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RESUMO 

 

A morbidade por esquistossomose nas populações indígenas Maxakali e Xakriabá, habitantes 

de áreas endêmicas para a doença no Estado de Minas Gerais, não é conhecida. Os objetivos 

deste trabalho foram determinar a prevalência e a carga parasitária da infecção por 

Schistosoma mansoni por intermédio do exame parasitológico de fezes, e a gravidade das 

formas da esquistossomose mansônica por exame clínico e ultrassonográfico e investigar sua 

associação com as características clínico-epidemiológicas específicas de cada população 

indígena. Foram realizados o exame clínico e ultrassonografia abdominal em todos os 

indivíduos com mais de quatro anos de idade, na população Xakriabá; e naqueles com mais de 

15 anos de idade do sexo masculino, na população Maxakali. A avaliação ultrassonográfica 

foi realizada conforme protocolo da Organização Mundial da Saúde. Na Terra Indígena (TI) 

Xakriabá (n=148) foi encontrada prevalência de 26,7% da infecção por esquistossomose, e 

carga parasitária moderada (194,2 ovos por grama de fezes). A média de idade dos infectados 

foi 12,5 anos. Foi diagnosticada fibrose periportal em 28,6% dos indivíduos, com predomínio 

das formas leves. Foram identificadas as formas hepatintestinal e hepatesplênica em 38,4% e 

0,7% das pessoas examinadas, respectivamente. Na TI Maxakali (n=149), foi encontrada 

fibrose periportal em 8,3% dos indivíduos avaliados, com prevalência de 6,9% e 1,4% das 

formas hepatintestinal e hepatesplênica, respectivamente. As populações estudadas 

caracterizaram-se por alto risco de infecção e presença de formas hepáticas graves.   

 

Palavras-chave: Esquistossomose mansônica. Populações indígenas. Maxakali. Xakriabá. 

Exame parasitológico de fezes. Fibrose periportal. Esquistossomose hepatesplênica. 

Esquistossomose hepatintestinal. Ultrassonografia abdominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Information about the morbidity caused by schistosomiasis in Maxakali and Xakriaba 

indigenous populations, living in endemic areas for the disease in the state of Minas Gerais is 

unavailable. The objectives of this study were to determine the prevalence and parasite burden 

of schistosomiasis by stool examination, to assess and to describe the presence of severe 

forms of the disease by clinical and ultrasound examination and to investigate their 

association with specific clinical and epidemiological characteristics in each indigenous 

population. Clinical examination and abdominal ultrasonography (US) were performed in all 

subjects older than four years in Xakriaba population, and males older than 15 years in 

Maxakali population. Abdominal US examination followed the World Health Organization 

guidelines. In Xakriaba (n= 148) a prevalence of 26.7% of schistosomiasis infection was 

found, with moderate parasite burden (194,2 eggs per gram of feces). The mean age of those 

infected was 12.5 years. Periportal fibrosis was diagnosed in 28.6 % of subjects, with 

predominance of mild forms. 38,4% of participants had the hepatointestinal form, and 0,7 %, 

the hepatosplenic form. In Maxakali (n= 149), periportal fibrosis was found in 8.3 % of the 

subjects, with a prevalence of 6.9% of hepatointestinal form and 1,4% of hepatosplenic form. 

The populations studied were characterized by high risk of infection and the presence of 

severe hepatic forms. 

 

Key words: schistosomiasis, indigenous people, Maxakali, Xakriaba, ultrasound, periportal 

fibrosis, hepatointestinal schistosomiasis, hepatosplenic schistosomiasis. 
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1  INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

A esquistossomose mansônica é uma parasitose intestinal cuja transmissão ocorre pelo 

contato com coleções de água natural contaminadas com dejetos humanos e sua prevalência 

está associada a baixas condições sanitárias e de saúde. Tem como característica patológica a 

capacidade de cronificar-se, sendo a fibrose hepática a alteração mais importante na definição 

da morbidade da doença. A progressão da fibrose pode levar à hipertensão portal e à sua 

complicação mais comum, as hemorragias digestivas, eventos potencialmente fatais.  

A morbidade da doença pode ser avaliada pela quantificação da carga parasitária, gravidade 

do acometimento hepático e presença da forma hepatoesplênica, sendo o tratamento 

específico importante para melhoria do prognóstico e das condições de saúde dos acometidos. 

O conhecimento dos portadores do S. mansoni, assim como das características de morbidade 

da esquistossomose, são fundamentais tanto para a saúde pública como individual. O 

tratamento precoce da esquistossomose mansônica associa-se com grande possibilidade de 

prevenção das suas alterações crônicas ou mesmo reversão daquelas já instaladas, e evita sua 

evolução para as formas graves e fatais (DRUMMOND, 2010; LAMBERTUCCI, 2000; 

RUIZ-GUEVARA, 2007; VENNERVALD, 2005). 

A população indígena brasileira aldeada vive em meio ambiente ideal para a transmissão da 

esquistossomose, já que as condições de saúde e de saneamento básico são inadequadas, o 

acesso à água tratada é difícil ou inexistente, o uso de sanitários é restrito e quase não há rede 

de esgoto nos ambientes habitados (COIMBRA JR., 2013; INSTITUITO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012a; PENA, 2004). Associa-se a isso o contato frequente 

com coleções de águas naturais, característica marcante desse extrato da população, hábito 

tradicional, que se inicia logo na primeira infância (INSTITUTO SOCIOAMBIENTA, 2013; 

LUCIANO, 2006). 

Inquérito parasitológico realizado nas populações indígenas aldeadas do Estado de Minas 

Gerais, no período de 2007 e 2009, evidenciou a transmissão da esquistossomose nas terras 

indígenas (TI) Xakriabá e Maxakali (ASSIS, 2013; CARVALHO, 2011). À época, todos os 

indivíduos positivos para a infecção foram tratados, porém as características clínicas dos 

portadores, como carga parasitária, lesões hepáticas e esplênicas, assim como a classificação 

das formas crônicas da doença, não foram avaliadas. 
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Esse trabalho se justifica pela necessidade de se conhecer a morbidade da esquistossomose 

nas populações indígenas Xakriabá e Maxakali, para acompanhamento clínico direcionado e 

específico dos acometidos. Essas populações sobrevivem em locais endêmicos para a doença 

e que apresentam as características epidemiológicas necessárias para manutenção da 

transmissão, com elevada prevalência, sendo importante a quantificação das formas crônicas 

da doença para controle da infecção. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 A POPULAÇÃO INDÍGENA BRASILEIRA 

 

Segundo o Estatuto do Índio, índio ou silvícola é “todo indivíduo de origem e ascendência 

pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas 

características culturais o distinguem da sociedade nacional”(BRASIL, 1973). O 

reconhecimento étnico é baseado em critérios de autodeclaração e consciência de sua 

identidade indígena, e no reconhecimento dessa identidade pelo grupo do qual faz parte 

(FUNAI, 2013a). Pelo Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2012a), existem no Brasil quase 900mil índios, representando 0,43% da população total 

brasileira. Predominam nas Regiões Norte e Nordeste do país, sendo que apenas 57,7% 

residem dentro das terras indígenas. No Sudeste, há mais de 99 mil indígenas, e destes, 

somente 16% moram em terras indígenas. 

A população dentro das terras indígenas do país é predominantemente jovem, em que os 

menores de 24 anos representam mais de 50% do total. A pirâmide etária da população 

indígena é a típica base larga e com redução com a idade, podendo ser resultado das altas 

taxas de fecundidade das mulheres indígenas, influenciada pelo contingente populacional 

rural (IBGE, 2012a). 

Existem atualmente, segundo dados do IBGE, 505 terras indígenas declaradas, homologadas, 

regularizadas ou em processo de aquisição como Reserva Indígena, que contabilizam uma 

superfície de 106.739.926 hectares, correspondendo a 12,5% de todo o território brasileiro. 

Foram contabilizadas 305 etnias indígenas, consideradas como povo ou comunidade, 

definidos por afinidades linguísticas, culturais e sociais. Existem em quase todos os estados 

brasileiros, com exceção dos estados de Piauí e Rio Grande do Norte, concentrando-se na 

Região Norte. Dentre as etnias que residem em terras indígenas, a etnia Xakriabá (Minas 

Gerais - MG) ocupou a 14ª posição entre as mais populosas, sendo que a etnia Tikúna 

(Amazonas - AM) apresentou o maior número de pessoas (39.349 pessoas). 

O Estado de Minas Gerais é o segundo maior em população indígena do Sudeste, perdendo 

apenas para São Paulo, porém, apresenta maior número de indígenas aldeados da região. Em 
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Minas Gerais, existiam 31.677 indígenas em 2010, sendo que somente 9.682 habitavam nas 

terras indígenas, e estavam distribuídos, conforme figura 1, em cinco localidades, a saber: 

Fazenda Guarani, Krenak, Maxakali, Xakriabá, e Xakriabá Rancharia, com 238, 227, 1236, 

6490 e 780 habitantes, respectivamente. As localidades Hãm Yixux e Mundo 

Verde/Cachoeirinha, identificadas como terras indígenas, apresentavam 142 e quatro 

habitantes, respectivamente. Nessas sete terras indígenas, podem ser encontradas as seguintes 

etnias: Maxakali, Xakriabá, Krenak, Pankararú, Pataxó, Kaingang, Tupiniquim, Xerente. 

 

Figura 1- Mapa do Estado de Minas Gerais com as Terras Indígenas, IBGE, 2012 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística , 2012b. Notas: Os números correspondem às terras: 1:Terras indígenas 

Xakriabá e Xakriabá Rancharia; 2: TI Maxakali; 3: Mundo Verde/Cachoeirinha; 4: Hãm Yixux; 5: Krenak; 6: Fazenda 

Guarani.  

 

Quando se avalia o rendimento dos indígenas, deve-se ter em mente que, entre essa 

população, o trabalho muitas vezes é coletivo, o lazer e o trabalho não são facilmente 

separáveis e a relação com a terra não é uma noção de propriedade privada, o que torna a 

busca por essas informações mais difícil e complexa. Pelos resultados do último Censo, 83% 

dos indígenas com 10 anos ou mais tinham renda até um salário mínimo, sendo que dentro 

das terras indígenas esse percentual aumentou para 93,7%.  

Dentre as características sanitárias pesquisadas, observou-se grande número de domicílios 

sem banheiro, sem água tratada, sendo a fossa rudimentar o tipo de esgotamento mais 

prevalente. A fonte de água utilizada tinha origem em poços ou lagos de dentro das aldeias na 

maioria dos casos. 

1 

2 

4 
6 

3 

5 
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2.1.1  A saúde da população indígena brasileira 

 

Para se discutir saúde e doença da população indígena, é necessário compreender o 

significado das duas condições nas crenças e culturas próprias. Para eles, a saúde ou doença 

são o resultado da relação individual e coletiva que se estabelece com as outras pessoas e com 

a natureza, sendo que a doença pode ser contraída por provocação de pessoas (doença feita) 

ou por provocação da natureza (reação), e ocorre quando as regras da natureza são violadas ou 

manipuladas pelos homens (LUCIANO, 2006). O acesso aos serviços de saúde muitas vezes é 

dependente das características culturais de determinada população indígena, podendo ser 

negado, limitado ou mais bem aceito em diferentes etnias. Há um sistema de representações, 

valores e práticas relativas ao adoecer e ao buscar tratamento dos povos indígenas, que não 

deve ser ignorado pelos profissionais de saúde (FUNAI, 2013a; LUCIANO, 2006). 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, órgão do Ministério da Saúde, é responsável 

por coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(SasiSUS), componente do Sistema Único de Saúde, no território nacional (BRASIL, 2013a). 

As ações de saúde do SasiSUS são regionalizadas, tendo como base os Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI), definidos como unidades gestoras descentralizadas para 

organização de serviços, orientados para um espaço etnocultural dinâmico, geográfico, 

populacional e administrativo bem delimitado (BRASIL, 2013a). No Brasil, são 34 DSEIs, 

divididos estrategicamente por critérios territoriais e não necessariamente por estados,  tendo 

como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas. Cada terra indígena dos DSEIs 

é subdividida em Pólos Base de atenção à saúde, responsáveis pela regionalização do 

atendimento para uma aldeia ou um conjunto pequeno delas. 

O DSEI do Estado de Minas Gerais é conjunto com o do Estado do Espírito Santo, conforme 

ilustrado na figura 2. O DSEI Minas Gerais e Espírito Santo (DSEI MG/ES) atende mais de 

14 mil índios, com a população indígena concentrada na região Nordeste de Minas Gerais e 

no Norte do Espírito Santo. 

Os dados sobre as condições de saúde da população indígena brasileira são escassos, quando 

presentes (BRASIL, 2002a). Mesmo com informações precárias, o que se conhece são taxas 

de morbidade e mortalidade mais altas que a população não indígena, alta incidência de 

infecções respiratórias e gastrintestinais agudas, malária, tuberculose, doenças sexualmente 



23 

 

 

 

transmissíveis, desnutrição e doenças preveníveis por vacinas, sinalizando a grande 

vulnerabilidade da população indígena, quando comparada com a população em geral 

(FUNAI, 2007; FUNASA, 2009; PENA, 2004). Isso se justifica em parte pelas condições 

favoráveis à transmissão dessas doenças nas terras indígenas, como água contaminada, 

saneamento precário, facilitando a disseminação de microorganismos. Associa-se a 

insegurança alimentar, muito presente entre os indígenas, levando à perpetuação do ciclo de 

desnutrição que predispõe às infecções, e que agravam a desnutrição (DIAS, 2010; MINAS 

GERAIS, 2009). 

 

Figura 2- Mapa de localização do DSEI Minas Gerais e Espírito Santo, SESAI/MS, 2012 

 

Fonte: Ministério da Saúde/ Secretaria Especial de Saúde Indígena/ DSEI Minas Gerais e Espírito Santo, 2012. 

(BRASIL, 2013a) 

 

As informações registradas indicam que a maioria dos agravos poderia ser significativamente 

reduzida com ações programáticas de saneamento básico e ações sistemáticas de atenção 

básica à saúde nas áreas indígenas. A realidade sanitária das crianças indígenas brasileiras é 

caracterizada pela presença de diarreia aguda, anemia e baixa estatura (COIMBRA JR., 2013; 

HORTA, 2013; LEITE, 2013). Além da persistência de elevada prevalência das doenças 

infecciosas, tem ocorrido nos últimos anos a emergência de doenças crônicas não 

transmissíveis, como o sobrepeso e obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus,associadas a mudanças de hábitos alimentares e de vida, características da sociedade 

moderna (COIMBRA JR., 2013). 
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Dados sobre a evolução da mortalidade da população indígena (BRASIL, 2005) evidenciaram 

elevada mortalidade entre os menores de um ano, representando 31% dos óbitos ocorridos 

entre 2000 e 2004, sendo maior que a mortalidade entre os idosos. A principal causa de óbito 

entre os indígenas são as causas mal definidas, e, dentre as causas definidas, as doenças do 

aparelho circulatório, as causas externas e as doenças infecciosas e parasitárias foram as mais 

prevalentes no ano de 2003 na população indígena brasileira. 

