, com faixa etária entre 35 e 50 anos, com grau de 

escolaridade atingindo o ensino fundamental. Algumas agentes moravam tanto no 

centro da comunidade como nos engenhos da redondeza, fazendo parte também 

daquela população que não foi trabalhada.  

 Como acontece na maioria das equipes de ACS, as agentes de Vila Caricé eram 

muito respeitadas na comunidade. Tanto na parte dos engenhos, onde trabalhavam duas 

agentes, como no restante da comunidade com os outros agentes. Eram pessoas que 

desfrutavam de grande prestígio na região, distribuindo informações sobre saúde. 
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As agentes afirmaram que o transcorrer da vida delas, assim como os 

comportamentos, passaram a ser de conhecimento público depois que se transformaram 

em agentes de saúde. Relataram que em algumas situações se consideravam até 

“padres”, no sentido de serem confessados assuntos íntimos e sigilosos e, ao contar, 

aquelas pessoas pudessem adquirir alguma forma de redenção ou encontrar o perdão 

divino.  

O horário de trabalho das agentes começava cedo do dia, como tudo na 

comunidade, e terminava mais cedo, tendo como referência outros Postos de Saúde, 

antes das 16:00. Isso acontecia porque tanto a médica como a enfermeira moravam 

distante do município de Itambé. 

No intervalo do almoço, as agentes seguiam para as suas casas, enquanto a 

médica, a enfermeira e a dentista ficavam no posto, onde existia uma cozinha equipada 

com tudo que era necessário para fazer uma refeição. 

A comunidade atendida pelas agentes de saúde era pouco mais de 2.000 

habitantes, distribuídos em 488 famílias. Esses agentes conheciam a região, todas as 

casas, todos os casebres, todo mundo. O trabalho das agentes consistia em visitas 

domiciliares as famílias, uma vez por mês e, por algum motivo de doença, mais de uma 

vez por mês. Havias as visitas acompanhadas pela médica ou enfermeira aos acamados, 

como o acompanhamento nos dias de vacinação. 

Uma vez por mês, as agentes faziam uma reunião com a enfermeira, onde eram 

passadas as informações da comunidade, havendo um controle mais rigoroso com as 

gestantes, os recém-nascidos e as crianças, como o controle da medicação dos 

hipertensos e dos diabéticos. 

Na comunidade existia um grupo escolar bastante estruturado e organizado, 

espaço esse utilizado também para palestras educativas pela médica e pelas agentes de 

saúde para promover discussões e esclarecimentos sobre assuntos de interesse da 

comunidade. 

A chegada da agente nas casas em motivo de bom acolhimento pelos 

moradores, no olhar dos mesmos era possível perceber satisfação em recebê-las.  
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3.2.3. As Visitas 

 

 A cada dia, o mesmo ritual, logo cedo acontecia o encontro das agentes no 

posto. Algumas compravam pão na padaria e deixavam para tomar o café da manhã no 

posto, sendo o primeiro momento de descontração do dia. 

 Além do encontro matinal, a mesa grande da cozinha também servia como sala 

de reuniões e um espaço em que organizavam os seus papéis e os cadernos de controle 

das visitas familiares. 

 Na chegada nas casas, as agentes sempre realizavam o mesmo procedimento, 

chamavam pelo nome da dona da casa e já entravam pedindo licença, apresentavam o 

nosso trabalho e pediam que elas colaborassem com essa pesquisa. Em algumas 

situações, as mulheres não se sentiam confortáveis para participar, então tentávamos 

descontraí-las para tirar o peso do nome “entrevista”.  

Quando a resposta era positiva, dávamos início à entrevista mencionando o 

procedimento ético, explicando o objetivo do trabalho, a segurança de privacidade e 

anonimato. Era esclarecida também a necessidade de gravação da entrevista em fita-

cassete. Só com o total entendimento desses procedimentos, a entrevista era iniciada. 

 De uma forma geral, a entrevista sempre foi bem recebida pelos moradores. 

Todos queriam falar sobre a comunidade sobre os problemas ou vantagens da região. 

As entrevistas com alguns moradores duraram muito tempo, mostrando assim a 

facilidade em falar e a plena aceitação do nosso trabalho. 

 As agentes não interferiram no andamento das entrevistas. No final da 

entrevista, pontuavam alguma coisa, principalmente quando acreditavam que o 

gravador já estava desligado. Esses momentos foram muito ricos para uma melhor 

compreensão dos costumes e características do povo de Vila Caricé. 

 Apesar de encerrada a entrevista, ainda ficávamos na casa enquanto os agentes 

colhiam e verificavam as informações necessárias para as suas atividades. 

 Grande parte dos entrevistados eram pessoas que “gostavam de jogar conversa 

fora”. Expressão bastante utilizada para caracterizar pessoas que têm facilidade de 

comunicação e diálogo. Não houve nenhum local da comunidade que não pudesse ser 

visitado, mesmo as áreas que aparentemente poderiam ser consideradas impróprias 

devido ao alto índice de consumo de álcool pelos moradores. Nenhum mal-estar ou 

restrição foi causada pelos agentes de saúde para visitas nesses locais. 
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 As caminhadas com as agentes e a vivência com essa comunidade permitiu 

estabelecer um vínculo afetivo, mesmo que temporário. Com isso, as agentes tinham 

uma maior facilidade de falar sobre as famílias que visitávamos, sendo possível 

estabelecer um bom contato com as pessoas da comunidade. A preocupação com o 

possível impacto que a nossa presença causaria na comunidade fez com que tivéssemos 

cuidado com o vestuário e com nosso modo de agir, objetivando não se destoar da 

comunidade. 

  Em Vila Caricé foi possível fazer caminhadas sem a presença das agentes ou de 

algum nativo, uma vez que a comunidade era receptiva aos visitantes e não se notou 

nenhum ato de violência.   

 

 

 

3.2.4. As Falas em Vila Caricé 

 

 Costumávamos iniciar as entrevistas ressaltando os aspectos favoráveis 

relacionados à comunidade como de aproximação e abordagem. Queríamos identificar 

se a esquistossomose seria uma doença referida pelas pessoas. No decorrer dos 

trabalhos de campo percebemos que a maior queixa mencionada pelas famílias estava 

relacionada à água poluída e, consequentemente, a esquistossomose. 

 

 

 

A) Esquistossomose: o Sabido e o Conhecido 

 

 A comunidade conhecia esquistossomose e, na maioria das casas que 

entrávamos, as pessoas tinham experiência com a doença ou através dos familiares que 

já tiveram a parasitose ou por eles próprios que permanecem enfermos ou desconfiam 

que tem a doença. Apesar dessa familiaridade era necessário tocar no assunto sobre a 

esquistossomose e aí eles iniciavam a contar experiências: 

 

“Conheço, por aqui muita gente pega essa doença. O povo diz que 
sai na água, que pega na água, né? Eu não sei não, eu vi os povo 
fazendo esse exame, aqui na minha casa mermo, só eu e Deca 
somente, que tinha essa doença, essa verme. Aí ela me deu, eu 
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tomei uns comprimido, e ela deu a meu menino também, sabe?... 
Ela disse que com uns seis meses eu fosse pegar esses 
comprimidos e a caixinha eu perdi. Faz mais de ano que a gente 
fez esse exame aqui, de xistosoma. Por aqui muita gente fala. Uma 
dia desse aquele rapaz, a gente fez um exame aqui. O agente de 
saúde foi nas casas pra gente fazer o coco e a gente fez tudinho”. 
(S., 47 anos) 
 

