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TENTATIVA DE CONTHOLE DA ESOUISTOSSOMOSE EM UMA ÃREA ENDËMICA
ATRAVÉS DE QUATRO TFATAMENTOS EM MASSA DA POPULAÇÃO

A. Emanuel SILVA (1), Levy ROCHA (2), Cleûdson N. CASTRO (1) e Atuízio. PRATA (1)

RESUITTO

Os Autores apresentam os resultados obtidos em quatro grupos de pacientes
numa área endêmica de esquistossomose, tratados com uma ou mais doses de
oxamniquine, no período de um ano. com um tratamento, a prevalência caiu de
66,6% para 33,3% (30 indivíduos), com dois tratamentos, de b4J% paru2b,0Vo (49
indivíduos), com três, de72,04o para l3,9vo (62 indivíduos) e com quatro, de 7B0To
para 16,20/o (209 indivíduos). Não houve diferença nos grupos que fizeram três e
quatro tratamentos.

I NTROD UçÃO

No controle da esquistossomose através de
tratamentos repetido.s, PRATA ,& col:¿ reduzi-
rarn de TLVo para 3p% a prevalência da esquis-
tossomose em Nova Esperança - BA. Os Au-
tores repetiram os exames de fezes 25 vezes
durante cerca de quatro anos e trataram os pa-
cientes quando apresentavam exames positivos,
usando oxa.mniquine. No entanto, dos 331 pacien-
tes por eles tratados, apenas 29 ß,8%) precisa-
ram repetir o tratamento mais de quatro vezes.

Então, consideramos a possibilidade de se
conseguir resultado semelhante, em área hipe-
rendêmica, efetuando.se quatro tratamentos em
massa em menor tempo, e assim reduzindo os
custos.

MATERIAL E MÉTODOS

Nosso trabâlho foi realizado em Cafundó
dos Crioulos, no Município de Santa Maria da
Vitória,, no sudoeste da Bahia. A populaçáo da
área no início dos nossos trabalhos, era de 845
pessoas, sendo L?0 do sexo masculino e 1?5 do
feminino. Havia 194 (56,20/ù pessoa,s com menos
de 21 anos de idade (Tabela I).
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TABELÂ I
Distribuição dos habitântes de Cafundó dos Crioulos, de

acordo com o sexo e faixa etária

Faixa etária
(anos)

0- 2

3-10
I1-20
21-30
31 -40
4I-50
51-60
l- oo
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Dos 345 haloitantes, 327 fizeratn exames an-
tes dos tratamentos. Os exames de fezes foram
feitos pelo método de Kato, modificado por
IS-ATZl,

O exame clínico foi realizado em 292 indi-
víduos, em agosto de 19?8, consistindo numa
ectoscopia, tomada de peso e altura, palpação
abdominal e ausculta precordial. Naquela oca-
sião, fizemos o L.'tratamento e em março, maio
e agosto de 1979 fizemos os subseqüentes
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Tratamos a população com oxamniquine em
dose única, pela via. oral, tomada à nossa vista.
As crianças que não conseguirarn engolir as cáp-
sulâs usaram xârope, na dose de 2Omg/kg de
peso corporal. os demais tomaram a medicação
de acordo com a seguinte posologia: 20-40 kg: 2

cápsulas, 41-60 kg: 3 cápsulas e I 60kg: 4 cápsu-
las. Cada ml do medicamento continha 50 mg e
cada cápsula 250 mg, No dia seguinte ao uso da
medicação, anotamos os efeitos colaterais, com
base, apenas, nas queixas relatadas pelos pa-

cientes. ,

Procuramos excluir do tratamento as crian-

ça,s menores de dois anos, que aliás não elimi-
navam ovos nas fezes, as gestantes.e os que

apresentavam outras contra-indicações.

Em dezembro de 19?9 fizemos um exame
de fezes de controle em 14 pessoas e dois exa-

mes em 284, usando a mesma técnica de antes
dos tratamentos.

RESULTADOS

Entre os 292 pacientes que fizeram o exa-

me clínico, havia 21 hepato-esplênicos e, destes,
1 com hipertensão pulmonar; 95 doentes tinham
somente hepatomegalia e em 19?6 o fígado e o
baço não eram palpáveis. Havia 5 pacientes com
hipertensáo arterial.

O exame de fezes antes dos tratamentos foi
positivo para S. mansoni ern 234 QI,5%) pes-

soas. .

A contagem dos ovos revelou o seguinte:

A média de ovos por grama de fezes foi d.e
454.

No 1.', 2.", 3.. e 4." tratamento foram trata-
dos, respectivamente, 284, 2Bl,29B e 2BB pacien-
tes, correspondendo a B2,6Vo; 7B.g%; 80,?0/o e
77,6% dos habitantes da área, por ocasiáo de
cada tratamento. Contudo, somente 209 (56,80/o)

indivÍduos fizeram os 4 tratamentos progrâF--
dos. Do,s demais, 62 realízatan opvrr'<ls três tra-
tamentos, 49 dois tratámentos, 30 um tratamen-
to e 24 não fizeram nenhum tratamento (Taþela
II). As falhas nos tratamentos deveram-se à au-
sência dos pacientes na á,rea (37,6Eo) , absten-

ção no comparecimento (L7,20/o) , gravidez
07,9Vo), recusas aos tratamentos (4,5%), me-
nores de 2 anos (2t,40/o), outras contra-indica-
ções, como insuficiência cardiaca e sarampo
0.05%) e três óþitos (Tabela III).

Das 298 pessoas que fizeram os exames de
fezes após os tratarnentos, 51 (17,10/o) estavam
positivos para ovos de S. mansoni. Destas, cin-
co não receberam tratamento por uma das ra-
zões citadas. Portanto, excluindo-se estes não
tratados houve, no grupo tratado e reavaliado,
uma redução de 7L,5% para 15,67o da preva-
lência da doença na população, quatro meses

após os tratamentos.

TABELA II
Distdbuição dos habitantes de Cafundó dos Crioulos pelo

número de tratamentos

N.: DE OVOS
0 -i,

1-99
100 - 999

Acima de 999

Tratamentos Tratados

N" DE PESSOAS
60

62

136

36

1.o

2.o

3.o

4.9

TABELA III
Habitantes tratados e náo tratados no cafundó dos Crioulos

284

281

298

288

Náo
,q.usentes compareceram G¡ávidas

Tratamentos

2

1

Nenhum

??

36

26

06

11

29

Não tratados

IC

13 04 16

13 04 12

10 05 11

209

62

49

30

24

Menores
2 anos

Outra.s contra-
indicagões óþito Total

0

1

0

2

344

356

369

374

26L