Pesquisa realizada no período de 2007 a 2009 pelo Laboratório de Epidemiologia das 

Doenças Parasitárias (LEPI) da Universidade Federal de Ouro Preto sobre as 

enteroparasitoses, o estado nutricional e as condições sanitárias dos povos indígenas aldeados 

em Minas Gerais revelou informações que corroboram as encontradas entre os indígenas do 

restante do país (ASSIS, 2013; CARVALHO, 2010; DIAS JR, 2013; MOREIRA, 2008; 

SIMÕES, 2013; SÍRIO, 2011). A prevalência do déficit nutricional foi de 5,7% entre os 

índios Pataxó (ASSUNÇÃO, 2012) e de 3% entre os Xukuru-Kariri (SIMÕES, 2013). O 

abastecimento de água canalizada estava presente em 70% dos domicílios. Os banheiros em 

geral eram de alvenaria e possuíam algum tipo de cobertura. Em algumas localidades, o fato 

de ter banheiro não significou utilizá-los. As infecções intestinais por parasitas foram 

predominantemente causadas por protozoários (Entamoeba histolytica/E.dispar e Giardia 

duodenalis), com presença de helmintos transmitidos pelo solo e esquistossomose mansônica. 

Dos 124 casos encontrados de esquistossomose mansônica, 123 concentravam-se nas terras 

indígenas de Maxakali (prevalência de 23,7%) (ASSIS, 2013) e de Xakriabá (prevalência de 

15%) (CARVALHO, 2011). Esses resultados mostram nível elevado de morbidade por 

doenças infecciosas e parasitárias nessas populações, secundárias às condições sanitárias 

precárias, associadas a estilo de vida favorável à disseminação dessas doenças.  

Essas informações são fundamentais para o conhecimento do padrão de saúde desses 

indígenas, para que melhores estratégias de controle e tratamento de doenças sejam aplicadas 

e levem em consideração as especificidades de cada povo e etnia, considerando-se que a 

abordagem única e geral não conseguirá obter os objetivos de bem-estar social para todos. 

 

2.1.2 O povo indígena Maxakali 

 

O primeiro relato da existência dos índios Maxakali é do ano de 1734. Esses índios 

originalmente habitavam a faixa entre os rios Mucuri, do Estado do Espírito Santo, e 
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Jucururu, no Estado da Bahia, sendo que a história desse povo desenvolveu-se na área 

compreendida entre o rio Jequitinhonha, ao norte, o São Mateus, ao sul, e o Atlântico, ao leste 

(FUNAI, 2013b), conforme figura 3.  

 

Figura 3- Mapa antigo da terra indígena Maxakali com as aldeias Água Boa e Pradinho, Minas Gerais 

 

Fonte: Livros da Floresta (2012). 

 

A TI Maxakali, atualmente, situa-se no Vale do Mucuri, nos municípios mineiros de 

Bertópolis e Santa Helena de Minas, cercados pelos municípios de Umburatiba, Machacalis e 

Batinga, este último já no Estado da Bahia. Possui área de 5.305 hectares (IBGE, 2013), e 

situa-se a 240 km de Teófilo Otoni, maior centro urbano da região e a 636 km de Belo 

Horizonte, capital de Minas Gerais. A região é banhada pelas bacias hidrográficas dos rios 

Itanhém e pelo Umburunas, afluentes do Mucuri. 

A população Maxakali é a segunda maior população de indígenas aldeados do estado de 

Minas Gerais, atrás somente do povo Xakriabá. Os remanescentes Maxakali vivem 

atualmente em cinco localidades, Água Boa, Pradinho, Ladainha, Topázio e Campanário, 

sendo divididas nos chamados Pólo Base I e II, conforme anexos A e B. 
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Segundo dados do último Censo Demográfico do IBGE (INTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012a, 2013) em 2010 haviam 1236 índios na TI Maxakali, 

sendo metade homens, com predomínio do grupo etário de 0 a 4 anos em ambos os sexos 

(26,3% do total da população). Mais de 90% da população sobrevivia com rendimento mensal 

de até um salário mínimo, a maioria era analfabeta e mais de 70% das casas eram do tipo oca 

ou maloca. A fonte de água utilizada era de poço ou nascente de dentro da aldeia, com a 

maioria absoluta do esgotamento como fossa rudimentar.  

Apesar do contato frequente com a sociedade não indígena, o povo Maxakali preserva o 

sistema de parentesco, endogamia, crenças e rituais de sua religião, e a maioria dos aspectos 

da cultura não índia não foram assimilados. A língua Maxakali foi preservada e é falada até 

hoje, sendo ensinada nas escolas indígenas das aldeias por professores da própria etnia. O 

português também é falado, porém principalmente entre os homens. A organização social das 

aldeias é caracterizada por alto grau de dispersão entre os agrupamentos, que são mutáveis e 

fluidos, gerando novas aldeias, distantes dos antigos membros e desarticuladas, quando há 

dissidências internas. Corrobora essa propensão ao fracionamento a forma como ocorre a 

liderança entre os grupos, difusa e restrita à aldeia onde o líder vive com os familiares e afins. 

Disso resulta que cada aldeia tem sua própria forma de organização, representando unidades 

autônomas dentro da TI (FUNAI, 2013b; INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2013; LIVROS 

DA FLORESTA, 2012). 

A cultura Maxakali é envolta pela relação com os espíritos, seres sobrenaturais que uma vez 

habitaram a terra e que se transformaram após a morte (PENA, 2005). Dessa interação com a 

natureza e seus espíritos vem a relação com a saúde e a doença. A doença é interpretada como 

resultado da intervenção voluntária ou provocada dos espíritos que capturam as almas das 

pessoas, fazendo-as ficar doentes.  

Por suas características peculiares, a população Maxakali tem sido foco de vários estudos nas 

áreas de linguística e organização social, apresentando parcerias com várias instituições de 

ensino e organizações não governamentais. Seus professores indígenas já organizaram alguns 

livros sobre a língua, geografia e o processo de cura dentro da cultura Maxakali, além de 

terem participado da criação de uma coletânea de músicas e de um sítio na internet com fotos, 

desenhos e descrição de algumas crenças e rituais (BICALHO, 2009; LIMA, 2013; LIVROS 

DA FLORESTA, 2012; SILVEIRA, 2011). 
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As condições de saúde dessa população não são tão conhecidas quanto a sua cultura e língua. 

Segundo dados da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) de 2009 (FUNASA, 2009), as 

cinco principais causas de óbitos na população Maxakali menor que cinco anos, segundo 

registros de 2000 a 2007, decorrem de doenças infecciosas e parasitárias (26,7%), sem 

diagnóstico definitivo (25,8%), outros grupos de causas (13,3%), lesões, envenenamentos e 

outras causas externas (13,3%), má formações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas (10%). O risco de uma criança Maxakali morrer por estes grupos de causas 

varia de 10,8 por 100 crianças menores de 5 anos para as duas primeiras causas a 4,0 por 100 

para o grupo de malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas. 

Devido à alta prevalência de desnutrição infantil, foi lançado em 2003 o Programa de 

Recuperação Nutricional das Crianças Maxakali pela FUNASA, para atenção às crianças e 

combate às doenças de maior impacto. Há atendimento diário de profissionais para 

monitorização da alimentação das crianças selecionadas pelo programa. Segundo resultados 

da FUNASA, houve redução de 40 para 5,56% na proporção de óbitos em crianças de 1 a 5 

anos em 2007, em relação ao total de óbitos registrados em 2003 (FUNASA, 2009). A 

segurança alimentar, porém, não está adequada na região, já que em sua abordagem dever-se-

ia levar em consideração não apenas a oferta de alimentos, mas a questão sanitária e de 

higiene. Exemplo da fragilidade da saúde local ocorreu em 2010, quando houve um surto de 

diarreia aguda nas aldeias de Maxakali, afetando mais de 70 crianças, com pelo menos quatro 

óbitos (ESTADÃO, 2010). 

Outra questão a ser destacada é o alto índice de alcoolismo nas aldeias. O alcoolismo é 

mantido pela oferta de álcool pela população regional, por interesses diversos e pela cultura 

local de consumo (PENA, 2005). Essa questão tem sido debatida e serve de orientação para 

projetos da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que, a partir de intervenções na 

comunidade via palestras e com o auxílio de lideranças locais, busca o fim do ócio 

involuntário, da agressividade e do alcoolismo, para que a população Maxakali possa assumir-

se como indígena e desenvolver livremente sua cultura (FUNAI, 2013b). 

O LEPI realizou em 2009 estudo sobre a prevalência de enteroparasitoses e condições 

nutricionais nas aldeias Maxakali. Este estudo evidenciou alta prevalência de 

enteroparasitoses e de contaminação das fontes de água para consumo (ASSIS, 2013). Apesar 

da baixa adesão ao estudo (somente 37% dos frascos para exame parasitológico de fezes 
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retornaram com material para exame), foi encontrada positividade para Entamoeba 

histolytica/E. dispar em 48,9%, Entamoeba coli em 40,8%, ancilostomídeos em 37,8%, 

Giardia duodenalis em 32%, Schistosoma mansoni em 23,7%, Hymenolepis nana em 18,6%, 

Endolimax nana em 10,3%, Strongyloides stercoralis em 5,4%, Ascaris lumbricoides em 

4,9% e Trichurius trichiura em 0,5% das amostras. Todos os casos positivos para 

esquistossomose mansônica foram tratados conforme preconizado pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL,  2010a), porém as características clínicas dos portadores, assim como a morbidade 

pela doença não foram avaliadas, não se conhecendo o impacto dessa patologia nessa 

população. 

 

2.1.3 O povo indígena Xakriabá 

 

Os índios Xakriabá (Shakriabá, Chakriabá, Xacriabá, dependendo do autor e referência) 

(FUNAI, 2007) foram identificados durante as missões jesuítas nos anos 1553 e 1555, ao 

longo do vale do São Francisco, norte de Minas e interior da Bahia. Viviam na margem 

ocidental do São Francisco, onde ocorreram vários conflitos entre índios e colonos. Nos anos 

1700, foram atraídos e escravizados por fazendeiros bandeirantes, sendo utilizados como 

combatentes de tribos rivais (FUNAI, 2007, 2013b). Em 1728, pelos trabalhos realizados para 

os fazendeiros, os índios combatentes foram recompensados com doação de terras, que iam 

desde as margens do São Francisco até os Chapadões do Oeste, abrangendo as áreas dos rios 

Peruaçu e Itacarambi, onde atualmente está situado o município de São João das Missões, 

Minas Gerais.  

A TI Xakriabá está localizada no município de São João das Missões, norte de Minas Gerais, 

a 677 km de Belo Horizonte, na região denominada sertão mineiro, inserida no chamado 

“Polígono das Secas”. O território localiza-se às margens do rio Itacarambi, onde existem 

pequenos rios temporários e alguns permanentes. Com população estimada de 7.810 pessoas 

(BRASIL, 2013b), o povo Xakriabá está distribuído em duas terras indígenas: A TI Xakriabá, 

com 46.415 hectares, homologada em 1987, e Xakriabá Rancharia, com 6.798 hectares, 

homologada em 2003 (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2013), com a maior população de 

indígenas aldeados do estado de Minas Gerais, e a 14ª do país. 

Segundo último Censo do IBGE de 2010, na TI Xakriabá a maior parte da população tinha 

entre 25 e 49 anos, em ambos os sexos. O analfabetismo estava presente em mais de 30% da 
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população, e mais de 90% dos maiores de 10 anos de idade tinha rendimento mensal de até 

um salário mínimo. As principais fontes de abastecimento de água dos domicílios eram poços 

ou nascentes de dentro da aldeia, sem nenhum tratamento antes do consumo, e a fossa 

rudimentar foi o tipo de esgoto mais prevalente. 

Seguindo a estrutura do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), as terras 

indígenas Xakriabá são divididas em cinco Pólos Base de atenção à saúde: Brejo Mata Fome, 

Sumaré, Itapicuru, Pindaíbas e Rancharia. A distribuição das aldeias por pólos base e o mapa 

da TI estão ilustrados nos anexos C e D.  

Dados específicos sobre a saúde do povo indígena Xakriabá ainda são escassos, sendo 

originados de estudos isolados. A FUNAI, no estudo “Levantamento dos problemas 

vivenciados pelos povos indígenas” em 2007, avaliou os problemas presentes entre os 

indígenas Xakriabá sobre os temas saúde, questões socioeconômicas e sanitárias, a partir de 

questionários à população (FUNAI, 2007). Dentre os resultados obtidos, pode-se destacar a 

presença da fome e desnutrição, da desnutrição infantil, de doenças infectocontagiosas e 

crônicas, como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, de doentes mentais ou 

psiquiátricos na aldeia, e de doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, foram relatados 

casos de suicídio, alcoolismo e uso de drogas nas aldeias. 

O inquérito realizado pelo LEPI entre 2007 e 2009, nessa TI revelou algumas características 

preocupantes sobre essa população. A população de 0 a 5 anos da TI Xakriabá apresentava 

6,3% de baixo peso e 16,1% de baixa estatura (SÍRIO, 2011), prevalências mais elevadas que 

as encontradas na população brasileira em geral (BRASIL, 2010b). O sobrepeso estava 

presente em 18,7% das crianças entre 0 e 5 anos, evidenciando que a transição epidemiológica 

da situação nutricional visualizada no país também estava refletida na população indígena. 

Carvalho et al (2011) encontrou alta prevalência de protozoários e helmintos ao avaliar a 

prevalência das enteroparasitoses em crianças entre 0 e 12 anos na TI Xakriabá. Dentre os 

protozoários patogênicos, a Entamoeba histolytica/dispar foi positiva em 16,9% dos casos e a 

Giardia duodenalis, em 18,4%. As helmintíases identificadas foram ancilostomídeos (1,3%), 

Hymenolepis nana (1,3%), Enterobius vermiculares (1,1%), Schistosoma mansoni (1,2%) e 

Ascaris lumbricoides (0,1%). Todos os casos de esquistossomose detectados concentraram-se 

nas aldeias Dizimeiro e Peruaçu, únicas que estão em contato com o rio Peruaçu, com 

percentual de positividade de 15% na população exposta. 
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Esses dados corroboram as informações obtidas sobre a saúde dos povos indígenas 

brasileiros: a persistência das doenças infecciosas e parasitárias como causa importante de 

morbidade, associada à mudança na epidemiologia das doenças, com a presença e aumento 

das doenças crônicas não transmissíveis, mesmo na faixa etária pediátrica (como sobrepeso e 

obesidade). 

 

2.2 A ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA 

 

2.2.1 Etiologia e transmissão 

 

Conhecida também como esquistossomose, esquistossomíase, bilharziose ou bilharziase 

mansônica, mansoni ou intestinal ou doença de Manson-Pirajá da Silva, a esquistossomose 

mansônica é uma parasitose transmitida durante contato com água, causada pelo helminto 

trematódeo Schistosoma mansoni (LAMBERTUCCI, 2005; PRATA, 2009). No homem, o 

sistema venoso mesentérico é seu habitat preferencial. O S. mansoni assume várias formas 

durante seu ciclo de vida, dependendo do hospedeiro e de suas fases de evolução, como 

miracídio (forma infectante do molusco presente nos ovos férteis), cercária (forma infectante 

humana ), esquistossômulo e verme adulto.  