“Sei lá. Agora foi essa virose, né? E xistosoma... Justamente a 
minha sogra ta internada e tá com esse problema que o dela até 
acusou na ultra-abdominal e ela nem tá melhor”. (E., 24 anos) 
 

“Eu já ouvi falar, mas eu não lembro se alguma pessoa por aqui já 
teve não, né?... Xistosoma... Quem teve aqui foi um homem 
conhecido da gente aqui, mas ele já morreu”. (M., 50 anos) 
 

“Tô esquecida, deu até uns, é sobre a verme. Na escola e na 
faculdade também teve. Fugiu da mente agora o nome da...” (C., 
33 anos) 
 

“É um verme perigoso... Pega na água. E aqui é o que mais dá 
quando faz esse exame.... Eu sei que quase todo mundo tem 
xistosoma. Quando faz o exame, só acusa essa verme aqui”. (D. 
M., 56 anos) 
 

“Eu acho que a água da comunidade aqui precisa ser mais tratada 
porque adoece muito de diabete, diabete não, de ameba e 
xistosoma também”. (S. I., 27 anos) 
 

 Pôde ser observado que o “problema da verme” referido pela população é uma 

das dificuldades vividas pela população. A comunidade é antiga com problemas 

antigos, sendo endêmica para a esquistossomose há muitos anos. 

 

 

 

B) Esquistossomose: Passa e Repassa 

 

 Na etiologia popular as expressões contágio e transmissão se traduziam por 

“como pega a esquistossomose” e, assim, foi utilizada por nós até o final da pesquisa de 

campo.  
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 A água foi citada e comentada pelos moradores como causa de doenças e, 

principalmente, da esquistossomose, mas não atribuem causalidade à poluição fecal: 

 

“Eu não sei não, mas sei lá, mas geralmente de forma que é acho 
mais de banho de rio, né? E aqui o pessoal toma muito, pesca. 
Minha sogra mesmo pescava muito, quase todo dia tava no rio”. 
(E., 24 anos) 
 

“Não andar descalço, ter higiene pessoal, essas coisas. Eu fui 
informado já faz tempo já, foi no tempo de escola”. (J. F., 31 anos) 
 

“Na água... Porque eu vivia no engenho e eu gostava de pescar. Eu 
criava gado, eu pegava capim pelas água, às vezes eu passava 
aquele rio grande, pra pegar o capim do outro lado. E eu fiquei 
vários tempo com ela, eu fazia os exame, mas não acusava ela. Foi 
por isso que ela estragou o meu fígado... Quando eu morava lá eu 
lavava roupa no rio, inclusive eu lavei várias roupa no rio, vários 
tempo, entendeu? Porque eu fui criada no interior, no engenho. 
Nasci ali e ali me criei e vive ali sempre dentro do rio, pescando, 
lavando roupa. A água também não era bem tratada, água de 
cacimba... Eles dizem, uma pessoa falou pra mim que ela tá logo 
de manhãzinha ela já está afetada na água, logo cedo. E eu gostava 
muito de lavar pano de manhã, às vezes, eu lava pela tarde 
também”. (M. J., 46 anos) 
 

“Essa água tem muita coisa, tem muita verme. Parece ser muito 
limpa, mas... É na água que tem... Eu não entendo não... Rio. É, 
água de racionamento que tem da barragem lá de cima que é muito 
suja, desce o coco lá, muita sujeira”. (J., 55 anos) 
 

“Minha filha, eu não sei como foi, né. Eu não sei nem como foi 
que ela entrou na minha barriga e ficou me prejudicando. Eu sei 
que eu fiquei muito tempo prejudicada e hoje mermo eu não como 
todas as comida”. (M. J., 46 anos) 
 

“Eu acho que foi nessa água porque a gente não vai para o rio, mas 
o rio vem pra dentro de casa. A gente não vai pra lá, de jeito 
nenhum, mas a gente tem que tomar banho dessa água porque a 
gente não tem outra. Às vezes vem de Pangauá uma água mais 
limpa, mas não é toda vez não dá para o consumo. Porque só vem 
um pouquinho de noite, pronto acabou a noite, sempre chega dessa 
outra o dia. E é um dia o outro não. Às vezes passa dois sem 
chegar água de Pangauá”. (L. Z., 50 anos) 
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“... é através da água porque a água é um problema aqui porque 
essa água não é tratada nenhuma. Temos três setores que fornecem 
água aqui, mas elas não são tratadas... Se você vê é aquele 
“pretume” grosso mermo, é horrível. A água daqui é triste e 
também ela pega em banho de rio. Como a gente tem um foco 
enorme como já veio a pesquisa, veio e examinou, numa tal de 
cachoeira lá em cima, no engenho Caramuru. E disse que lá é que 
tá as larvas, o caramujo, né? É onde a maioria das pessoas aqui de 
Caricé já tomou banho”. (J. F., 33 anos) 
 
“Eu não sei dizer não, mas eu vejo o povo dizer que sente assim a 
barriga grande... Quando ela tá velha... É quando a doença já ta 
velha, aí a barriga cresce... Diz que quando a verme já tá comendo 
o pano do fígado e criar água na barriga, né”? (M., 50 anos) 

 

 Houve apenas uma entrevistada que explicou de forma parcial o modo de 

transmissão da doença, ela era professora do grupo escolar da comunidade e fazia 

palestras educativas sobre o assunto: 

 

“Assim, eu sei que transmite através de você tomar banho em rios, 
em lagos, em águas paradas, porque são pessoas que fazem suas 
necessidades perto dos rios e quando vem a chuva leva esses, 
escorrem pra dentro do rio, e através dos caramujos é passado para 
o homem, o hospedeiro”. (C., 33 anos) 

 

 Algumas pessoas confundiam a etiologia da esquistossomose com a da dengue, 

mencionando a necessidade de colocar o hipoclorito de sódio distribuído pelo posto na 

água parada, atividade executada pelos agentes para matar as larvas do mosquito da 

dengue. Mesmo havendo essa confusão, a água está presente em todos os discursos e se 

ela tem a aparência límpida não pode ser a causa das doenças: 

 

“Eu acho que pega conforme a água, tem gente que não trata da 
água, não olha a água direito. Aqui eu acho, que nessa rua não sei 
não se muita gente tem porque a agente de saúde passa aqui direto. 
E aquelas menina que passam daquele negócio, colocando remédio 
na água pra não pegar essa doença. As agentes de saúde passam 
aqui explicando como é, né?... Eu não sei. Deve ser, eu não sei 
não. Isso eu não sei explicar não, como é que a gente pega esse 
verme, não. Porque a água que a gente usa é coada. Quando tem 
geladeira, a gente cobre na geladeira, né? Não sei não como é que 
pega não. Não sei se onde a gente pisa, né? No chão. A maioria das 
pessoas anda tudo descalça, acho que deve ser assim. Eu não sei 
não como é que a gente pega nessas água porque é água limpa. Se 
fosse umas água empossada que a gente pegasse era outra coisa, 
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né? Mas aqui as água é tudo limpa dessa caixa daí. A água é limpa 
que a gente não vê nada dentro dela, limpinha, limpinha mermo”. 
(S., 47 anos) 
 

“Assim, beber, tomar água suja sem botar o negócio dentro, o 
hipoclorito. Sei não só isso mermo”. (M. C., 32 anos) 

 

 Muitos moradores enfatizaram o costume da região de defecar ao ar livre, no 

meio do matagal. É um costume antigo, mais atribuído à população masculina, 

provavelmente devido à ausência de locais privativos para a eliminação dos dejetos 

com pouca ou nenhuma infra-estrutura sanitária. A satisfação das necessidades ao ar 

livre passou a ser um comportamento prazeroso para algumas pessoas e a utilização do 

banheiro um motivo de desconforto. Esse comportamento é repassado de geração a 

geração, apesar das palestras e ações educativas proporcionadas pela equipe de saúde. 