No ciclo da doença, é necessária a presença de um hospedeiro intermediário, um caramujo do 

gênero Biomphalaria (UTZINGER, 2011). Os moluscos preferem locais onde a água é pouca 

e parada, com luz solar e substâncias orgânicas, como plantas e lama (BRASIL, 2007). 

Geralmente, seu habitat não apresenta correnteza, ondas ou muita poluição, que é prejudicial 

aos caramujos. Contudo, quaisquer coleções de água podem ser consideradas adequadas para 

a criação de caramujos transmissores, e a presença de fezes humanas proporciona condições 

para a transmissão da esquistossomose (PRATA, 2009; SOUZA, MARCO, 2006).  

A pessoa torna-se infectada quando a forma larval do parasita, a cercária, penetra em sua pele 

durante o contato com água contaminada (WORLD  HEALTH ORGANIZATION, 2013a). 

Os focos de transmissão apresentam características ecológicas semelhantes, localizados 

próximos aos domicílios de comunidades urbanas ou rurais desprovidas de saneamento e 

esgoto. A transmissão da doença depende dos hábitos das pessoas, pois é determinada pelo 

contato com águas infestadas. Assim, os grupos de risco para infecção por esquistossomose 

são crianças em idade escolar (seis a 15 anos), mulheres em idade fértil e profissionais que 
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trabalham em contato com água, como pescadores, agricultores, mineradores, garimpeiros 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). Nas áreas endêmicas, o contato com focos de 

infecção se inicia logo após o nascimento, e na idade escolar a maioria das crianças já pode 

estar infectada (LAMBERTUCCI, 2005; PRATA, 2009; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002). Também fator importante na transmissão da doença estão as 

atividades de recreação em coleções de águas naturais, como cachoeiras e lagos, 

principalmente entre os jovens (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013a). 

 

2.2.2 Epidemiologia 

 

A esquistossomose mansônica é considerada pela OMS uma das doenças tropicais 

negligenciadas, que tendem a coexistir em áreas de precárias condições de vida, associadas à 

pobreza, e cujas proliferações ocorrem em ambientes tropicais em que os indivíduos podem 

apresentar infecções múltiplas (BRASIL, 2012; FENWICK, 2008; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013a, 2013b). É doença social, encontrada em regiões rurais pobres e 

periferias das cidades (SARVEL, 2011), relacionada a acesso insuficiente à água para beber, a 

saneamento básico, à habitação adequada, à educação e aos serviços de saúde (SCHNEIDER, 

2011).  

Doença crônica insidiosa, dificilmente reconhecida em seus estágios iniciais, pode afetar o 

desenvolvimento cognitivo e gerar incapacidade durante os anos mais produtivos da vida do 

indivíduo afetado, reduzindo capacidades de aprendizagem e produtividade, sendo tanto 

consequência como causa de pobreza (FENWICK, 2008; SCHNEIDER, 2011). É considerada 

a segunda doença infecciosa de importância socioeconômica no mundo pela OMS, atrás 

somente da malária, e a terceira em importância de saúde pública (SARVEL, 2011; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION,  2002, 2013a).  

Segundo a OMS, no ano de 2011 pelo menos 243 milhões de pessoas necessitaram de 

tratamento para esquistossomose, 90% dessas na África Subsaariana. A transmissão da 

esquistossomose tem sido documentada em 78 países, sendo que a maioria das pessoas que 

precisaram de tratamento vive em 52 países de alto risco de infecção (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013a). No Brasil, segundo Ministério da Saúde, de 1995 a 2011 foram 

confirmados mais de dois milhões de casos de esquistossomose (BRASIL, 2013c), sendo 

metade desses na região Nordeste do País. O Estado de Minas Gerais contabilizou o maior 
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número de casos confirmados dentre as Unidades Federadas, mais de 780 mil. O percentual 

de positividade, ou seja, percentual de indivíduos positivos para S. mansoni dentro de uma 

amostra, no período de 1990 a 2010, no país, foi de 8%, com tendência de decréscimo de 

0,25% ao ano (BRASIL, 2012), sendo essa prevalência considerada maior que a da infecção 

pelo vírus da imunodeficiência humana(HIV) (LAMBERTUCCI, 2010). 

Áreas endêmicas e focais abrangem 19 unidades federadas, sendo que cerca de 70% dos casos 

estão concentrados nos estados de Minas Gerais e Bahia (DRUMMOND, 2010), onde a 

prevalência da esquistossomose situa-se próxima de 10% (COURA, 2004). Em Minas Gerais, 

as zonas do Alto e Médio São Francisco, Mucuri, Rio Doce, Alto Jequitinhonha, Metalúrgica 

e da Mata são as mais atingidas (PRATA, 2009). A figura 4 ilustra a distribuição da 

esquistossomose no Brasil e no Estado de Minas Gerais. 

 
Figura 4- Distribuição da esquistossomose por município no Brasil, 2012 (A) e por região no Estado de Minas 

Gerais, 2010 (B). 

A 

 

B 

 
Figura A: Distribuição da prevalência da esquistossomose por município no país. Fonte: Ministério da Saúde, Vigilância 

Epidemiológica (BRASIL, 2012). Figura B: Regiões endêmicas para esquistossomose em Minas Gerais (DRUMMOND, 

2010).  

 

A OMS classifica as comunidades ou áreas em risco de esquistossomose conforme 

prevalências encontradas por avaliação parasitológica, sendo consideradas áreas em alto risco 

de infecção as que apresentam prevalência igual ou maior que 50%, áreas com moderado 

risco as com prevalência igual ou maior que 10% mas menor que 50%, e áreas em baixo risco 

de infecção, as que tem prevalência abaixo de 10% (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2013a). Área endêmica corresponde a um conjunto de localidades contínuas ou adjacentes em 

que a transmissão da esquistossomose está plenamente estabelecida (BRASIL, 2008).  
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A esquistossomose é distribuída de forma focal, com prevalência variável dentro de uma 

Unidade Federada, de um município ou mesmo num bairro, dependendo das condições de 

saneamento, da presença dos caramujos vetores e das atividades de contato com águas 

contaminadas, característica que dificulta as medidas de controle e prevenção (BRASIL, 

2012; FENWICK, 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).  

A ocorrência e instalação de focos de transmissão da doença no país podem ser favorecidas 

pela grande área geográfica de distribuição dos caramujos hospedeiros intermediários, pelos 

movimentos migratórios de pessoas oriundas das áreas endêmicas, pela deficiência de 

saneamento domiciliar e ambiental e carência de educação em saúde das populações sob risco 

(BRASIL, 2008). 

Não há dúvida de que a esquistossomose seja fruto da pobreza e da ignorância, mas, também 

o progresso pode agravá-la, como no caso de desenvolvimento de hidroelétricas (LIU, 2013; 

PRATA, 2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

 

2.2.3 Manifestações clínicas e classificação 

 

Diferente das demais parasitoses intestinais, a esquistossomose possui a capacidade de 

cronificar-se, daí a importância de reconhecimento e tratamento imediatos e a pesquisa das 

alterações que levam a risco de morte e à morbidade, como a fibrose hepática e suas 

consequências. A doença caracteriza-se por uma fase inicial, geralmente despercebida, e outra 

crônica, na qual podem aparecer as formas graves, evidenciadas principalmente pela 

hipertensão portal e suas complicações, e pelo comprometimento pulmonar, renal, nervoso, 

(PRATA, 2009). 

Na esquistossomose crônica, podem ser encontrados ovos, granulomas e infiltrações celulares 

em vários órgãos, principalmente nos intestinos e fígado. Os ovos tem sido relacionados à 

produção da fibrose periportal (fibrose de Symmers-Bogliolo), que aparece geralmente alguns 

anos após a infecção. A fibrose hepática caracteriza-se por infiltrado inflamatório 

granulomatoso rodeando os ovos, situado ao redor do tecido conjuntivo dos ramos 

intrahepáticos da veia porta, preservando a arquitetura do fígado. Na esquistossomose não há 

cirrose, mas sim, fibrose. A intensidade das lesões vai definir as formas graves da doença. A 

fibrose de Symmers-Bogliolo é aceita como peculiar à esquistossomose e, mesmo após a 
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extinção da atividade parasitária, com desaparecimento dos ovos e granulomas, as lesões da 

fibrose permanecem, assim como suas complicações (FENWICK, 2008; PRATA, 2009) 

As formas fundamentais da doença crônica são a hepatintestinal e a hepatesplênica, havendo 

as formas acessórias, que podem ser tópicas ou ectópicas (fora do sistema portopulmonar). As 

formas acessórias incluem: esquistossomose pulmonar, cianótica, neuroesquistossomose, 

pseudoneoplásica, nefropatia, panvisceral, enterobacteriose septicêmica prolongada e 

associações com outras infecções (hepatites, síndrome da imunodeficiência humana). É 

importante categorizar todo paciente dentro das formas clínicas, principalmente entre as duas 

formas fundamentais (PRATA, 2009). 

A esquistossomose hepatintestinal é a forma clínica habitual, compreendendo a maioria dos 

pacientes esquistossomóticos, inclusive os classificados como intestinais ou assintomáticos. A 

diarreia é a manifestação mais comum, às vezes com sangue e tenesmo. Outros sintomas são 

inespecíficos e incluem: dor abdominal, dificuldade de digestão de certos alimentos, náuseas, 

tontura, nervosismo, cefaleia, falta de ar, emagrecimento, insônia, mialgias. Ao exame, a 

palpação do abdome pode revelar dor vaga, fígado normal ou endurecido, baço normal e não 

palpável. Muitos doentes são assintomáticos, desconhecendo sua infecção, e pacientes estão 

sendo cada vez mais diagnosticados com a maior disponibilidade do diagnóstico por imagem 

em áreas endêmicas. Com o tempo, podem evoluir para sintomatologia importante e às vezes, 

de forma abrupta, sendo que cerca de 10% dos pacientes com a forma hepatintestinal 

desenvolverão a forma hepatesplênica (BRASIL, 2013c; LAMBERTUCCI, 2005; PRATA, 

2009).  

A esquistossomose hepatesplênica é uma das formas clínicas mais graves e mais conhecidas 

da doença. Caracteriza-se pela presença da hipertensão portal e suas complicações. A 

hipertensão portal é consequência do acometimento hepático pela doença, podendo ou não 

estar relacionada à fibrose hepática  (LAMBERTUCCI, 2005; RICHTER, 2001). A 

hipertensão portal pode ocorrer devido à obstrução sinusoidal intrahepática, pois alguns 

pacientes com sintomatologia de sangramento digestivo por essa entidade não apresentam 

fibrose periportal intensa, estando até ausente em alguns casos (LAMBERTUCCI, 2009; 

VENNERVALD, 2004; VOIETA, 2010). Está geralmente presente nas áreas hiperendêmicas, 

associada à infecção intensa por S. mansoni, às reinfecções frequentes, sendo que fatores 

genéticos podem estar envolvidos na predisposição ao seu desenvolvimento. O fígado está 
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endurecido, com lobo esquerdo proeminente, borda cortante, superfície nodular. A 

esplenomegalia pode ser discreta ou grave, com crescimento no sentido da fossa ilíaca direita. 

Nessa forma, o baço geralmente está aumentado, tanto pela congestão crônica passiva como 

pela hiperplasia do sistema reticuloendotelial (LAMBERTUCCI, 2001; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009). As hemorragias digestivas constituem manifestações clínicas 

importantes e podem acontecer de forma abrupta ou fatal. As alterações clínicas associadas à 

hipertensão portal, além da hemorragia digestiva, são a circulação colateral superficial, ascite, 

atraso de crescimento, ausência de caracteres sexuais secundários e hipoplasia genital, além 

de elevação da temperatura (LAMBERTUCCI, 2005; PRATA, 2009; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009). 

 

2.2.4 Diagnóstico 

 

2.2.4.1  Diagnóstico etiológico 

 

Os métodos de diagnóstico etiológico incluem o exame parasitológico de fezes (qualitativo e 

quantitativo), o histopatológico (biópsia retal), o sorológico (detecção de antígeno ou 

anticorpo) e o molecular (detecção de reação em cadeia da polimerase – PCR). 

A maioria dos pacientes é diagnosticada por exame parasitológico de fezes, pelo encontro de 

ovos do parasita. O diagnóstico parasitológico é menos sensível em infecções de baixa 

intensidade e no diagnóstico de condições ectópicas, como neuroesquistossomose (PRATA, 

2009). O método classicamente utilizado para a análise quantitativa da carga parasitária é o de 

Kato-Katz (KATZ, 1972), que tem como benefícios especificidade elevada, baixo custo e 

necessidade de tecnologia relativamente simples. É o método de referência da OMS para 

diagnóstico e quantificação da carga parasitária, sendo esta classificada como leve, se 

presença de um a 99 ovos por grama de fezes (OPG), moderada, se 100 a 399 OPG 

encontrados, e intensa, se 400 OPG ou mais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

Porém, a sensibilidade desse método é baixa e pode ser afetada dia por dia pela variabilidade 

de eliminação de ovos (BERHE, 2004) e pelo número de amostras avaliadas, podendo ocorrer 

falsos negativos quando se utilizam poucas amostras (LAMBERTUCCI, 2001). 

A coproscopia pelo método de filtragem e centrifugação TF-test
®

 (TFT) (Three fecal test) 

(BIO BRASIL, 2013) mostrou-se capaz de evidenciar o maior número de formas parasitárias 
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intestinais, com alta sensibilidade, pois permite que número maior de amostras (três) sejam 

avaliadas em uma só análise. Além disso, possibilita a coleta de material em lugares distantes 

geograficamente de laboratórios clínicos, visto que preserva a amostra em até 30 dias, sem 

necessidade de refrigeração. Em estudo sobre as diferentes sensibilidades dos métodos 

diagnósticos parasitológicos de fezes, realizado pelo LEPI/UFOP, o TFT foi o método de 

maior sensibilidade em identificar as diferentes formas parasitárias intestinais, em 

comparação a outros métodos diagnósticos empregados, incluindo o Kato-Katz 

(CARVALHO, 2012). Para o diagnóstico da esquistossomose, porém, tem como limitação 

não ser quantitativo. 

A biópsia retal é de fácil execução e indolor, tem positividade maior que o exame de fezes nos 

casos crônicos sem hipertensão portal, e os ovos encontrados podem ser classificados 

conforme viabilidade, para estimar o tempo de postura, mas um exame negativo não exclui 

totalmente o diagnóstico. Por ser invasiva e não acessível em todos os casos, tem indicações 

limitadas atualmente (PRATA, 2009). 

Muitos exames de detecção de anticorpos estão disponíveis para esquistossomose, como 

reação cercariana (cercária), teste de precipitação circunoval (ovos frescos), teste 

hemaglutinação (antígenos de vermes adultos), teste de imunofluorescência indireta (vermes 

adultos e amostras de fígado infectado) e ensaios imunoenzimáticos. A detecção de anticorpos 

é menos sensível em infecções de baixa intensidade, e os resultados são afetados por 

tratamento anterior, reação cruzada com outros parasitas e particularmente por persistência de 

anticorpos após cura da infecção. Porém, comparados com métodos parasitológicos, os testes 

sorológicos apresentam maior sensibilidade (CARNEIRO, 2012; FROTA, 2011; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2009) mas ainda são difíceis de serem utilizados em áreas 

endêmicas pela necessidade de kits específicos e coleta de sangue. 

Métodos de detecção de antígenos incluem antígeno catódico circulante (CCA) na urina e 

antígeno anódico circulante (CAA) no soro, detecção de DNA nas fezes por PCR e detecção 

de coproantígenos por ELISA. As duas últimas técnicas parecem promissoras e podem ser 

úteis no futuro, mesmo não sendo testes para estudos de campo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009). 

A ultrassonografia (US) abdominal pode auxiliar no diagnóstico etiológico em áreas 

endêmicas, pois diagnóstico parasitológico de pessoas infectadas é dificultado pela variação 
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de oviposição dia a dia na infecção por S. mansoni. Muitas pessoas podem não eliminar ovos 

ao mesmo tempo da avaliação das fezes ou os ovos podem ser perdidos durante a coleta. 

Além disso, sinais da doença podem ainda estar presentes mesmo na verdadeira ausência da 

eliminação de ovos, pois os ovos podem permanecer nas lesões, especialmente em infecções 

de longa data. Logo após o tratamento, os ovos podem estar ausentes, mas a permanência das 

lesões é mais provável, sendo que, nesses casos, a ultrassonografia pode detectar as alterações 

irreversíveis após o tratamento (KOUKOUNARI, 2006). 

 

2.2.4.2  Diagnóstico clínico 

 

O diagnóstico do envolvimento hepático na esquistossomose mansônica é o fator mais 

importante para a determinação do prognóstico e do risco de complicações da doença, como o 

sangramento digestivo alto secundário às varizes esofágicas. A classificação clínica do 

paciente infectado é essencial para a sua condução correta. O padrão ouro para diagnóstico de 

fibrose hepática esquistossomótica é a biópsia hepática, porém, por ser invasiva, não se 

justifica em pacientes não cirúrgicos (SILVA, L., 2012; VOIETA, 2010). 

Em estudos de campo em áreas endêmicas, a classificação dos pacientes com esquistossomose 

crônica nas duas formas fundamentais era baseada no exame físico, em que os pacientes com 

baço palpável ou alterações sugestivas de hipertensão portal (ascite, circulação colateral) eram 

classificados com a forma hepatesplênica, enquanto aqueles somente com alterações hepáticas 

(aumento do lobo esquerdo, fígado endurecido) eram classificados com a forma 

hepatintestinal (BARBOSA, 2006; CONCEIÇÃO, 2007; PRATA, 2009; SARVEL, 2011). 

Porém, com o emprego da ultrassonografia abdominal, tornou-se evidente que a avaliação 

física dos pacientes não refletia o estágio da doença (MAGALHÃES, 2005). Vários estudos 

avaliando a associação entre exame físico e ultrassonográfico em áreas endêmicas para 

esquistossomose mostraram inconsistências entre os achados clínicos e as alterações 

ultrasssonográficas, demonstrando a não confiabilidade do exame físico na classificação dos 

esquistossomóticos. Essa classificação mostrou-se ineficaz na avaliação dos casos com fibrose 

hepática incipiente, em que o fígado ainda não está alterado clinicamente, dos casos de baço 

aumentado porém, não palpados ao exame clínico, ou dos casos em que o baço era palpável 

mas sem alteração hepática, sendo atualmente preferida a classificação baseada nos exames de 
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imagem, pela maior sensibilidade (COTA, 2006; LAMBERTUCCI, 2001; MARINHO, 

2006). 

Ultrassonografia abdominal tem sido utilizada em trabalhos de campo desde o final dos anos 

70, e nas últimas duas décadas tem se tornado a melhor técnica de imagem para avaliar a 

fibrose hepática por S. mansoni em estudo de campo (COTA, 2006; PINTO-SILVA, 2010; 

SILVA, L., 2012). Esse método tem como benefícios alta sensibilidade no diagnóstico da 

fibrose de Symmers-Bogliolo, coincidente aos achados da biópsia hepática (VOIETA, 2010), 

detecção de padrões característicos de anormalidades na esquistossomose hepatesplênica, 

diferentes dos aspectos da cirrose hepática e da esquistossomose aguda (SILVA, L., 2012), ter 

baixo custo, não ser invasivo, oferecer resultados imediatos e poder ser utilizado como 

método de diagnóstico e acompanhamento da resposta ao tratamento (ALFIDJA, 2004; 

RUIZ-GUEVARA, 2007). Além disso, os aparelhos  portáteis permitem seu emprego em 

locais distantes dos centros de referência médicos e salvar as imagens para sua avaliação 

posterior e (PINTO-SILVA, 2010). 

A ultrassonografia abdominal, como procedimento examinador dependente, levou à utilização 

de muitas metodologias de avaliação do envolvimento hepático na esquistossomose, o que 

dificultava a comparação dos dados (RICHTER, 2000a; SILVA, L., 2012). Para tentar 

padronizar esse método diagnóstico, a OMS promoveu encontros internacionais e estabeleceu 

um protocolo a ser utilizado durante os estudos de morbidade, o protocolo de Niamey-Belo 

Horizonte (RICHTER, 2000a). Essa diretriz descreve a metodologia a ser utilizada durante o 

exame ultrassonográfico para as medidas das vísceras e órgãos abdominais de interesse na 

classificação da doença, e propõe um valor de referência dessas medidas, ajustadas pela altura 

do paciente, para diagnóstico de alterações, e sua implantação possibilitou a padronização da 

avaliação abdominal, de forma que os resultados podem ser comparáveis. Pelo protocolo de 

Niamey-Belo Horizonte, o diagnóstico da fibrose periportal é realizado de formas quantitativa 

e qualitativa. Pelo método quantitativo, há guia explicativo para as medidas dos pontos na 

parede dos vasos e uma referência para valores alterados, com escore de probabilidade por 

associação das alterações. De forma qualitativa, há os padrões de fibrose hepática em forma 

de imagens para comparação com os achados ultrassonográficos durante o exame (RICHTER, 

2000a).  
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O achado ultrassonográfico de fibrose periportal é muito sugestivo de esquistossomose 

mansônica, não podendo, porém, ser considerado patognomônico da doença, já que outras 

entidades compartilham características da hepatopatia esquistossomótica. Algumas condições 

patológicas apresentam algum grau de fibrose periportal no hilo, como trombose de veia 

porta, na transformação cavernomatosa da doença. Além disso, a associação com hepatite 

crônica das infecções virais ou com cirrose hepática torna o diagnóstico da forma 

hepatesplênica mais difícil (PINTO-SILVA, 2010). A definição causal da fibrose periportal 

por esquistossomose é mais fácil quando se associam outros achados ultrassonográficos 

relacionados à doença, como o espessamento ecogênico da parede da vesícula biliar, a 

redução do lobo direito do fígado, o aumento do lobo esquerdo hepático, a esplenomegalia, a 

dilatação das veias do trato portal, a circulação colateral, a trombose portal (PINTO-SILVA, 

2010). Sinais ecográficos de hipertensão portal são obstruções no sistema porta, aumento do 

calibre das veias porta e/ou esplênica, espessamento dos ramos secundários da veia porta, 

presença de circulação colateral do sistema porto-sistêmico e ascite (RICHTER, 2000a). 

Outros métodos de imagem para avaliação do abdome estão sendo estudados e aplicados em 

pesquisas clínicas, como a ressonância magnética, que tem ótima correlação com os achados 

de biópsia hepática e é mais sensível que a ultrassonografia na definição de fibrose hepática 

leve e de alterações da parede da vesícula biliar (LAMBERTUCCI, 2002; SILVA, L., 2006, 

2012; VOIETA, 2010). Em áreas endêmicas distantes e em estudos de campo, a 

ultrassonografia persiste como o melhor método de diagnóstico de fibrose hepática periportal 

e de acompanhamento clínico, pela facilidade no uso, melhor acessibilidade e menor custo. 

 

2.2.5 Tratamento 

 

O tratamento específico pode prevenir a progressão da doença para a forma hepatesplênica e, 

naqueles com essa forma clínica, pode levar à regressão das lesões já presentes, como a 

fibrose periportal. Para a parasitose, o tratamento de escolha é o Praziquantel, na dose de 

50mg/kg no adulto e 60mg/kg na criança, dose única (BRASIL, 2008). Mesmo pacientes com 

as formas crônicas da doença ao diagnóstico, sem a presença de ovos no exame de fezes, 

devem ser tratados, pois se beneficiam do tratamento antihelmíntico (ANDRADE, 2006; 

RICHTER, 2000b; VENNERVALD, 2005). Para avaliação de cura, os pacientes devem 

repetir exame parasitológico em três dias consecutivos após o terceiro mês de tratamento. O 
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tratamento da parasitose com medicação específica elimina a atividade parasitária, mas as 

formas clínicas da doença devem ser conhecidas, pois exigem tratamento diferenciado mesmo 

na ausência da infecção ativa (PRATA, 2009). Alguns pacientes com hipertensão portal 

necessitam de tratamento cirúrgico, visando o controle das varizes esofagianas e a prevenção 

do sangramento digestivo alto: esplenectomia, anastomose portocava, anastomose 

esplenorrenal e desconexão porta-varizes (PRATA, 2009). Todos os pacientes com as formas 

hepatesplênicas deveriam ser referenciados para serviços especializados de acompanhamento 

e tratamento. 

 

2.2.6 Avaliação da morbidade 

 

Segundo a OMS, a morbidade representa as consequências clínicas de uma doença que afetam 

o bem estar do indivíduo. No caso da esquistossomose, o seu controle, ou seja, a prevenção do 

adoecimento causado pela infecção, pode ser alcançado por tratamento periódico em 

indivíduos ou grupos de alto risco (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

A OMS estima que, em todo o mundo, a esquistossomose levaria à perda de 4,5milhões de 

anos de vida ajustados pela incapacidade, sendo que o principal fator de morbidade é o 

acometimento hepático, com a fibrose periportal e a hipertensão portal como definidores 

prognósticos e de gravidade na doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). A 

detecção da forma hepatesplênica é importante para se monitorar a morbidade da doença. 

Entre todos os infectados, um indicador de morbidade é a porcentagem de casos com carga 

parasitária elevada (igual ou mais de 400 OPG), fator mais importante do que o número total 

de pessoas infectadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). Há na literatura a 

preocupação com subtipos adicionais de morbidade, como anemia, dor abdominal crônica, 

diarreia, intolerância a exercício físico, baixo crescimento e danos nutricionais e cognitivos, 

que são difíceis de quantificar e baseados principalmente na associação observacional, mas 

que deveriam ser adicionados às estimativas de carga da doença (KING, 2003; 

KOUKOUNARI, 2006). 

Há variação geográfica na gravidade da morbidade associada à esquistossomose, determinada 

por alguns fatores como grau e extensão da exposição à infecção, intensidade da carga 
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parasitária e coinfecções ou comorbidades (alcoolismo, desnutrição) (VENNERVALD, 

2008). 

Para o controle da morbidade da esquistossomose, é importante o uso de ferramentas para 

avaliação das alterações da doença e para monitoramento dos efeitos das intervenções 

aplicadas. Atualmente, a ultrassonografia é a ferramenta diagnóstica de escolha para detectar 

as condições patológicas associadas à doença, possibilitando a extensão da investigação em 

pacientes com esquistossomose, com a evidência clínica direta das alterações consequentes à 

infecção (KOUKOUNARI, 2006). Esse método tem provado seu valor como técnica não 

invasiva, rápida e segura na avaliação da morbidade (VENNERVALD, 2008), sendo utilizada 

no controle das alterações após o tratamento da doença. 

Em regiões endêmicas, os programas de controle da esquistossomose tem hoje enfatizado a 

prevenção e o controle da morbidade, mais do que a eliminação da transmissão (KING, 2003). 

O tratamento dos infectados com Praziquantel é a ferramenta chave para alcançar esses 

objetivos (BRASIL, 2012; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, 2009, 2012a). O 

tratamento da doença geralmente leva à redução dos níveis de infecção e melhora os achados 

clínicos como diarreia sanguinolenta, polipose intestinal, hepatesplenomegalia e fibrose 

periportal (RICHTER, 2000a). A redução do número de ovos por grama de fezes nos 

pacientes com carga parasitária moderada a alta garante a redução da morbidade a longo 

prazo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). O tratamento leva à redução da fibrose 

periportal, o que poderia prevenir o aparecimento da hipertensão portal. Algumas lesões, 

porém, são irreversíveis, mas devem ser acompanhadas por ultrassonografia. 

Mesmo com o aumento da utilização da ultrassonografia na avaliação da morbidade associada 

à esquistossomose, as evidências sugerem que essa morbidade em áreas endêmicas ainda é 

subestimada, e as alterações clínicas da forma hepatesplênica e das formas ectópicas 

configuram aspectos da morbidade negligenciados, de uma doença negligenciada 

(DRUMMOND, 2006; WORLD HEATH ORGANIZATIO, 2009). 

 

2.2.7 Políticas de controle da doença 

 

No Brasil, a importância e o impacto da doença levaram o Ministério da Saúde a iniciar, em 

1975, o Programa Especial de Controle da Esquistossomose, sendo transformado em 



42 

 

 

 

Programa de Controle da Esquistossomose em 1988. A partir de 1993, o Programa foi 

descentralizado, ficando a cargo dos municípios a responsabilidade das atividades de campo e 

coordenação das ações (DRUMMOND, 2010). Tem como linha de trabalho a detecção de 

portadores por inquéritos coproscópicos na população, com os objetivos de reduzir a 

ocorrência das formas graves da esquistossomose e a mortalidade a ela associada; diminuir a 

prevalência da infecção; e estabelecer medidas que possam interromper a expansão da doença 

nas áreas indenes e vulneráveis (MENEZES, 2005). Minas Gerais aderiu ao Programa em 

1983, sendo que 61% de seus municípios tinham transmissão ativa de esquistossomose, com 

mais de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas endêmicas (DRUMMOND, 2010). 

A vigilância epidemiológica da esquistossomose tem como objetivos reduzir a ocorrência das 

formas graves e os óbitos, reduzir a prevalência da infecção e o risco de expansão geográfica 

da doença. Para evitar a instalação de novos focos urbanos, a vigilância ativa é importante nas 

periferias das cidades, pelo grande fluxo migratório de pessoas procedentes de municípios 

endêmicos (BRASIL, 2007, 2008, 2010a). 