 Alguns moradores associaram esse costume à contaminação das coleções de 

água que abastecem a comunidade: 

 

“Que vem debaixo, aquela água é muito contaminada, viu? Não é 
tanto agora porque o governo mandou fazer banheiro, sanitário pra 
todo mundo, aí tá melhor. Mas antigamente que não tinha o povo 
fazia coco por dentro das cana, aí chovia e aquela água descia 
todinha pra dentro. Era muito contaminada aquela água, agora não 
melhorou mais porque fizeram esse sanitário pro povo aí, aí o povo 
deixaram de tá dentro das cana. Mas tá melhor aqui... Aqui mermo 
tem dois homem, dois senhor, que tem banheiro detrás de casa, 
mas vai toda noite aí pra baixo. A gente chega vê quando ele leva o 
papel na mão”. (J., 55 anos) 
 

“Deve ser da água, né minha filha? Porque essa água do Galame. 
Dizem que até no banho pega, né? Essa água, aí tem um pouco de 
medo... Eu não sei. Na lama nós não veve pisando tanto, deve ser 
da água aí de baixo, essa água sebosa. É muito sebosa, ói, o 
pessoal faz o serviço na ladeira, quando chove desce tudinho pra 
dentro do poço. Lá não é poço assim, que é fechado, a água desce 
tudo pra dentro. É isso. A água só presta pra lavar roupa, mas a 
gente precisa tomar banho, tem que toma, né? Tem que tomar”. (D. 
L., 56 anos) 
 
“Pra mim ele pega na água, ele pega também se a pessoa não tiver 
higiene nas coisa, no sanitário. Pegar, quando fazer qualquer coisa, 
lavar as mão bem lavada”. (F., 65 anos) 
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“... lá em cima mermo, o pessoal defeca, aí desce pra aquela área 
dali que já é outra repartição de água. Aí desce os ovo tudo pra 
baixo, aí vai ser tomado tudo aquilo ali”. (S. I., 27 anos) 
 

“Não, mas é pior do que banho de rio porque essa água que vem da 
onde ela vem. Ali o esgoto quando chove, ali o pessoal: avoa rato 
morto, avoa sapo morto, avoa cachorro, avoa fezes. Aquilo quando 
chove, desce tudo pra baixo, pra dentro da barragem. Se tiver um 
circular aqui pra aquela água que transbordasse, pra ela cair fora da 
barragem. Então não existiria, não tinha tanto isso”. (F., 65 anos) 
 

“Quando chove as pessoas defecam ao redor, assim na cana, no 
canavial ali, no que chove essa água jorra pra dentro da barragem, 
ta entendo? E fica lá. E a água transmite pra aqui. Sem tratamento, 
sem nada”. (J. F., 33 anos) 

 

 Outro costume dessa população rural é a lavagem de roupas nos rios mesmo 

aquelas mulheres que já possuíam água encanada em casa. Elas justificaram dizendo 

que a roupa não fica tão limpa quando lavada em casa. Existe uma ligação muito forte 

com o rio. Qualquer atividade relacionada com o rio, como a pesca, banho, lavagem de 

roupa, fazia parte das atividades rotineiras e cotidianas de grande parte da população, 

principalmente os mais velhos, sendo também atividades que proporcionavam lazer, 

descontração. As mulheres comentavam como era bom o dia da lavagem de roupa, 

onde se reuniam e passavam o dia inteiro lavando roupa, conversando e cantando: 

  

“Quem gosta lava em casa, agora eu gosto mermo no rio, de lavar 
no rio. Mas tem água a vontade, dá pra lavar. Agora eu mermo 
gosto de rio, enquanto eu puder ir, aí eu tô indo... Eu não sei. 
Porque eu fui nascida e criada com a água de rio. Tudo que a gente 
fazia era no rio. Eu lavei muita roupa muitos anos no rio. Aí eu 
acho tão ruim lavar em casa. É bom tem lavanderia, tem tanque 
d’água cheio. Mas é porque eu mermo gosto é do rio. Eu vou é 
porque eu gosto, enquanto eu puder, eu tô indo. Agora não tem 
necessidade não, é porque eu gosto”. (D. M., 56 anos) 
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“É por isso que as pessoas diz que a gente tem xistosoma porque a 
gente pescava muito. Saía de manhã pra pescar, muita lama... O rio 
também pode ter. Acha que se pratica muito rio. As pessoa tomam 
muito banho de rio. Eu tomo banho de rio, tomo água, quando 
pescava tomava água em todo canto. As pessoas dizem que a gente 
pega por causa disso. Deve ser assim”. (S., 47 anos) 

 

 Mesmo que poucas mulheres preferissem lavar a roupa em casa a bomba d’água 

que abastece a localidade quebra e estas precisavam recorrer ao rio:  

 

“Tomando banho no rio, né? Em água suja. É tanta coisa... 
Tomando banho no rio, tomando banho nessas poças... Nessas 
águas também, uma água que tem por aí, umas água amarela, 
principalmente ali pra cima. Lá tem uma água amarela, a pessoa 
adoece através dessa água também porque disseram que essa água 
é muito suja, água ali de cima, água do Galame”. (L., 27 anos) 

 

 Poucos entrevistados associaram o “caramujo” como vetor da esquistossomose. 

Para alguns, o caramujo que transmite a doença é o chamado de “lolô” ou “aruá”, 

outros tipos de moluscos comuns em águas doces: 

 

“Eu sei que fica lá no rio, é através do banho, aí vem o caramujo. 
Eu sei explicar assim se ela penetra. A doutora já explicou, mas eu. 
Eu sei se que é através do banho no rio”. (J. F., 33 anos) 
 

“Na água, né?.. Água de rio que a gente lava roupa, a de casa eu 
não sei. é um bichinho assim feito um “lôlo”... Assim que nem um 
lôlo, um negocinho enroscado assim... É um bicho que tem dentro 
da água”. (L. A., 39 anos) 

 

 

 

C) Sentindo a Esquistossomose 

 

 As pessoas entrevistadas mostraram enorme riqueza de detalhes e sensações 

com relação aos sintomas conhecidos e sentidos da esquistossomose, sempre 

expressados com muita angústia e dor. Falavam com tamanha ênfase, que parecia que 

era exatamente aquilo que estavam sentido naquele momento. 
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“... ela sente dor. Minha cunhada também tem e ela disse que não 
sente, só como uma crise que dá e passa. Aí ela sente uns enjôos, 
vontade de vomitar”. (E., 24 anos) 
 

“Eu sentia era empachamento e quando me dava crise eu ficava 
sem poder me levantar com tontura, ficava com a barriga crescida, 
inchada. E, às vezes, não podia me levantar, sentia muitas dores 
abdominal, no fígado. Inclusive, ela desovor”. (M. J., 46 anos) 
 