A morbidade por esquistossomose tem diminuído significativamente após o início do 

programa de controle da doença, com o tratamento em massa dos infectados. Os dados 

mostram redução de 47% na mortalidade devido à esquistossomose entre 1977 e 1994, uma 

redução de 50% no número de pacientes com esquistossomose admitidos nos hospitais entre 

1984 e 1997, redução consistente no número de pacientes que realizaram cirurgia por 

hipertensão portal assim como declínio no número de pacientes com a forma hepatesplênica 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

Apesar desses avanços, a esquistossomose continua sendo problema de saúde pública no 

Brasil, e o Governo Federal assumiu, em 2012, o compromisso de reduzir a carga dessa 

doença através do “Plano Integrado de Ações Estratégicas de Eliminação da Hanseníase, 

Filariose, Esquistossomose e Oncocercose como problema de saúde pública, tracoma como 

causa de cegueira e controle das geohelmintíases”(BRASIL, 2012). Como objetivos dessa 

política estão a eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública nos 

municípios endêmicos até 2015 e a eliminação da ocorrência de formas graves e óbitos por 

esquistossomose em pessoas menores de 30 anos. Propõe como estratégias a busca ativa de 

casos e o tratamento oportuno nas áreas endêmicas. Nessas áreas, o tratamento é guiado pela 

porcentagem de positividade ao inquérito parasitológico: tratamento coletivo dos maiores de 5 
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anos em localidades com mais de 25% de positividade; tratamento dos positivos e 

conviventes, em locais com 15 a 25% de positividade; e tratamento somente dos indivíduos 

com testes positivos para S. mansoni quando a positividade foi menor que 15%. Nenhum 

desses programas de controle prioriza o controle da morbidade das formas clínicas crônicas da 

doença, pelo diagnóstico ultrassonográfico. Além do tratamento dos casos positivos, o 

controle da doença deve envolver melhoria das condições sanitárias, saneamento básico, 

educação em saúde e melhor acesso aos serviços de saúde, questões muitas vezes não 

abordadas pelos programas de controle da doença. A melhoria das condições sanitárias 

favorece a manutenção do controle da infecção a médio e longo prazo, necessitando ser 

realizada em conjunto com a quimioterapia (PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 2009; SCHMIDLIN, 2013). 
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3  OBJETIVOS 
  

3.1 OBJETIVO GERAL 

Descrever a morbidade por esquistossomose nas terras indígenas Maxakali e Xakriabá, Minas 

Gerais, Brasil. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar a prevalência de esquistossomose e a carga parasitária das populações 

indígenas por exames coprológicos; 

• Determinar a prevalência das formas graves da esquistossomose pela avaliação clínica e 

ultrassonográfica; 

• Correlacionar as características clínicas e epidemiológicas específicas de cada população 

indígena estudada com as características de morbidade encontradas. 
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4  METODOLOGIA 
 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo é desdobramento do projeto original denominado “Distribuição espacial da 

desnutrição da população infantil e das nosologias prevalentes no período de 2000 a 2006 em 

populações indígenas em Minas Gerais”, de autoria do Prof. George Luiz Lins Machado 

Coelho, Escola de Medicina/UFOP. Esse projeto foi aprovado pelo CONEP em 22 de agosto 

de 2006 (Parecer nº 902/2006 do Registro CONEP 12827), e pela FUNAI, para ingressar nas 

Terras Indígenas Xakriabá (Autorização nº 73/CGEP/06) e Maxakali (Autorização nº 

77/CGEP/08 e nº 95/CGEP/08). Para o presente estudo foram realizadas reuniões com 

lideranças indígenas, e Conselho Local de Saúde Indígena de todas as etnias, que autorizaram 

a realização da pesquisa, e o trabalho foi realizado com o acompanhamento de agentes 

comunitários de saúde indígenas ou de agentes de saneamento. 

Todos os indivíduos com TFT positivo para esquistossomose ou para qualquer outro parasita 

intestinal receberam tratamento específico conforme orientação do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2010a). As alterações clínicas encontradas e os resultados da ultrassonografia 

abdominal foram encaminhados para cada Pólo Base em forma de relatório técnico, para que 

os indivíduos com as formas graves da doença pudessem receber tratamento adequado.   

 

4.2 POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 

A população desta pesquisa foi definida conforme resultados de pesquisa realizada pelo 

LEPI/UFOP no período de 2007 a 2009 (ASSIS, 2013; CARVALHO, 2010) em que foi 

encontrada esquistossomose mansônica nas terras indígenas Maxakali e Xakriabá. 

Em Maxakali, foi encontrada prevalência média de 23,1% de esquistossomose, presente nas 

seguintes localidades: Aldeia Verde (Pólo Base Ladainha): 32% (n=100), Pólo Base Água 

Boa:17,6% (n=193), Vila Nova (Pólo Base Pradinho): 24,1% (n=87), Cachoeirinha (Pólo 

Base Topázio): 34,5% (n=29). Por questões de acessibilidade, apenas as populações dos pólos 

base Água Boa e Pradinho foram selecionados para a pesquisa. 
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Em Xakriabá, foi encontrada prevalência de 15% de esquistossomose nas aldeias de Peruaçu e 

Dizimeiro, do Pólo Base Sumaré, sendo essas aldeias selecionadas para o estudo. 

 

4.3 AMOSTRA DO ESTUDO 

 

Em Maxakali, todos os indivíduos do sexo masculino acima de 15 anos (N=205) das aldeias 

dos pólos base Água Boa e Pradinho foram convidados a participar do estudo de campo. Por 

limitações impostas pelos costumes locais, mulheres e crianças não participaram do estudo.  

Em Xakriabá, toda a população residente nas aldeias Peruaçu e Dizimeiro foi convidada a 

participar desse estudo (N=166). Para a ultrassonografia abdominal e o exame físico, somente 

foram incluídos os maiores de quatro anos.  

 

Figura 5- Imagens das áreas de estudo do trabalho 

 

  A 

  B 

Fonte: Acervo pessoal. Notas: A: Terra indígena Maxakali; B: Terra indígena Xakriabá.  
 

4.4 PERÍODO DO ESTUDO 
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O trabalho foi realizado durante visita programada em cada localidade. Os funcionários do 

DSEI MG/ES que trabalhavam nos Pólos-Base alvos desse estudo auxiliaram na organização 

e coleta de dados, comunicando a população antecipadamente, avaliaram os lugares possíveis 

para a realização dos exames e acompanharam todo o processo de trabalho. Um dia antes do 

início da coleta de dados, os coordenadores desse estudo reuniram-se com as lideranças locais 

para explicarem os procedimentos a serem realizados e obterem o consentimento delas. O 

trabalho de campo em Xakriabá ocorreu entre os dias 01 e 05 de junho de 2011. O trabalho 

em Maxakali teve duração de cinco dias, sendo a coleta realizada entre os dias 07 e 10 de 

fevereiro de 2012. A mobilidade e o acesso às aldeias foram fatores determinantes no tempo 

gasto para o estudo. 

 

4.5 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

4.5.1 Questionário 

 

Questionário próprio, presente nos apêndices A e B, foi confeccionado em software específico 

(TeleForm Cardiff, versão 10.5.1) que permite leitura e exportação automatizada dos dados 

para um banco, a plataforma SPSS (SPSS, versão 13.0). O questionário foi desenhado de 

forma estruturada, com questões fechadas para obter dados quantitativos para a análise. Os 

dados exportados para o banco SPSS pelo programa Teleform foram conferidos à procura de 

erros após a transferência pela leitura automatizada dos questionários. Os erros foram 

corrigidos manualmente e novas variáveis foram criadas para facilitar a análise dos dados.  

Alguns dados foram coletados de forma aberta e recodificados para a análise. Foi realizado 

um manual de preenchimento do questionário, que foi lido e testado pelos pesquisadores, a 

fim de se conseguir extrair os dados com a melhor qualidade e confiabilidade possíveis. Após 

o estudo em Xakriabá, algumas variáveis foram modificadas para melhorar a eficiência do 

instrumento, e algumas foram acrescentadas, como área e subárea de residência, para o 

trabalho de campo em Maxakali. 

O questionário compreendeu quatro grupos de dados: epidemiológicos (demográficos, fatores 

de risco, esquistossomose prévia e presença de sinais e/ou sintomas crônicos), clínicos (coleta 

de dados vitais e exame físico direcionado), parasitológicos (exame parasitológico de fezes) e 

ultrassonográficos. Os dados epidemiológicos, clínicos e ultrassonográficos foram coletados 
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no mesmo dia, nas próprias aldeias, em locais adaptados para tal. Em Xakriabá, as casas dos 

moradores foram utilizadas para o trabalho, e em Maxakali, Centros de Saúde dentro das 

aldeias. Todos os participantes responderam ao questionário epidemiológico, passaram para a 

coleta dos dados vitais e antropométricos, sendo encaminhados para o exame físico e o 

ultrassonográfico, após os quais eram liberados, conforme ilustrado na figura 6.  

 

Figura 6- Coleta de dados nas Terras Indígenas Xakriabá, 2011, e Maxakali, 2012 
 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

 

Notas: A: Entrevista clínica na TI Xakriabá. B: Coleta de dados vitais na TI Xakriabá C: Exame físico na TI Maxakali. D: 

Exame ultrassonográfico na TI Maxakali. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Alunos de iniciação científica da UFOP foram treinados a aplicar o questionário clínico e a 

coletar os dados vitais e antropométricos. Para a entrevista em Maxakali, por dificuldades na 

comunicação, foi necessário auxílio de intérpretes locais para coleta dos dados.  

 

4.5.2 Dados epidemiológicos 

 

O grupo de dados epidemiológicos consistiu de questões básicas de fatores sociodemográficos 

(como idade, sexo, escolaridade, ocupação, local de residência). Em relação ao local de 

residência dos indivíduos, foram solicitados o município, a área (no caso, a localidade ou Pólo 
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Base de referência) e a subárea (a aldeia). Os dados epidemiológicos foram coletados por 

entrevista clínica com os participantes. Para os menores de 14 anos, os pais ou responsáveis 

responderam ao questionário. 

As idades foram categorizadas em grupos etários por décadas a partir de 10 anos até os 

maiores de 50 anos. As crianças menores de 10 anos foram separadas em dois grupos, os 

menores de cinco e os de cinco a nove anos.  

A escolaridade foi reorganizada em analfabeto, ensino fundamental (de um a oito anos de 

estudo), sendo dividido em primeiro ciclo (um a quatro anos) e em segundo ciclo (cinco a 

nove anos), ensino médio (de nove a 11 anos de estudo) e ensino superior (acima de 11 anos 

de estudo).  

As ocupações foram reclassificadas conforme a Classificação Brasileira de Ocupações nos 

Grandes Grupos (GG) ocupacionais (BRASIL, 2002b): 1) Grande Grupo 3 (GG 3), agrega os 

empregos que compõem as profissões técnicas de nível médio: Técnicos de nível médio das 

ciências físicas, químicas, engenharia e afins; Técnicos de nível médio das ciências 

biológicas, bioquímicas, da saúde e afins; Professores leigos e de nível médio; Técnicos de 

nível médio em serviços de transportes; Técnicos de nível médio nas ciências administrativas; 

Técnicos de nível médio dos serviços culturais, das comunicações e dos desportos; Outros 

técnicos de nível médio. 2) Grande Grupo 5 (GG5), agrega os empregos que produzem 

serviços pessoais e à coletividade, bem como aqueles que trabalham na intermediação de 

vendas de bens e serviços. Tais atividades consistem em serviços relacionados a viagens, 

trabalhos domésticos, restaurantes e cuidados pessoais, proteção às pessoas e bens e a 

manutenção da ordem pública, venda de mercadorias em comércio e mercados; 3) Grande 

Grupo 6 (GG6): agrega os empregos do setor agropecuário: Produtores na exploração 

agropecuária; Trabalhadores na exploração agropecuária; Pescadores e extrativistas florestais; 

Trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal; 4) Grande Grupo 9 (GG9): 

trabalhadores de manutenção e reparação: compreende as atividades de reparar e manter toda 

a sorte de bens e equipamentos, seja para uso pessoal, de instituições, empresas e do governo. 

Incluem os operadores de outras instalações industriais, trabalhadores em serviços de 

reparação e manutenção mecânica, polimantenedores e outros trabalhadores da conservação, 

manutenção e reparação. Os trabalhadores domésticos foram incluídos no GG6, já que 
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auxiliam nas atividades da roça. Para análise das informações ocupacionais, crianças e 

estudantes foram excluídos. 

As localidades de residência e o local de contato com a água foram recodificados de forma 

numérica. 

Foram pesquisados: a) fatores de risco para doenças hepáticas crônicas e para 

esquistossomose (Presença ou ausência de: consumo de álcool, uso de drogas, transfusão 

sanguínea, tratamentos cirúrgico ou odontológico, contato com águas naturais); b) sinais e 

sintomas crônicos (hemorragia digestiva, tosse persistente – várias vezes ao dia ou mais de 

três dias por semana nas últimas duas semanas, fadiga – falta de vontade ou de atitude, 

dispneia – cansaço, fôlego curto ou dificuldade para respirar; neurológicos: 

incontinência/retenção urinária ou fecal, disfunção erétil, paraparesia/plegia); c) história 

anterior de esquistossomose (realização de exame parasitológico de fezes, passado de 

esquistossomose, tratamento e verificação de cura);  d) tempo do tratamento anterior para 

esquistossomose (menos de um mês, entre um mês e um ano e acima de um ano do momento 

da pesquisa); e) verificação de cura da esquistossomose (classificada em menos de três meses, 

entre três e seis meses e mais de seis meses).  

O consumo de álcool foi avaliado pela presença ou não da ingestão da substância (consumo 

de álcool sim ou não), não sendo possível identificar frequência de consumo de álcool nem a 

dose consumida. Para análise de fatores de risco para consumo de álcool, foram incluídos 

somente os indivíduos acima de cinco anos. 

 

4.5.3 Exame clínico 

 

Os dados clínicos avaliados foram: dados antropométricos (peso, altura), dados vitais 

(frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial sistêmica), alterações do exame 

físico geral (avaliação do estado geral - comprometido ou preservado, presença de icterícia), 

alterações do aparelho cardiovascular (presença de sopros, alterações do ritmo cardíaco ou 

bulhas acessórias), alterações do aparelho respiratório (crepitações, sibilos, roncos), alterações 

do exame abdominal (presença de ascite, circulação colateral, avaliação de fígado e baço).  

Os dados vitais e antropométricos foram coletados conforme orientação geral para exame 

clínico (PORTO, 2009). Foi utilizada balança digital de pé, móvel, com graduação de 100g, 
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capacidade de 150kg, para os maiores de dois anos de idade. O peso de menores de dois anos 

foi aferido pela diferença entre o peso da criança no colo do responsável e o peso do 

responsável, já que não havia balança específica para essa idade. A estatura foi mensurada 

com antropômetro vertical, com a pessoa em posição ereta, braços estendidos ao longo do 

corpo, olhar fixo na altura dos olhos, pés unidos perpendicularmente à parede (BRASIL, 

2004). O comprimento de menores de dois anos foi realizado com antropômetro em posição 

horizontal sobre uma superfície plana. A pressão arterial sistêmica foi aferida com manguitos 

próprios, inclusive pediátricos.  