“Fiquei. Oxê! Eu vivia tão doente. Eu batia aqui (na barriga) era 
tão fofo, doía tanto essa lado aqui, eu não podia bater assim. A 
minha barriga era grande. Dava desinteria. Eu saia daqui pra li, 
dava desinteria. Se eu não corresse logo eu me sujava todinha, era. 
Era uma feze podre”. ( D. M., 56 anos) 
 

“A barriga fica grande né? A barriga crescendo dá uma agonia. Sei 
lá. É tanta coisa que eu nem sei direto, eu acho. Eu não entendo 
não. Eu não tenho não e nem nunca tive não”. (L., 27 anos) 
 

“A barriga vai crescer. Ela se aloja no intestino, né? A gente tem 
caso de pessoas que já tem afetado até o fígado. Eu sei que é uma 
doença perigosa que há teve até caso de morte aqui. Aqui na nossa 
comunidade”. (J. F., 33 anos) 
 

“Eu sei é que, da minha parte mermo, a pessoa deve ficar 
desnutrito, ele deve ficar descorado, ele deve ficar, se for criança, 
deve ficar barrigudo, ele deve ter mal-estar, dar vontade de 
vomitar, ficar cuspir muito, é a barriga sem palpada. Eu acho 
assim, né”? (F., 65 anos) 

 

 As pessoas relacionam sinais da doença em órgãos como fígado e intestino. A 

barriga crescida por grande quantidade de água é sinal evidente da esquistossomose: 

 

“Faz um barrigão desse tamanho... É água”. (J., 55 anos) 
 

“Era (esquistossomose), o médico disse que era, que tinha no 
fígado, ela ficou toda no pano do fígado, empregada. E às vezes 
outras pessoas, esse cara barrigudo, com o braço fino, com 
buchão”. (F., 65 anos) 

 

 Alguns sintomas não são mencionados diretamente com a esquistossomose: 

 

“Sei lá. Disseram que é no rio. Tomando banho de rio, né? Eu 
sinto muita dor na barriga. Tem dia que a minha barriga ta tão dura 
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de dor, tem dia que eu não sinto nadinha... É assim dolorida, 
quando eu aperto assim a barriga é toda dolorida. Tem vez que dói 
num canto só. E aqui fica doendo e furando aqui. Ontem mermo 
tava pinicando, fazendo aquela “xuxadinha”. E vou até fazer um 
exame de fezes também”. (I., 48 anos) 

 

 

 

D) Resultado Positivo, Procedimento realizado 

 

 A comunidade de Vila Caricé conhecia a necessidade da realização do exame 

parasitológico de fezes para confirmação da presença do Schistosoma mansoni no 

organismo: 

 

“Ah! Sei não. Só sei que aparece em exame de fezes, mas não sei 
dizer, não sei de detalhes não”.( J. F., 31 anos) 
 

“É, eu fui pra médica, eu senti os sintomas, aí fui pra médica. Ela 
pediu uns exame de fezes, eu fiz vários exames de fezes. Mas não 
acusava não, não acusava ela não. Só dava negativo. Então, eu fui 
pro médico em Itambé, fiz exame, também não acusou. Aí eu 
voltei pra qui, fui no Posto. Fiz três exame de fezes, acusou 
xistossoma. E a médica falou que ela já estava desovando. Aí 
passou medicamento, eu tomei Mancil, ela passou três. Eu já tinha 
tomado, também, quando a médica passava a gente tomava, meu 
menino tomou. Lá em casa acusou, quase todos de casa. Acusou 
meu marido, acusou meu filho e a minha filha”. (M. J., 46 anos) 
 

“Quando faz os exame. Tá sentindo alguma coisa aí a doutora pede 
os exame, aí faz os exame, aí nos exame acusa essa doença”. (M., 
50 anos) 

 

 Esse tipo de exame é realizado no laboratório central em Itambé, não sendo uma 

atividade que demande um grande custo para a população, segundo relatos dos 

moradores. 

 As pessoas sabem da necessidade de repetição do exame após o tratamento, 

como forma de confirmação da eliminação do verme no organismo ou de uma 

reinfecção da doença: 

 

“Eu já conhecia porque minha menina fez o exame, já acusou na 
minha menina. Já dei remédio, Mansil né? E já dei remédio. Agora 
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depois disso, eu fiz de novo o exame e não acusou. Mas pode até 
ter pegado de novo depois do exame”. (L. Z., 50 anos) 
 

“Inclusive o meu menino ele está com dez anos e quando ele 
estava com nove eu fiz o exame nele e acusou xistossoma. Aí fez o 
tratamento com aquele Prazinquantel, fez o tratamento e agora vai 
se repetir pra ver se matou ou continua... Ou se ele pegou de novo 
porque também ela não é fácil porque eu sei o tratamento dela e ela 
não é muito fácil... É dose única. Ele tomou quatro comprimidos, 
ele tomou o foi quatro ou foi cinco. É dose única”. (J. F., 33 anos) 

 

 O tratamento foi mencionado como esperança de cura para algumas pessoas e 

como possibilidade de alívio do sofrimento e da “sina” da população daquela área. 

 Os moradores mencionam a medicação referindo-se aos nomes comerciais da 

droga, sendo enfatizada, a “agonia”, que o remédio provoca nas pessoas que se utilizam 

dele. Segundo especialistas na área, a dosagem alta pode causar enjôos, tonturas e 

náuseas. 

 

“Foi o exame da feze e depois ele passou um remédio. O remédio 
foi até do hospital. Ele mandou eu pegar no hospital, três 
comprimidos desse tamanho pra tomar tudo de uma vez. A pessoa 
fica com uma agonia tão grande quando tem ela, né, quando toma? 
Aí ele avisou logo, a Senhora não vai ficar com medo não por 
causa dela que tá matando. Deu uma coisa bem ruim. Ele disse que 
fizesse uma garapa bem doce e tomasse”. (D. M., 56 anos) 

 

“Dizem que tem, né? Mas minha sobrinha tava com ela. A pessoa 
fica amarela, né? O bucho cresce. Aí eu fiz o exame nela, acusou 
essa verme. Aí ela foi lá no Hospital da Paraíba, aí deram uma 
dose única que dá, né? Aí ela tomou e eu fiquei uns 40 minutos 
com ela e de tarde eu voltei pra casa. Ela ficou boa”. (I., 48 anos) 
 

“Deve ser da água, né minha filha? Porque essa água do Galame. 
Dizem que até no banho pega, né”? (D. L., 63 anos) 

 

 Muitas pessoas da comunidade relataram um caso de um morador que chegou a 

falecer devido à esquistossomose. Ele tornou-se exemplo na comunidade para 

caracterizar a severidade da doença e o do risco de morte clara e possível: 

 

“Quem teve por aqui foi M. B., mas ele já morreu, não foi?” (J., 55 
anos) 
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“Acho que morre, se não cuidar, né? M. B. não morreu dela, de 
xistossoma”. (I., 48 anos) 
 

“Fica, mas também se descobrir logo porque se deixar o barrigão 
desse tamanho, acho que não tem jeito mais não”. (J., 29 anos) 
 

 Uma termo comum utilizado pelos moradores que já tiveram a doença foi 

“seqüela” e as conseqüências desta para as suas vidas:  

 