Os dados antropométricos, peso (kg) e altura (m), foram utilizados para se obter o índice de 

massa corporal (IMC), segundo a fórmula: IMC=peso/(altura)
2
. Para avaliação nutricional dos 

indivíduos até 19 anos, foram adotadas as recomendações do Ministério da Saúde e da 

Organização Mundial da Saúde: crianças de 0 a 5 anos incompletos (peso para idade, estatura 

para idade, peso por estatura), crianças de 5 a 10 anos incompletos (peso para idade, IMC para 

idade e estatura para idade) e adolescentes de 10 a 19 anos (IMC para idade e estatura para 

idade). Os valores de referência foram as novas curvas de crescimento da OMS (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2007). Para os adultos, os valores de referência do IMC foram 

os também recomendados pela OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013c), 

conforme anexo F. Para facilitar a análise dos dados, após essa recodificação, os dados foram 

reagrupados em três categorias: IMC normal, desnutrição e sobrepeso/obesidade.  

Os valores de pressão arterial sistêmica sistólica (PAS) e pressão arterial sistêmica diastólica 

(PAD), em milímetros de mercúrio (mmHg), para os maiores de 18 anos foram classificados 

conforme valores de referência da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010), que podem ser vistos no anexo G. Para os 

indivíduos até 18 anos, foi utilizado como pressão arterial sistêmica alterada valor acima do 

correspondente ao percentil 90 para idade, tendo-se como referência o percentil 50 de estatura 

(NATIONAL HIGH BLOOD PRESSURE..., 2004). O maior valor foi utilizado para 

classificação da pressão arterial sistêmica, quando as pressões sistólicas e diastólicas 

situaram-se em categorias diferentes. 

O exame físico dos menores de 15 anos de idade foi realizado por médica pediatra, e dos 

maiores dessa idade, por médica clínica. Para avaliação da esplenomegalia, foi realizada 

manobra de Schuster durante a palpação abdominal, quando necessário (PORTO, 2009).  
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O lobo direito hepático foi palpado na linha axilar anterior à direita abaixo do rebordo costal, 

o lobo esquerdo, na linha mediana anterior abaixo do apêndice xifóide, e o baço, na linha 

mamária  esquerda abaixo do rebordo costal. Os tamanhos, quando abaixo dessas referências 

anatômicas, foram medidos com fita métrica e anotados em centímetro. Quando o fígado e/ou 

o baço foram palpáveis, suas consistência (normal ou endurecida) e superfície (lisa ou 

nodular) foram descritas. Ao exame clínico, o fígado foi considerado aumentado quando 

qualquer lobo hepático foi palpável além da referência anatômica avaliada. A presença de 

baço palpável abaixo do rebordo costal esquerdo foi considerado como aumentado.  

 

4.5.4 Exame ultrassonográfico 

 

O exame ultrassonográfico (US) foi realizado no local do estudo por médico radiologista 

treinado na aplicação do protocolo Niamey-Belo Horizonte (RICHTER, 2000a). O mesmo 

profissional realizou ultrassonografia em ambas as terras indígenas. 

Foi utilizado o aparelho portátil GE Logic i (GE Healthcare, Chalfont St. Giles, Reino Unido), 

com transdutor convexo polifrequencial de 2,5 a 5 MHz, que permite o armazenamento dos 

exames em formato DICOM em dados brutos (protocolo específico para imagens médicas, 

sem perda de qualidade) para possível reavaliação. Os dados foram registrados no 

questionário durante a realização do exame.  

Os dados ultrassonográficos foram coletados conforme orientação da OMS no protocolo de 

Niamey-Belo Horizonte (RICHTER, 2000a). Os pacientes foram orientados a permanecer em 

jejum por no mínimo oito horas, para melhor qualidade e confiabilidade do exame. Foram 

registrados os calibres das veias porta, esplênica e mesentérica superior, espessura da parede 

dos ramos secundários da veia porta (três medidas diferentes), espessura da parede da vesícula 

biliar, presença de circulação colateral (presente se vaso com mais de 3 milímetros de 

diâmetro e descrito o tipo de colateral: gástrica esquerda, gástrica curta, umbilical, 

esplenorrenal), diâmetro longitudinal dos lobos hepáticos e do baço, presença de linfonodos 

abdominais, presença de outras patologias abdominais e/ou hepatobiliares (cálculo/barro 

biliar, esteatose hepática, cirrose hepática, hemossiderose, hemangioma, nódulo hepático). A 

fibrose hepática periportal foi avaliada de forma objetiva, comparando-se as imagens 

hepáticas aos padrões de acometimento hepático segundo a OMS (padrões A, B, C, D, E, F, e 

suas combinações Dc, Ec) (RICHTER, 2000a). Além disso, também foram pesquisados os 
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padrões de acometimento hepático não relacionados à esquistossomose (X, Y, Z). As imagens 

encontram-se no anexo E. 

As medidas das vísceras abdominais (baço e lobos hepáticos), do calibre da veia porta e da 

espessura da parede dos ramos secundários da veia porta, mensuradas por ultrassonografia, 

foram ajustadas pela estatura para classificação de normalidade, conforme protocolo Niamey-

Belo Horizonte (RICHTER, 2000a), ilustrado no anexo H. As medidas foram classificadas em 

normal, moderadamente aumentada e aumentada quando se encontravam abaixo do escore z 

+2, entre os escores z +2 e +4 e acima do escore z +4 para estatura, respectivamente, 

conforme anexo H. Para o lobo direito hepático, que tem seu tamanho reduzido pela infecção 

pela esquistossomose, as medidas foram consideradas normais, moderadamente alteradas e 

alteradas quando estavam acima do escore z -2, entre os escores z -2 e -4 e abaixo do escore z 

-4 para estatura. 

Hepatomegalia, esplenomegalia e hipertensão portal foram definidos quando os valores 

encontrados para lobo esquerdo hepático, baço e calibre da veia porta, respectivamente, 

estavam acima do escore z +2 para estatura, conforme referência no anexo H. O aumento da 

espessura da parede dos ramos secundários da veia porta, indicativo de fibrose periférica, foi 

considerado presente quando a relação da espessura por altura estava acima do escore z +2. 

Foram realizadas três medidas em pontos diferentes da espessura da parede dos ramos de 

segunda ordem da veia porta, e a média dessas medidas foi utilizada para as análises. A 

espessura da parede da vesícula biliar foi considerada aumentada se maior que 3 milímetros 

(mm), para pessoas com menos de 30 quilos (kg) de peso, ou se maior que 4mm, para pessoas 

com mais de 30 kg (RICHTER, 2001). Os diâmetros das veias esplênicas e mesentérica 

superior foram considerados aumentados se maiores que 9mm (PINTO-SILVA, 2010). 

Para fins de definição, a fibrose periportal foi considerada como presente com os padrões de 

acometimento dos tipos C, D, E, F e suas combinações. O tipo B, também relacionado com 

esquistossomose, não foi considerado como fibrose periportal, já que é uma forma inicial e 

inespecífica. Para análise dos dados, a fibrose periportal foi reclassificada em ausente, 

correspondendo aos padrões de acometimento A e B, leve, padrões C, D e Dc, moderada, 

padrões E e Ec, e intensa, padrão F (MARINHO, 2010). Além disso, para análise de risco 

foram utilizadas apenas duas categorias, fibrose periportal presente ou ausente. 
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Para a classificação das formas crônicas, foram incluídos todos os indivíduos que realizaram 

ultrassonografia e/ou TFT (Maxakali n=144; Xakriabá n= 138). As formas crônicas da 

esquistossomose foram classificadas em hepatintestinal ou hepatoesplênica, baseada nos 

dados parasitológicos e ultrassonográficos. A forma hepatintestinal foi definida por TFT 

positivo para esquistossomose e/ou fibrose periportal presente, na ausência de hipertensão 

portal e de esplenomegalia. Quando a fibrose periportal estava associada à esplenomegalia 

e/ou à hipertensão portal, a forma clínica foi definida como hepatoesplênica. Indivíduos com 

resultado de TFT positivo para esquistossomose, porém sem ultrassonografia, foram incluídos 

na forma clínica hepatintestinal. Os indivíduos que apresentaram alterações ultrassonográficas 

sugestivas de esquistossomose (fibrose periportal) sem outra causa provável, porém com TFT 

negativo ou sem avaliação coproscópica, pela grande possibilidade da esquistossomose, foram 

incluídos nas formas crônicas da doença, conforme resultado de ultrassonografia. Foram 

considerados sem esquistossomose os indivíduos com TFT negativo para o parasita e 

ultrassonografia normal. Os indivíduos sem TFT e com ultrassonografia normal, e aqueles 

sem ultrassonografia e TFT negativo foram considerados sem esquistossomose. 

Os dados clínicos e ultrassonográficos foram coletados de forma independente, sem 

comunicação entre os examinadores, a fim de manter a imparcialidade dos dados. Além disso, 

os examinadores não conheciam os resultados do exame parasitológico dos indivíduos 

avaliados. 

 

4.5.5 Exame parasitológico de fezes 

 

Técnica parasitológica TF-test
® 

(Three Fecal Test - TFT): O método de avaliação coprológica 

de triagem utilizado nesse estudo foi o de filtração e centrifugação TFT (BIO BRASIL, 2013). 

O processamento das amostras seguiu as instruções do fabricante. Os frascos
 

foram 

distribuídos para a população em estudo da TI Xakriabá em abril de 2011, pelos profissionais 

do DSEI MG/ES, que orientaram os procedimentos para coleta e os objetivos do trabalho. As 

amostras foram devolvidas aos profissionais do Pólo Base após as três coletas, e os frascos, 

devidamente lacrados e armazenados, foram enviados ao LEPI/UFOP para processamento e 

diagnóstico parasitológico.  

O método de KK foi realizado somente naqueles pacientes com resultado positivo para 

S. mansoni no TFT, para quantificação da carga parasitária. Coletores universais foram 
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distribuídos no dia do exame clínico e ultrassonográfico, após orientação da coleta, e 

recolhidos no dia seguinte. As amostras foram processadas em campo conforme orientação do 

fabricante, conforme ilustrado na figura 7. Para cada amostra foram preparadas três lâminas, e 

o material acondicionado foi encaminhado ao LEPI/UFOP. As lâminas foram analisadas por 

dois examinadores de forma independente e feita a contagem de ovos. A intensidade da 

infecção, expressa em ovos por grama (OPG) de fezes, foi calculada pela multiplicação da 

contagem do número de ovos de cada lâmina por 24.  

 

Figura 7- Preparação das amostras de fezes para realização do método de Kato-Katz, Xakriabá, junho, 2011 
 

  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os resultados de exames coprológicos foram anotados no questionário, nas seguintes 

categorias: agentes não patogênicos, A. lumbricoides, A. duodenalis,  S. stercoralis, E. 

histolytica/E. dipar, G. duodenalis, E. vermicularis, T. trichiura, S. mansoni. O índice de 

positividade para esquistossomose foi baseado no número de indivíduos com exame positivo 

para esquistossomose ao TFT pelo total da amostra. Os casos positivos para esquistossomose 

foram aqueles que apresentaram TFT positivo para o parasita. Os resultados do TFT foram 

reagrupados em negativo, monoparasitismo (quando houve presença de apenas um parasita 

intestinal) e poliparasitismo (quando houve mais de um parasita intestinal presente). Além 

disso, os casos de coinfecção, presença de esquistossomose e outros parasitos em uma mesma 

amostra, também foram categorizados. 

Pela baixa adesão e dificuldade de coleta de material para avaliação coprológica já observadas 

em trabalho anterior na população Maxakali (ASSIS, 2013), não foi possível a realização de 

novos exames parasitológicos nessa população.  
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa SPSS para Windows (Versão 13.0), 

utilizando-se o nível de significância de 0,05 para a análise. As variáveis contínuas foram 

descritas como média ou mediana e comparadas usando teste t de Student. O teste Qui-

quadrado ou o teste Exato de Fisher, quando apropriado, foram usados para comparação de 

variáveis categóricas. Os valores de Odds Ratio (OR) foram utilizados para análise de risco. 

Análise de variância (ANOVA) foi realizada para as variáveis contínuas com distribuição 

normal. Coeficientes de Pearson e Spearman foram empregados para correlações, quando 

apropriado. Modelos de regressão linear ou logística foram empregados para análise 

multivariada. Variáveis com nível de significância menor que 0,2 foram selecionadas para 

entrar no modelo multivariado. 
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5    RESULTADOS 
 

5.1 FLUXOGRAMA 

 

5.1.1 Maxakali 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1
As características dos indivíduos não participantes não foram conseguidas para o trabalho. 

2
Não houve diferença significativa entre idade, profissão, consumo de álcool, pólo base de 

residência em relação aos participantes. 

 

Amostra 

Todos os indivíduos do sexo masculino maiores de 15 anos moradores dos Pólos Base 

Água Boa e Pradinho (N=205) 

Perda de 56 indivíduos por recusa
1
 

Perda de 3 indivíduos por recusa
2
 

Perda de 2 indivíduos por recusa
2
 

Entrevista (N= 149) 

Exame clínico (N= 146) 

Ultrassonografia abdominal (N= 144) 
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5.1.2 Xakriabá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1
As características dos indivíduos não participantes não foram conseguidas para o trabalho. 

2
19 indivíduos realizaram somente o TF-Test®, 1 indivíduo só o exame físico e 1, só a 

ultrassonografia. Não houve diferença significativa entre a idade e sexo com os indivíduos 

que realizaram a entrevista. 
3
18 indivíduos menores de cinco anos não foram selecionados 

para exame físico nem ultrassonografia. Não foi encontrada diferença entre o sexo, ocupação, 

tratamento anterior para esquistossomose entre os indivíduos que realizaram e que não 

realizaram a ultrassonografia e o exame físico. Houve mais consumidores de álcool entre os 

que realizaram ultrassonografia (p<0,001; OR 16,98, IC95% 2,18 - 131,96). 
4
29 indivíduos 

realizaram somente o exame físico, dois somente a entrevista e um, somente a 

ultrassonografia. Não foi encontrada diferença entre o consumo de álcool, a ocupação, história 

de tratamento anterior, idade média entre os indivíduos que realizaram e não realizaram o 

TFT. A diferença da escolaridade foi significativa maior entre os que fizeram o TFT 

(p=0,013). 
5
Não houve diferença entre tratamento anterior para esquistossomose, consumo de 

álcool, ocupação, escolaridade, sexo e grupos etários entre os indivíduos que realizaram e não 

realizaram o Kato-Katz. 

Amostra 

Todos os moradores das aldeias Dizimeiro e Peruaçu (N= 166) 

Perda de 18 indivíduos por recusa
1
 

Perda de 23 indivíduos
2
 

Perda de 18 indivíduos
3
 

Perda de 1 indivíduo por recusa 

Ultrassonografia abdominal (N= 105) 

Exame físico (N= 106) 

Entrevista (N= 125) 

Dados vitais e antropométricos (N= 124) 

TF-test
® 

(N= 116) 

Kato-Katz (N= 11) 

148 participantes 

31 positivos para S.mansoni 

Perda de 32 indivíduos
4
 

Perda de 20 indivíduos por recusa
5
 

Perda de 1 indivíduo por recusa 
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5.2 POPULAÇÃO MAXAKALI 

 

5.2.1 Dados sociodemográficos 

 

Participaram desse estudo 149 homens maiores de 15 anos do total de 205 (72,7%), com 

média de idade de 31,4 anos (desvio padrão: 13,1 anos; variando entre 16 e 86 anos). Houve 

predomínio dos adultos jovens entre 20 e 29 anos, conforme demonstrado na tabela 1. Os 

indivíduos estavam distribuídos de forma igualitária entre os dois Pólos Base. 

 

Tabela 1- Distribuição etária da população masculina de Maxakali avaliada, residente nos Pólos Base Água Boa 

e Pradinho, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

Grupo etário Total (%) 

16-19 anos 22 (14,8) 

20-29 anos 62 (41,6) 

30-39 anos 28 (18,8) 

40-49 anos 21 (14,1) 

≥50 anos 16 (10,7) 

Total 149 (100,0) 

 

Conforme ilustrado na tabela 2, houve predomínio das ocupações ligadas à agricultura. Não 

foi encontrada associação das ocupações por grandes grupos com os pólos base (p=0,106) ou 

com as faixas etárias (p=0,556). Mesmo com população jovem, apenas oito indivíduos (5,4%) 

eram estudantes.  

 

Tabela 2- Característica ocupacional da população masculina avaliada, residente nos Pólos Base Água Boa e 

Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

Ocupação por grandes grupos
1
 n (%) Ocupação por grandes grupos

1
 n (%) 

GG3 29 (19,5) GG9 1 (0,7) 

GG5 1 (0,7) Estudante 8 (5,4) 

GG6 74 (49,7) Sem informação 36 (24,1) 

Total   149 (100,0) 

Notas:1GG3: Grande grupo ocupacional 3 (profissionais de nível técnico – professores indígenas, agentes de saúde indígenas 

e agentes de endemias); GG5: Grande grupo ocupacional 5 (profissionais da área de serviços - lixeiro); GG6: Grande grupo 

ocupacional 6 (profissionais da área de agricultura); GG9: Grande grupo ocupacional 9 (profissionais de manutenção e 

reparação - pedreiro) (BRASIL, 2002b). 

 

5.2.2 Dados clínicos 
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O peso dos participantes variou de 40,3 a 88,5kg (mediana= 56,5kg), e a estatura, de 146 a 

178cm (mediana= 161cm). A tabela 3 resume os dados antropométricos e vitais encontrados. 

Os problemas crônicos não transmissíveis principais foram: sobrepeso e obesidade (12,7%) e 

hipertensão arterial sistêmica (2,0%); e a desnutrição teve prevalência de 2,0%. Não houve 

associação entre os grupos etários e o IMC (p=0,109) e a hipertensão arterial sistêmica 

(p=0,637). 

 

Tabela 3- Índice de massa corporal e pressão arterial sistêmica da população masculina avaliada, residente nos 

Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

Dados antropométricos e vitais n(%) 

IMC (kg/m
2
)  

Normal (18,5-24,9) 102 (68,5) 

Desnutrição (<18,5) 3 (2,0) 

Sobrepeso/obesidade (>25) 19 (12,7) 

Sem informação 25 (16,8) 

Total 149 (100,0) 

Pressão arterial sistêmica (mmHg)  

Normal (PAS<130 e PAD<85) 138 (92,6) 

Limítrofe (PAS= 130-139 e/ou PAD=85-89) 3 (2,0) 

Hipertensão grau 1 (PAS=140-149 e/ou PAD= 90-99) 3 (2,0) 

Hipertensão sistólica isolada (PAS≥140 e PAD <90) 1 (0,7) 

Sem informação 4 (2,7) 

Total 145 (100,0) 

Notas: IMC: índice de massa corporal, calculado por:[peso/(estatura)2]; PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial 

diastólica. 

 

O exame clínico foi realizado em 146 indígenas. As alterações encontradas no exame físico 

geral foram: estado geral comprometido em sete (5,0%) participantes, sopro cardíaco em seis 

(4,2%), crepitações respiratórias em dois (4,2%), alteração do ritmo cardíaco e icterícia, cada 

uma em um indivíduo (0,7% cada). Ao exame abdominal, não foram encontrados casos com 

circulação colateral visível ou ascite. As características das vísceras abdominais, fígado e 

baço, estão descritas na tabela 4.  

A consistência hepática estava endurecida somente em um caso (0,06%) e a superfície era lisa 

em todos os casos. A consistência e superfície estavam normais em todos os baços palpados. 
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Tabela 4- Frequência de indivíduos com fígado e baço palpáveis ao exame físico e a mediana do tamanho, num 

total de 146 examinados, na população masculina dos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas 

Gerais, fevereiro, 2012 

 

Víscera abdominal Palpável n(%) Mediana do tamanho (valor mínimo-máximo)
1
 

Fígado   

Lobo esquerdo 10 (6,8) 4,5 (3-7) 

Lobo direito 15 (10,3) 4,0 (2-7) 

Baço 4 (2,7) 2,0 (2-4) 

Notas: 1Medida em centímetros abaixo da referência anatômica utilizada: Lobo esquerdo - Palpável abaixo do apêndice 

xifóide; Lobo direito – palpável abaixo do rebordo costal direito; Baço – palpável abaixo do rebordo costal esquerdo. 

 

Os indivíduos com baço palpável tiveram 19,1 vezes mais chance de também apresentarem 

um dos lobos hepáticos palpáveis (p=0,011; OR 19,1, IC95%: 1,89-193,30). 

A tabela 5 mostra a frequência encontrada dos fatores de risco para doenças hepáticas 

crônicas na amostra avaliada. 

  

Tabela 5- Fatores clínicos e comportamentais relacionados às doenças hepáticas na população masculina 

avaliada (N=149), residente nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

Fatores pesquisados n(%) 

História clínica  

Transfusão sanguínea 2 (1,4) 

Cirurgia 6 (4,1) 

Tratamento odontológico 110 (76,4) 

Sangramento digestivo 7 (5,1) 

Piercing/tatuagem 4 (2,8) 

Consumo de álcool 79 (54,5) 

Tipo de bebida alcoólica consumida  

Cerveja 38 (29,2) 

Aguardente 68 (90,7) 

Vinho 27 (20,8) 

Os três tipos 21 (20) 

Sinais/sintomas neurológicos  

Incontinência/retenção urinária ou fecal 2 (1,4) 

Paraparesia/plegia 1(0,7) 

Sinais/sintomas respiratórios  

Tosse 76 (52,8) 

Dispneia 20 (14,4) 

Fadiga 31 (22) 
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5.2.3 Avaliação ultrassonográfica 

 

A ultrasonografia abdominal foi realizada em 144 (96,6%) pessoas. A tabela 6 contém as 

medidas das vísceras abdominais e a classificação dos valores encontrados utilizando-se como 

referência o protocolo Niamey-Belo Horizonte (RICHTER, 2000a). O lobo esquerdo hepático 

estava alterado em quase 40% dos indivíduos avaliados. O aumento no calibre da veia porta 

foi encontrado em mais de 10% da amostra, sinal indireto da hipertensão portal. A média de 

idade dos indivíduos com hipertensão portal (37,1 anos, desvio padrão: 20,5 anos) não foi 

diferente significativamente (p=0,067) da média de idade dos sem hipertensão portal (30,6 

anos, desvio padrão: 12 anos). 

 

Tabela 6- Descrição das medidas ultrassonográficas e classificação conforme protocolo Niamey-Belo 

Horizonte
1
, em 144 indivíduos da população masculina dos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, 

Minas Gerais, fevereiro, 2012 

Medida ultrassonográfica 
Tamanho médio 

(DP) 

Classificação ultrassonográfica 

Normal 

n (%) 

Moderadamente 

alterado n (%) 

Alterado 

n (%) 

Lobo esquerdo hepático (cm) 8,3 (1,6) 87 (60,4) 48 (33,3) 9 (6,3) 

Lobo direito hepático (cm) 14,5 (2,7) 144 (100,0) - - 

Baço (cm)
2
 9,1 (1,6) 139 (96,5) 2 (1,4) 1 (0,7) 

Calibre da veia porta (mm) 10,0 (1,6) 129 (89,6) 15 (10,4) - 

Espessura média da parede dos ramos 

secundários da veia porta (mm) 

2,5 (0,4) 142 (98,6) 2 (1,4) - 

Espessura da parede da vesícula biliar 

(mm)
3,4

 

2,3 (0,5) 132 (88,6) - 1 (0,7) 

Calibre da veia mesentérica superior 

(mm)
3,5

 

5,5 (1,2) 142 (99,3) - 1 (0,7) 

Calibre da veia esplênica (mm)
2
 5,2 (1,2) 143 (99,3) - 1 (0,7) 

Notas:  1Richter (2000a). 2Sem informação em dois indivíduos (1,4%). 3Foram utilizados como normais os valores das 

seguintes medidas: espessura da vesícula biliar <4mm, calibre das veias mesentérica superior e esplênica <9mm. 4Sem 

informação em 11 indivíduos (7,4%). 5Sem informação em um indivíduo (0,7%). DP: Desvio padrão; cm: centímetros; mm: 

milímetros. 

 

O contorno dos lobos hepáticos estava liso em 141 (98,9%) casos e rugoso em dois (1,4%). 

Foram encontrados três casos (2,1%) de barro biliar e seis (4,2%), de esteatose hepática. 

Nenhuma outra alteração hepatobiliar ou abdominal, circulação colateral ou linfonodomegalia 

abdominal foram encontradas.  
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Houve correlação entre as medidas do lobo esquerdo hepático (Rho= -0,335; p<0,001), do 

baço (Rho= -0,261; p=0,002), da espessura da parede dos ramos secundários da veia porta 

(Rho= 0,241; p=0,004) e da espessura da parede da vesícula biliar (Rho= 0,20; p=0,021) com 

a idade, conforme figura 8.  

Pelo modelo de regressão linear, para cada aumento de um ano na idade havia redução de 

0,028 cm no tamanho do lobo esquerdo hepático e de 0,029 cm do baço, e aumento de 0,006 

mm na espessura da parede dos ramos secundários da veia porta e de 0,007 mm na espessura 

da parede da vesícula biliar. 

 

Figura 8- Correlação entre as medidas ultrassonográficas, conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, e a 

idade, na população masculina avaliada, residente nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas 

Gerais, fevereiro, 2012 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEH=  9,15- Idade x 0,028 

B 

 
 

B=  9,99 - Idade x 0,029 

C 

 
EPRSVP= 0,006 x Idade + 2,34 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVB=  0,007 x Idade + 2,34. 

Notas: 1Richter (2000a). Diagrama de dispersão com linha interpolatriz, que representa o coeficiente de correlação linear 

entre as variáveis.Gráfico A: Lobo esquerdo hepático (LEH).  R2= 0,053. Gráfico B: Diâmetro longitudinal do baço (B). 

R2=0,048. Gráfico C: Espessura da parede dos ramos secundários da veia porta (EPRSVP). R2= 0,037. Gráfico D: Espessura 

da parede da vesícula biliar (PVB). R2= 0,032 cm:centímetros, mm: milímetros. 
 

Não foi encontrada correlação entre as medidas do calibre da veia porta (p=0,106), do lobo 

direito (p=0,586), do calibre da veia esplênica (p=0,979) e do calibre da veia mesentérica 

superior (p=0,308) e a idade.  
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A figura 9 ilustra imagens ultrassonográficas de aumento do calibre da veia porta e do baço, 

encontradas na população avaliada. 

 

Figura 9- Imagens ultrassonográficas encontradas na população masculina avaliada dos Pólos Base Água Boa e 

Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

 

Notas: Figura A: Calibre da veia porta aumentado; Figura B: Baço aumentado. 

 

A fibrose periportal relacionada à esquistossomose segundo protocolo Niamey-Belo 

Horizonte (RICHTER, 2000a) foi encontrada em 8,3% dos indivíduos, sendo do tipo leve 

(padrões C, D e Dc) em 91,6% dos casos e moderada (padrão E), em 8,4%. O gráfico 1 ilustra 

a distribuição dos padrões de acometimento hepático encontrada. Não foi encontrado nenhum 

padrão de acometimento hepático não relacionado à esquistossomose (X, Y, Z). 

 

Gráfico 1- Distribuição da fibrose periportal conforme padrões de acometimento hepático segundo protocolo 

Niamey-Belo Horizonte
1
, na população masculina avaliada, residente nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia 

Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

 

Nota:1Richter (2000a). Fibrose periportal considerada presente se padrões C, D, Dc e E.  
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As características demográficas dos indivíduos com e sem fibrose periportal estão descritas na 

tabela 7. A média de idade dos indivíduos com e sem fibrose periportal foi semelhante (31 

anos), não havendo diferença estatística entre os grupos (p=0,941). O grupo etário entre 40-49 

anos apresentou maior percentual de fibrose periportal, com 15% de prevalência nessa faixa 

etária. Destaca-se a presença de fibrose periportal entre a população mais jovem, presente em 

9,5% da população entre 16-19 anos, sendo do tipo Dc em um caso (4,8%). Não foi 

encontrada diferença estatística entre as variáveis avaliadas e a presença da fibrose periportal. 

 

Tabela 7- Características demográficas dos indivíduos sem e com fibrose periportal, conforme protocolo 

Niamey-Belo Horizonte
1
, segundo prevalência, na população masculina avaliada, residente nos Pólos Base Água 

Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

Variáveis Fibrose periportal n(%) Valor p 

Ausente (n=132) Presente (n=12)  

Grupos etários   0,733 

16-19 anos 19 (90,5) 2 (9,5)  

20-29 anos 56 (91,8) 5 (8,2)  

30-39 anos 26 (96,3) 1 (3,7)  

40-49 anos 17 (85,0) 3 (15,0)  

≥50 anos 14 (93,3) 1 (6,7)  

Pólo Base   0,208 

Água Boa 62 (88,6) 8 (11,4)  

Pradinho 68 (94,4) 4 (5,6)  

Sem informação 2 (100,0) 0 (0,0)  

Ocupação2   0,896 

GG3 26 (89,7) 3 (10,3)  

GG6 67 (91,8) 6 (8,2)  

GG5 1 (100,0) 0 (0,0)  

GG9 1 (100,0) 0 (0,0)  

Estudante 8 (100,0) 0 (0,0)  

Sem informação 29 (90,6) 3 (9,4)  

Notas: 1Richter (2000a).2GG3: Grande grupo ocupacional 3 (profissionais de nível técnico); GG5: Grande grupo ocupacional 5 (profissionais 

da área de serviços); GG6: Grande grupo ocupacional 6 (profissionais da área de agricultura); GG9: Grande grupo ocupacional 9 

(profissionais de manutenção e reparação)(BRASIL, 2002b) 

 

As características clínicas dos pacientes com e sem fibrose periportal estão descritas na tabela 

8. Não foi encontrada associação entre as variáveis e a fibrose periportal. Dentre os pacientes 

com lobo esquerdo palpável, 20% tinham fibrose, enquanto que, em 8,5% dos pacientes com 
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lobo direito não palpável foi detectada fibrose periportal. Dos quatro indivíduos com baço 

palpável, somente um (25%) apresentava fibrose periportal concomitante. 