“Ela afeta mermo, a gente não fica boa, boa, boa não porque é uma 
seqüela, né, no fígado. Então ela me ataca ainda, eu sinto ainda. Eu 
não tô bem tratada não, eu ainda sinto sintoma dela... Sinto porque 
eu não tinha esses problema, eu comia de tudo e não sentia nada e 
hoje eu sinto. Quando eu como qualquer coisa, tem um 
empachamento. Eu sinto muito empachamento. Então, eu acho que 
ela prejudicou... Ele acusou, mas ele foi num instante, foi uma 
coisinha logo ela tinha começado, ele tratou, acusou logo... Eu 
acho que sim, depende do tempo que ela tá ali afetando, porque ela 
desovou, né? Agora, ela desovou no fígado e fez a seqüela. Mas, 
eu fiz outra ultrassom, quer dizer a primeira que eu fiz, acusou a 
seqüela, aí eu fiz outra, mas não encontraram a seqüela. Inclusive, 
agora, eu vou ver se eu consigo fazer outra”. (M. J., 46 anos) 
 

“Faz. Aí eu tomei o medicamento e melhorei, né? Senti melhor. 
Mas ela ainda me ataca, sabe? Porque quando eu como uma 
comida assim, um pouco gordurosa, ela, eu sinto o 
empachamento... Quer dizer sobre uns problemas eu fiquei, né? 
Mas, eu como uma comida assim com gordura, aí me prejudica o 
fígado. Mas eu não senti mais os sintoma dela não. Mas ela fez 
seqüela no meu fígado... Atingiu. Então eu fui para o médico, D. 
Marcos, ele passou uns medicamento, eu tirei ultra-som lá. Foi aí 
que ele disse que eu tava com seqüela no fígado, atingido pelo 
xistossoma. Aí ele passou uns medicamento, eu tomei, continuei 
me medicando, depois eu fiz outra mas não acusou nada. Depois 
comecei tomei vários chás. E me senti melhor, em vista que era 
antigamente, eu achei que senti bem melhor. Vários medicamentos 
eu tomei pra ela. E sempre eu tô fazendo exame de fezes, porque o 
médico falou que de três em três meses eu tenho que fazer exame 
de fezes. E eu tiro, eu tenho que tirar a ultrassom de seis em seis 
meses para saber como é que tá o fígado”. (M. J., 46 anos) 
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E) Cuidados e Comportamentos 

 

 A prevenção da esquistossomose estava diretamente relacionada à melhoria no 

abastecimento d’água e à privação dos banhos de rio. Em nenhum relato foi questionado 

o por que dos rios estarem contaminados ou o que fazer para não poluir o rio e as outras 

coleções de água que não caracterizavam o espaço físico de um rio e que também 

apresentavam as condições de contágio da esquistossomose. Os informantes relataram a 

falta de opção poder diante da doença, ficando de “mãos atadas”, pois necessitavam 

daquelas águas para sobreviverem: 

 

“Não, nunca mais eu tomei banho de rio, porque eu não posso mas 
sair de casa pra pescar. Lavo roupa, quando falta água aqui, eu 
lavo roupa lá em cima na lavanderia que tem lá em cima na rua 
mermo. Lavo roupa no rio mais não. Eu não posso mais lavar 
roupa no rio porque eu sinto também muita dor nos ossos, sabe”? 
(S., 47 anos) 
 

“... depois disso eu deixei. Depois que eu me tratei, aí eu não fui 
mais lavar roupa no rio, fiquei com muito medo, inclusive eu não 
gosto nem de passar no rio, que eu fiquei muito nervosa. Porque eu 
já tenho visto muita assim gente que morre de problema de 
xistosoma e é uma doença que sofre demais, cresce a barriga, cria 
barriga d’água e eu já tenho visto vários casos de várias pessoa. 
Então, eu vejo o sofrimento dos outros, e quando ela disse que eu 
tava com xistosoma eu fiquei assim um tempo muito preocupada, 
quase que eu cai em depressão, eu me preocupava, ficava 
pensando, eu pensava que eu ia resisti, pensava que minha barriga 
ia crescer, que ia criar água. Aí eu fiquei, outro dia eu fui na 
Restauração, foi na Restauração que eu fui, aí eu vi uma mulher lá, 
ela tinha sido atingido por xistosoma, ela tava com a barriga muito 
grande,  só tinha o nariz dela fino e ela com aquela barrigona, só 
tinha os bracinhos bem fininho. E ela disse que tinha sido 
xistosoma porque ela não cuidou, não tinha tratado. E eu fiquei 
muito preocupada. Foi não foi eu tô fazendo o exame, sabe”? (M. 
J., 46 anos) 
 

“Não, porque no rio dá muito micróbio, né, aí no rio? E tudinho 
tem água em casa. Aí por isso que ninguém toma banho de rio 
não... Eu já tomei muito banho no rio, lavei roupa e tudo... Foi, 
mas Graças a Deus, até aqui eu só peguei verme, eu tava com uma 
verme aí, mas me receitei, deram os remédio e fiquei boa”. (M., 50 
anos)   
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“Tomei, tomava (banho de rio). Agora, eu parei de tomar que tem 
água em casa, mas tinha uma lavagem de roupa ali em baixo. A 
gente ia de manhã e voltava quase de tarde, lavando roupa... Só 
quando o motor se quebra, né Dinda (ACS)? Só quando o motor se 
quebra, aí falta água e a gente vai buscar água na cacimba, aí é 
aquele aperreio. Mas não se quebrando o motor é água direto em 
casa. Aí tá bom pra gente”. (J. O., 29 anos) 
 

“... porque aqui em Caricé a gente tem água de três lugares. Tem 
essa daqui que é como um poço artesiano, né? Água limpíssima. 
Tem a de Pangauá já é outro gosto e tem essa do outro lado que 
vem de Caramuru e a água é péssima porque quando tá no verão 
ela tá limpa aparentemente, mas quando chove fica mermo como 
suco de laranja ou maracujá, aquela cor amarelada. E quando 
chove muito mesmo ela fica lama. Sai da torneira bem de dizer 
quase a lama, não presta pra nada, porque assim são águas que 
vem dentro das cana que o pessoal que faz aquela necessidade 
fisiológica, aí fica tudo ali dentro”. (C., 33 anos) 
 

“Já tomei já (banho de rio), uma vez já, porque minha mãe mora 
ali no Riachão, mora lá na beira do rio. E sempre quando eu ia lá, 
eu tomava um banhozinho de rio, quando a água tava limpinha. 
Não, agora eu não tomo mais não, depois que eu soube desses 
negócio eu não quero mais tomar banho de rio mais não”. (L., 27 
anos) 
 

“Não, agora não. Faz tempo que eu deixei de lavar. Só assim 
quando o motor se quebra, né? Porque o jeito que tem é a gente ir 
mermo”. (I., 48 anos) 
 

“Tomei muito banho de rio mesmo. Nesse rio aí, no rio Grande, no 
rio de Pangauá. Eu tomava muito banho. Na época, minha mãe 
pescava e eu ia também só pra tomar banho. Lavava roupa. Eu 
tomava banho em Pangauá também. Tomei muito, muito banho de 
rio. Acredito que muita gente aqui em Caricé, a maioria, toma 
banho de rio... Eu... (e hoje), quer dizer, eu acho que não porque eu 
to vendo através desse caso. Nessa cachoeira mesmo, pra mim, ela 
não existe, tá entendendo? Porque depois que o pessoal veio que 
fez a pesquisa que examinou e disse que lá o foco é muito grande. 
Aí eu, o que eu poder fazer, as pessoas que dizem que vão pra lá, 
minha gente vão não. Aí a gente começa a explicar: a xistosoma é 
muita gente que tá com essa xistosoma, ela é perigosa. Ta entendo 
e ela não é fácil não”. (J. F., 33 anos) 

 

 Além da lavagem de roupa no rio, existe também a prática da pesca, 

principalmente na época da “carda” quando a usina despeja nas águas um líquido 
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retirado da cana-de-açúcar que mata os peixes e facilita a pesca, os peixes ficam 

bêbados e morrem, subindo a superfície: 

 

“A maioria agora, não tanto vão para os rios aqui, antigamente a 
gente não tinha água encanada, aí se lavava roupa nos rios, mas 
agora quem vai mais é essas mulheres que gostam de pescar, de 
vez em quando vão pro rio pra pescar, as crianças que saem 
escondido dos pais e vão pros rios, pros açudes. E quando tem, que 
o pessoal chama de “carda”, né, que vão pro rio grande. Até o meu 
esposo... Pronto, meu esposo agora mermo ultimamente, ele tá 
indo para o rio mais os meninos. Porque eles colocam uma rede, 
aí, pronto, semana passada eles foram, colocaram uma rede pra 
pegar o peixe, de manhã foram buscar”. (C., 33 anos). 
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4. DISCUSSÃO 

 

 

 

 Compreender saúde e entender o que é doença é uma tarefa difícil, uma vez que 

a construção subjetiva da saúde e da doença é relativizada pelas experiências culturais. 

A concepção de doença foi sendo modificada a partir de novos conceitos e o 

desenvolvimento da humanidade. 

 Para entender o adoecimento do ser humano é necessário haver uma 

compreensão de um estado geral desse ser que não é possível de ser realizado através de 

aspectos puramente biomédicos. É necessário perceber, entre outras coisas, o meio 

social em que ele vive, uma vez que esse meio influencia e modula o comportamento 

dos indivíduos e seus comportamentos podem resultar em práticas danosas ou de risco 

para a saúde individual e coletiva. 

 As doenças possuem uma causa imediata biológica, mas existe também todo um 

elenco de causalidades atribuídas a outros níveis de determinação (social, cultural, 

político) que possibilitam o adoecer.  

 Doenças endêmicas, como a esquistossomose mansônica, estão fortemente 

enraizadas em uma estrutura epidemiológica complexa, onde os elementos culturais e 

comportamentais foram elaborados e reinterpretados ao longo do tempo.  

No Brasil, as políticas públicas desenvolvidas visam apenas a cura imediata da 

esquistossomose através de ações medicamentosas, sem intervir nos níveis sócio-

econômicos e culturais de determinação da doença, ou seja, sem o olhar preventivo. 

 Pessoas vivem e modificam os espaços construindo condições ambientais 

peculiares, assim como costumes e hábitos. Essas características passadas de geração 

em geração, vão modulando e cristalizando comportamentos ou crenças, muitas vezes, 

prejudiciais à saúde. Se levarmos em consideração apenas o componente biológico do 

adoecer estaremos trabalhando nas margens e não no centro do problema. 

  As enfermidades, com todas as suas mudanças orgânicas, também possuem 

aspectos subjetivos que estão diretamente relacionados à condição de vida, costumes e 

hábitos. O ser humano é pressionado por condicionantes sociais, econômicos, políticos e 

outros que interferem constantemente em suas vida e, consequentemente, nas condições 

de saúde e doença. 
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 Conhecer a representação da esquistossomose em duas comunidades diferentes 

foi uma tarefa que necessitou uma percepção apurada dos minúsculos detalhes, foi 

preciso olhar além do que estava sendo visto e escutar além do que estava sendo falado. 

 Descobrir como é percebida uma doença numa comunidade, ou seja, como 

aquela doença faz parte daquele contexto nos fez imergir no imaginário de populações 

que possuem características culturais internamente reconhecidas. 

 A esquistossomose mansônica é uma doença que apresenta um forte componente 

ambiental, pois, parte do ciclo de vida do parasita se desenvolve em coleções de água 

doce e a transmissão da doença está condicionada à poluição fecal dessas águas. 

 As duas comunidades trabalhadas apresentaram aspectos culturais diferentes e 

bastante relevantes que interferem diretamente no comportamento de seus moradores.  

Vila Sotave II é uma região tipicamente urbana, localizada à margem de grandes 

centros, dos quais depende economicamente. Grande parte dos seus moradores não teve 

oportunidade de desenvolver uma educação formal, resultando em uma população 

marginalizada socialmente. A cultura local foi constituída pela união de vários 

elementos sócio-culturais, estabelecendo-se como uma comunidade recente, cuja atual 

população é proveniente de localidades diversas. 

Com relação à qualidade de vida, é uma população que se mostra assustada com 

a violência urbana, receando estabelecer contatos com pessoas de fora. O medo da 

violência era refletido no olhar, na restrição da fala, numa postura de silêncio por parte 

dos moradores. Mostravam muita cautela em iniciar qualquer tipo de explanação verbal 

ou postural, evitando qualquer comprometimento pessoal. Parecia haver um pacto 

coletivo de silêncio, pois poucas pessoas conseguiram falar claramente sobre os fatos 

relacionados com a violência do seu cotidiano. Com sérias restrições financeiras essas 

pessoas acreditavam não haver uma mudança nas suas vidas, mostravam um ar de 

derrota nas expressões, parecendo haver desistido de lutar contra aquelas condições. 

Muitos acreditam que aquele destino foi estabelecido por Deus e os jovens apresentam a 

desilusão estampada no rosto e no olhar, não tendo estímulos para uma mudança de 

vida. 

 O Posto de Saúde de Sotave II caracteriza-se como um ponto de apoio para 

todos, sendo visto como suporte para qualquer tipo de emergência, além de aspectos 

relacionados com a saúde cotidiana. O posto impôs sua respeitabilidade e os ACS 

cuidam da saúde das famílias, como também de outros aspectos na tentativa de ajudar 

na transformação na vida dessas pessoas. 
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 A esquistossomose mansônica, na comunidade de Vila Sotave II, começou a ser 

introduzida a partir da invasão daquela área por pessoas provenientes de regiões 

próximas e do interior do estado. Provavelmente, pessoas já contaminadas levaram a 

doença para o local e a ocupação desordenada do espaço favoreceu e deu condições para 

a instalação da doença. Os recém-chegados não encontraram nenhum tipo de assistência 

sanitária o que proporcionou o contato dos ovos do Schistosoma mansoni com a água, 

abundante no local, e com o caramujo hospedeiro, sendo a porta de entrada para as 

contaminações subseqüentes. 

 Essa região urbana-litorânea originalmente não era considerada uma localidade 

que oferecesse condições propícias para a proliferação da esquistossomose, apesar de 

haver registros antigos na ocorrência dos caramujos hospedeiros intermediários. Tais 

condições foram criadas com a entrada de pessoas infectadas pelo parasito, com a 

ausência de fossas e com a dificuldade de escoamento das águas servidas. 

Atualmente existe a possibilidade clara da permanência da doença na região, 

com o alastramento dos casos e a endemização da esquistossomose, caso não sejam 

tomadas medidas estruturais de saneamento e educação ambiental.  A formação desta 

comunidade é recente, não havendo tempo para um convívio compartilhado dos agravos 

coletivos, por isso não identificam a esquistossomose como um dos seus “problemas” 

de saúde. 

 Foi possível perceber a carência de alimentação, de moradia, de educação e do 

mínimo para uma vida saudável, diante de tanta necessidade as pessoas não conseguem 

perceber a gravidade de mais uma doença e a falta da saúde passa a ser uma condição 

natural. A percepção da esquistossomose, como um problema atual ou futuro, é 

camuflada pela luta contra tanta adversidade e pela sobrevivência do dia seguinte.  

  Na comunidade de Vila Sotave II, urbana e recente, a doença ainda não está 

estabelecida ou enraizada no imaginário coletivo, ou seja, não faz parte daquela 

experiência de vida, embora algumas pessoas conheçam a doença através de algum caso 

próximo ou, até mesmo pela confirmação da presença do verme no seu próprio 

organismo. 

Para essas pessoas, o contágio da esquistossomose está relacionado ao contato 

com as águas peri-domiciliares, infectadas pela drenagem das fossas nas ruas. No 

período de chuvas essas poças d’ água transbordam e tomam toda a rua, favorecendo a 

contaminação direta dos moradores. Os moradores mencionam a falta de saneamento 

básico e as águas poluídas como fatores responsáveis pela esquistossomose mas não 
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sabem que são as fezes humanas contaminadas que vão infectar os caramujos e, em 

seguida, o homem. 

Na comunidade de Vila Sotave II, os sinais e sintomas da esquistossomose são 

confundidos com outras verminoses causadas pela Ascaris lumbricoides e a Entamoeba 

sp havendo uma separação entre as “vermes bestas” e as “vermes brabas” quando se 

referem a que tipo de medicação precisa ser tomado para que elas morram ou 

desapareçam do corpo. A “verme besta” é aquela que os medicamentos fornecidos pelo 

Posto de Saúde da comunidade conseguem matar, como as supracitadas Ascaris 

lumbricoides e a Entamoeba sp. Para a verme braba, como Schistosoma mansoni, os 

medicamentos seriam mais fortes e não são fornecidos pelo Posto de Saúde.  

Os sintomas relatados por alguns doentes são incômodo e desconforto; como a 

sensação de algo vivo percorrendo o corpo internamente. Os relatos caracterizam uma 

nova condição da qual eles seriam impotentes de se livrar e cujas sensações passarão a 

fazer parte da vida deles. 

A esquistossomose não foi espontaneamente mencionada como um problema de 

saúde e não faz parte do elenco de morbidades referidas pela população. Neste sentido, 

as pessoas não sentem a necessidade de proteção ou prevenção sendo a falta de 

informação sobre a doença um fator predominante na comunidade. Por outro lado, os 

serviços locais de saúde têm dificuldade em implementar o discurso preventivo diante 

das péssimas condições ambientais encontradas na localidade. Um outro aspecto 

relacionado ao controle da esquistossomose pelos serviços locais de saúde é a 

dificuldade para o diagnóstico da doença dado a excessiva burocracia ainda existente 

para a realização de um exame parasitológico de fezes que só pode ser realizado no 

laboratório central do município após agendamento e fila de espera o que demanda 

gastos com tempo e transportes, inviáveis para a população local.  

 Distante cerca de 90 km do Recife, encontra-se a Vila Caricé em Itambé, com 

características de comunidade secular, onde as pessoas construíram sua história e estão 

aí enraizadas, onde muitas famílias não conhecem outro lugar como referência de vida, 

usando a expressão “nascido e criado” para dizer com orgulho que nascerem na região, 

caracterizando de forma veemente a ligação com o lugar e o “enraizamento cultural”. 

Essa longa convivência modelou uma cultura onde comportamentos semelhantes são 

passados de geração em geração. 

 A comunidade de Vila Caricé apresenta características tipicamente rurais 

situando-se na Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, região onde 
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historicamente a esquistossomose mansônica se perpetua, com altas prevalências 

humanas da doença. Os rios, riachos, córregos e açudes da região favorecem a 

proliferação dos moluscos vetores que, aliado à ausência de saneamento e ao hábito das 

pessoas defecarem ao ar livre, conformam a paisagem ideal para o fechamento do ciclo 

do parasita, da transmissão e da manutenção de esquistossomose.  

 O trabalho rural, no manuseio da terra para o plantio da cana-de-açúcar, sem 

local apropriado onde eliminar as fezes, favorece o hábito das pessoas de fazerem suas 

necessidades ao ar livre, acabando por contaminar o ambiente. Esse costume permanece 

até os dias de hoje entre alguns moradores da Vila Caricé, mesmo entre aqueles que 

possuem sanitários ou fossas em suas casas pois para eles é muito mais prazeroso 

eliminar suas fezes num local mais reservado e amplo como o canavial. Apesar de 

conviverem durante longo tempo com a doença e receberem informações sobre a 

esquistossomose, mantêm esse hábito, enraízado principalmente na população mais 

idosa. 

 Em Vila Caricé, as pessoas são acolhedoras, participativas e expressam essas 

características na fala sobre uma vida natural, com satisfação e orgulho de serem 

moradores daquela região. Mesmo havendo um árduo trabalho diário para conseguir o 

“pão de cada dia” o esforço era recompensado pela possibilidade de uma vida saudável 

e com uma certa estabilidade.  

A população de Vila Caricé apresenta dificuldades econômicas, é uma região 

com carência de trabalho e o trabalho que é oferecido é bastante exaustivo. No entanto, 

a qualidade de vida é constatada quando observadas as características do ambiente, 

próprio da maioria das cidades interioranas, como: menor índice de violência, 

sentimento de coletividade, possibilidade de trabalho (mesmo condicionado à 

sazonalidade do plantio e da colheita da cana no campo). A alimentação é mais saudável 

quando comparada àquela consumida nos grandes centros e o ar ainda é livre da 

poluição das indústrias. A vida transcorre mais tranqüila, as pessoas em Vila Caricé 

desfrutam de uma “lentidão”, onde tudo é feito com mais calma, sem a agitação do dia-

a-dia das grandes cidades. 

Nesse contexto, a esquistossomose aparece como um grande e grave problema. 

A população compreende a doença como um mal que já faz parte do seu cotidiano. A 

doença apresenta-se há muitos anos na região, sendo apropriada e reconhecida como tal 

pela comunidade. As pessoas falaram com uma propriedade intensa e verdadeira, sobre 

o “caráter familiar” da esquistossomose, a doença como parte daquelas vidas, como uma 
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condição quase inevitável para quem mora naquela região. Essa longa experiência com 

a doença solidificou a construção popular sobre a gravidade e o temor da enfermidade. 

Em Caricé, a magnitude do impacto da morbidade da esquistossomose pôde ser 

avaliada pelo grau de apropriação da mesma pela população, expressado pela riqueza 

dos detalhes e da interpretação contidos no imaginário popular. A doença é 

secularmente produzida e sua gravidade é reconhecida e vivenciada por muitos. A 

persistência do número de casos de esquistossomose na localidade mantem viva a 

construção cultural da mesma e, paradoxalmente, dificulta o seu controle.  

As pessoas dessa comunidade mencionam a água do rio como causadora da 

doença mas não conhecem mecanismo de transmissão. Utilizam o rio para lavar roupa, 

pescar, além do lazer e este ambiente faz parte da rotina dessas pessoas que cresceram 

utilizando suas águas; vivenciando um costume passado de geração em geração.  As 

atividades cotidianas no rio não são meramente atividades domésticas, a hora da 

lavagem de roupa é de suma importância social e de grande riqueza cultural pois é neste 

momento que as informações são trocadas e repassadas para toda a comunidade. 

Nesta comunidade a doença é vivenciada como algo doloroso e angustiante com 

sensações de mal-estar profundo, mas tem também um caráter determinista atribuído ao 

destino ou ao castigo divino, o que dificulta as possibilidades de controle ou 

reivindicações sociais para a eliminação da mesma. Quem ainda não teve a doença vive 

na expectativa e suspense de que poderá vivenciar um dia aquelas sensações. A 

população de Vila Caricé apresenta os sintomas de uma forma bastante expressiva, 

carregadas de detalhes. Parece ter uma experiência única sentir e relatar aquelas dores. 

As seqüelas mencionadas traduzem a dor e são um fardo pesado que carregam ao longo 

da vida. 

A equipe de serviço de saúde local insiste na inútil tarefa de mudar os costumes 

da população alertando sobre o perigo do contágio através do contato com as águas do 

rio. Os moradores de Vila Caricé precisam do rio e ficar sem utilizá-lo significa uma 

perda valorosa, existindo aí um grande dilema no momento que são informadas que o 

rio estaria causando perigo para a sua saúde. Parece não haver nenhuma estratégia 

educativa, por parte dos serviços locais de saúde, direcionada à não contaminação fecal 

do meio ambiente. Os moradores recebem, das agentes de saúde, orientação para não 

freqüentar o rio e percebe-se a existência de um discurso comunitário induzido, 

relacionado a um repúdio às idas ao rio, que na prática não funciona. Impossibilitados 

de realizar medidas preventivas duradouras, como saneamento e atividades sociais 
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direcionadas à práticas saudáveis, os serviços de saúde insistem em promover mudanças 

de comportamento relacionadas ao uso do rio, como o horário da lavagem de roupa 

pelas mulheres. As palestras de treinamento realizadas pelas agentes de saúde orientam 

as mulheres para uma ida mais cedo ao rio para cumprir suas tarefas domésticas. Esse 

novo comportamento minimizaria o contágio, uma vez que nas primeiras horas da 

manhã os caramujos ainda não estão eliminando as larvas do parasito. 

Diferentemente de Vila Sotave II em que a contaminação humana em massa 

acontece em determinadas épocas do ano; em Vila Caricé a contaminação ou o perigo 

de contaminação é permanente, uma vez que o rio é poluído diariamente por fezes 

humanas. 

Os resultados deste estudo nos fizeram concluir que a esquistossomose, apesar 

de semelhante quanto as suas características patogênicas nas duas comunidades, 

apresentou aspectos peculiares em cada delas. A compreensão sobre o processo de 

formação e manutenção da doença e de como as pessoas interagem com a mesma é 

importante para uma avaliação global da saúde de uma comunidade e para o 

planejamento das formas de prevenção e controle. 

 A relação estabelecida pelos moradores de Vila Sotave II entre doença e falta de 

saneamento sanitário estabelece a causalidade da doença nessa região: como 

saneamento é algo fora do seu alcance, a doença passa a ser algo difícil de evitar, 

colocando as pessoas a mercê do destino. Essa carência sócio-econômica está 

estabelecendo o adoecer naquela população, formatando a representação da 

esquistossomose na localidade. 

As pessoas de Vila Caricé atribuem a causa da esquistossomose às águas do rio, 

havendo um conflito entre a necessidade do rio e a recomendação dos agentes de saúde 

para não usa-lo. O hábito de eliminar as fezes no campo não é compreendido como 

causador da contaminação das águas do rio porque o foco das medidas oficiais de 

controle é direcionado para culpabilizar o rio ou as pessoas que freqüentam os rios. 

Para mudar o panorama da esquistossomose em Pernambuco, se faz necessário 

um re-direcionamento das políticas de saúde no que se refere a privilegiar maiores 

investimentos em ações de saneamento básico e formação de recursos humanos 

capacitados para trabalhar com educação em saúde e ambiental junto às populações 

acometidas pelas doenças endêmicas. 

 

 



Esquistossomose mansônica: aspectos sócio-culturais... Daniella Coelho G. da Silva 

 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esquistossomose mansônica: aspectos sócio-culturais... Daniella Coelho G. da Silva 

 104 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 A compreensão dos conceitos de Saúde e Doença do ponto de vista das 

populações humanas é permeada de subjetividades, uma vez que seus significados estão 

intimamente ligados aos aspectos culturais que moldaram esses conhecimentos. 

 No decorrer desse estudo desvendamos parte dos saberes populares com relação 

ao adoecer de uma enfermidade como a esquistossomose, com todos os seus 

componentes subjetivos e concepções diversas. A partir a partir de expressões e 

sentimentos falados e percebidos pelos nossos informantes, foi possível desvendar o 

imaginário coletivo com relação a esta doença, ressaltando os aspectos culturais que 

conformaram a representação da mesma. 

Percebemos que a compreensão e a manutenção da esquistossomose em Vila 

Sotave II e Vila Caricé estava relacionada não só a questões biológicas, mas também 

aos aspectos culturais, sociais e econômicos daquelas populações.  

Em Vila Sotave II, região metropolitana do Recife, as pessoas lutavam dia-a-dia 

para sua sobrevivência e, tendo que superar inúmeros obstáculos, não percebiam a 

esquistossomose como um grande problema de saúde. Neste local a esquistossomose 

tem uma história recente e a causalidade popular da doença é atribuída às condições 

sanitárias precárias na região. A falta de saneamento seria o grande vilão em relação ao 

adoecer. Apesar desta atribuição e da vivencia dos sintomas da doença a população 

sente dificuldade na mudança de comportamento diante dos inúmeros problemas de 

falta de estrutura sanitária e econômica, prevalecendo a falta de conhecimento 

específico com respeito à etiologia da esquistossomose. 

 A população de Vila Caricé apresenta aspectos culturais bem distintos em 

relação a comunidade anterior. Região rural do interior do estado de Pernambuco, com a 

esquistossomose secularmente estabelecida e bem reconhecida pela população e pelo 

sistema de saúde, também apresenta problemas no controle desta doença. Nessa 

comunidade a causalidade da doença é atribuída ao Rio como uma entidade que detem, 

nas suas águas, o verme causador da esquistossomose mansônica. Percebe-se 

nitidamente uma resistência de mudança de hábitos culturais, como defecar próximo do 

rio. É costume antigo as pessoas utilizarem o campo como extensão de suas casas, 

eliminando ao ar livre  suas fezes que terminam por contaminar as águas do rio. A 
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reincidência da doença na comunidade demonstra a permanência desse costume, apesar 

da maioria possuir instalações adequadas, em suas casas, para os destino dos dejetos .  

Detentores do conhecimento sobre a causa da contaminação do rio, vivenciam uma 

relação de conflito entre a opção de não contaminar e a mudança do hábito, preferindo 

então responsabilizar o Rio como entidade geradora de vermes.  

 Concluímos esse estudo enfatizando a necessidade de implementação, por parte 

dos serviços de saúde, de medidas de prevenção mais abrangentes que interfiram 

diretamente na melhoria das condições de vida e na informação para a saúde para que 

haja uma intervenção efetiva nos ambientes insalubres e nas práticas de risco que 

interferem na saúde das coletividades humanas.   
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