 

Tabela 8- Características clínicas dos indivíduos sem e com fibrose periportal por avaliação ultrassonográfica 

conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, segundo prevalência, na população masculina avaliada, residente 

nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

Variáveis Fibrose periportal n(%) Valor p 

 Ausente Presente  

Consumo de álcool   1,000* 

Sim 60 (92,3) 5 (7,7)  

Não 72 (91,1) 7 (8,9)  

IMC (kg/m
2
)   0,748 

Normal (18,5 – 24,9) 111 (91,0) 11 (9,0)  

Desnutrição (<18,5) 3 (100) 0  

Sobrepeso/obesidade (≥25) 18 (94,7) 1 (5,3)  

Hipertensão arterial (mmHg)   1,000* 

Não (PAS<140 e PAD <90) 128 (91,4) 12 (8,6)  

Sim (PAS ≥140 e/ou PAD ≥90) 4 (100,0) 0  

Lobo esquerdo hepático   0,197* 

Não palpável 124 (92,5) 10 (7,5)  

Palpável 8 (80,0) 2 (20,0)  

Lobo direito hepático   1,000* 

Não palpável 118 (91,5) 11 (8,5)  

Palpável 14 (93,3) 1 (6,7)  

Baço   0,297* 

Não palpável 129 (92,1) 11 (7,9)  

Palpável 3 (75,0) 1 (25,0)  

Notas: 1Richter (2000a). IMC: índice de massa corporal [calculado por peso/(estatura)2]; PAS: Pressão arterial sistêmica 

sistólica; PAD: Pressão arterial sistêmica diastólica.*Teste Exato de Fisher. 

 

A variação das médias das vísceras e dos vasos abdominais por ultrassonografia na presença e 

ausência de fibrose periportal está descrita na tabela 9.  

Não foi encontrada diferença significativa entre as medidas do lobo esquerdo hepático, lobo 

direito, do calibre da veia porta, do calibre da veia mesentérica e da veia esplênica dos 

indivíduos com e sem fibrose periportal.  
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Tabela 9- Variação das médias das vísceras e dos vasos abdominais na presença e ausência de fibrose periportal, 

diagnosticada conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, na população masculina avaliada, residente nos 

Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 
(continua) 

Medida abdominal 

Tamanho médio (DP) 

Valor p Fibrose periportal 

Ausente Presente 

Lobo esquerdo hepático (cm) 8,2 (1,5) 8,8 (2,6) 0,246 

Lobo direito hepático (cm) 14,6 (2,8) 13,4 (1,3) 0,132 

Baço (cm) 9,0 (1,4) 10,0 (3,0) 0,052 

Calibre da veia porta (mm) 10,0 (1,6) 10,1 (1,8) 0,966 

Calibre da veia esplênica (mm) 5,9 (1,0) 6,5 (2,0) 0,082 

Calibre da veia mesentérica (mm) 6,5 (1,0) 7,0 (1,7) 0,088 

Espessura da parede dos ramos secundários 

da veia porta (mm) 

2,5 (0,3) 3,0 (0,7) <0,001 

Espessura da parede da vesícula biliar (mm) 2,5 (0,5) 3,0 (0,9) 0,006 

Nota: 1Richter (2000a). Teste t de Student. 

 

A medida do baço foi significativamente maior na presença da fibrose periportal (p=0,052), 

assim como as médias da espessura dos ramos secundários da veia porta (p<0,001) e da 

parede da vesícula biliar (p=0,006), conforme ilustrado no gráfico 2 e na figura 10. As 

medidas das espessuras da parede dos ramos secundários da veia porta, da parede da vesícula 

biliar e do baço apresentaram distribuição normal, sendo os histogramas ilustrados no 

apêndice C. 

 

Gráfico 2- Tamanho do baço em relação à presença da fibrose periportal, diagnosticada conforme protocolo 

Niamey-Belo Horizonte
1
, na população masculina avaliada, residente nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia 

Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

 
Notas: 1Richter (2000a). Gráfico de barra representando os valores médios e as barras verticais indicam os valores entre o 

desvio padrão ± 2. Houve diferença significativa entre as medidas (p=0,052). cm: centímetros. 
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Figura 10- Médias da espessura da parede dos ramos secundários da veia porta (A) e da espessura da parede da 

vesícula biliar (B) na presença e ausência da fibrose periportal, diagnosticada conforme protocolo Niamey-Belo 

Horizonte
1
, na população masculina avaliada, residente nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, 

Minas Gerais, fevereiro, 2012 

A 

 

 

B 

 

Notas: 1Richter (2000a). Gráfico A: valor p <0,001. Gráfico B: valor p=0,006. mm: milímetros. 

 

A classificação das medidas ultrassonográficas e sua relação com a fibrose hepática periportal 

estão demonstradas na tabela 10. Os indivíduos com esplenomegalia tiveram 25 vezes mais 

chance de apresentar fibrose periportal do que os com baço normal (OR: 25,8; IC95% 2,2-

309,7). Esplenomegalia sem fibrose periportal ocorreu em um caso, dos quatro presentes 

(33%), enquanto 7,2% dos indivíduos com baço normal tinham fibrose periportal. Houve 

associação entre o aumento da espessura da parede dos ramos secundários da veia porta e a 

fibrose periportal, porém, não foi possível calcular a chance de ocorrência de fibrose para essa 

variável pelo pequeno número de indivíduos com a alteração (n=2). Somente 6,7% dos 

pacientes com hipertensão portal tinham fibrose periportal concomitante. O único caso de 

aumento do calibre das veias esplênica e mesentérica também apresentou fibrose periportal. 

 
Tabela 10- Classificação das medidas das vísceras e vasos abdominais dos indivíduos sem e com fibrose 

periportal, por ultrassonografia abdominal conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, segundo prevalência, 

na população masculina avaliada, residente nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, 

fevereiro, 2012 
(continua) 

Classificação das vísceras e vasos abdominais
2
 Fibrose periportal n (%) Valor p

3
 

 Não (n=132) Sim (n=12)  

Lobo esquerdo    0,837 

Normal 81 (92) 7(8)  

Aumentado 51 (91,1) 5 (8,9)  

Lobo direito     

Normal 132 (91,7) 12 (8,3) - 

Reduzido
4
 0 (0,0) 0 (0,0)  
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Tabela 10- Classificação das medidas das vísceras e vasos abdominais dos indivíduos sem e com fibrose 

periportal, por ultrassonografia abdominal conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, segundo prevalência, 

na população masculina avaliada, residente nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, 

fevereiro, 2012 
(conclusão) 

Classificação das vísceras e vasos abdominais
2
 Fibrose periportal n (%) Valor p

3
 

 Não (n=132) Sim (n=12)  

Baço    0,019 

Normal 129 (98,2) 10 (7,2)  

Aumentado 1 (33,3) 2 (66,7)  

Calibre veia porta   1,000 

Normal 118 (91,5) 11 (8,5)  

Aumentado 14 (93,3) 1 (6,7)  

Espessura da parede dos ramos secundários da 

veia porta  

  0,006 

Normal 132 (93,0) 10 (7,0)  

Aumentada 0 (0,0)  2 (100)  

Espessura da vesícula biliar   0,090 

Normal 121 (91,7) 11 (8,3)  

Aumentada 0 (0,0) 1 (100,0)  

Calibre da veia esplênica    0,083 

Normal 132 (92,3) 11 (7,7)  

Aumentada 0 (0,0) 1 (100,0)  

Calibre da veia mesentérica superior   0,084 

Normal 131 (92,3) 11 (7,7)  

Aumentada 0 (0,0) 1 (100,0)  

Notas: 1Richter (2000a). 2A classificação aumentada inclui as medidas moderadamente aumentadas e aumentadas. 3Teste 

Exato de Fisher. 4Não foi encontrado nenhum caso de redução do lobo direito hepático por ultrassonografia. 

 

Em função do pequeno número de casos com alterações das medidas ultrassonográficas 

associadas à fibrose periportal (esplenomegalia e aumento da espessura dos ramos 

secundários da veia porta), não foi possível realizar a análise multivariada para cálculo de 

risco de fibrose nessa amostra.  

A classificação clínica das formas crônicas da esquistossomose dos indivíduos avaliados está 

mostrada no gráfico 3. A classificação foi baseada nos resultados ultrassonográficos. A 

esquistossomose hepatintestinal foi encontrada em 6,9% dos indivíduos avaliados (10/144), 

enquanto a hepatesplênica estava presente em 1,4% dos indivíduos (2/144). Considerando 

somente os indivíduos com as formas crônicas da doença (n=12), a esquistossomose 

hepatesplênica representou 16,6% dos casos.  
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Gráfico 3- Distribuição das formas crônicas da esquistossomose
1
 em 144 indivíduos avaliados, residente nos 

Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

 

Nota:1Forma hepatintestinal: indivíduos com fibrose periportal à ultrassonografia abdominal, sem esplenomegalia nem 

hipertensão portal. Forma hepatesplênica: indivíduos com fibrose periportal à ultrassonografia abdominal associada a 

esplenomegalia ou hipertensão portal. 

 

A distribuição etária dos casos de esquistossomose crônica está ilustrada no gráfico 4. O 

grupo etário com maior prevalência da forma crônica da esquistossomose foi o de 40 a 49 

anos, porém essa diferença não foi significativa (p=0,733). Chama atenção a presença da 

doença em 9,5% dos indivíduos avaliados entre 16 e 19 anos.  

 

Gráfico 4- Distribuição etária dos indivíduos com esquistossomose crônica, dentre os 144 examinados, residente 

nos Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

 

Nota: Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,733). 
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Não houve diferença significativa entre os grupos etários (p=0,733), a ocupação (p=0,953), e 

o consumo de álcool (p=0,801) dentre os indivíduos com e sem a esquistossomose. Todos os 

indivíduos avaliados relataram contato com coleções de água natural. Não houve associação 

entre baço (p=0,221) e fígado (p=0,889) palpáveis e esquistossomose forma crônica.  

O consumo de álcool foi relatado em 54,5% das entrevistas. Foi encontrada associação entre a 

idade e o consumo de álcool (p<0,001), sendo que indivíduos do grupo etário de 30 a 39 anos 

apresentaram nove vezes mais chance de consumir álcool do que os do grupo etário de 16 a 

19 anos, conforme demonstrado na tabela 11. Não houve diferença significativa entre o 

consumo de álcool e a alteração das vísceras abdominais avaliadas por ultrassonografia 

(dados não mostrados). O consumo de álcool não aumentou o risco de fibrose hepática 

periportal (p=0,801). 

 

Tabela 11- Distribuição etária e risco do consumo de álcool na população masculina avaliada, residente nos 

Pólos Base Água Boa e Pradinho, etnia Maxakali, Minas Gerais, fevereiro, 2012 

Grupo etário Consumo de álcool n (%) Valor p OR; ( IC95%) 

 Não  Sim   

16-19 anos 15 (68,2) 7 (31,8) - 1 

20-29 anos 26 (42,6) 35 (57,4) 0,040 2,88; (1,03 – 8,09) 

30-39 anos 5 (18,5) 22 (81,5) <0,001 9,43; (2,51- 35,37) 

40-49 anos 8 (40,0) 12 (60,0) 0,067 3,21; (0,91–11,41) 

≥50 anos 12 (80,0) 3 (20,0) 0,427 0,57; (0,11–2,53) 

Nota: Avaliação das razões de chances em referência ao grupo etário de 16 a 19 anos. OR: Razão de chances (odds ratio); 

IC95%: Intervalo de confiança de 95%. 

 

 

5.3 POPULAÇÃO XAKRIABÁ 

 

5.3.1 Dados sociodemográficos 

 

Participaram da pesquisa 148 pessoas de 166 contatadas, não sendo possível determinar a 

idade de 21 (14,2%) delas. A distribuição por sexo e idade da população avaliada está 

ilustrada no gráfico 5. A média de idade da população avaliada foi 19,8 anos (desvio padrão: 

17,5 anos; valor mínimo-máximo: 0-77 anos). Não houve diferença significativa entre os 

sexos quanto à idade  (p=0,459), sendo a média de idade da população masculina 18,7 anos 

(desvio padrão: 17,5 anos) e da população feminina, 21 anos (desvio padrão: 17,6 anos). 
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Gráfico 5- Distribuição etária e por sexo de 127 indivíduos de um total de 148 avaliados, residentes nas aldeias 

Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 2011 

 

 

As características sociodemográficas da população avaliada estão descritas na tabela 12. As 

profissões do setor agrário predominaram em ambos os sexos.  

 

Tabela 12- Características sociodemográficas da população avaliada (N=148), residente nas aldeias de Dizimeiro 

e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 2011 
(continua) 

Variável Total n(%) 

Sexo  

Feminino 70 (47,3) 

Masculino 74 (50,0) 

Sem informação 4 (2,7) 

 

Escolaridade  

Analfabeto 14 (9,5) 

Ensino fundamental (1 a 8 anos estudo) 69 (46,6) 

Ensino médio (9 a 11 anos estudo) 6 (4,1) 

Ensino superior (acima de 11 anos) 2 (1,4) 

Sem informação/não se aplica 57 (38,5) 

Grupos ocupacionais
1
  

GG3 4 (2,7) 

GG5 1 (0,7) 

GG6 37 (25,0) 

GG9 3 (2,0) 

Estudante 36 (24,3) 

Sem informação/não se aplica 67 (45,3) 

Notas: 1GG3: profissionais de nível técnico (professor e agente de saúde); GG5: profissionais da área de serviços (motorista); 

GG6: profissionais da área de agricultura; GG9: profissionais de manutenção e reparação (pedreiro e serviçal). GG: Grande 

grupo ocupacional (BRASIL, 2002b). Não se aplica inclui crianças.   
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Não houve diferença significativa (p=0,539) entre o grupo ocupacional e a escolaridade. 

Houve diferença significativa (p<0,001) entre a escolaridade e os grupos etários, com 

concentração de analfabetos no grupo etário maior que 50 anos.  

 

5.3.2 Dados clínicos 

 

O peso dos participantes variou de 8 a 94,8kg (mediana= 48,3 kg) e a estatura, de 77 a 180cm 

(mediana= 152,5cm), não sendo encontrada diferença significativa entre os sexos. 

Os dados antropométricos e vitais dos indivíduos até 19 anos estão descritos nas tabelas 13. 

Foi encontrada prevalência elevada de sobrepeso/obesidade (11,6%), assim como de 

desnutrição (5,6%) nos maiores de dois anos. A hipertensão arterial sistêmica foi encontrada 

em 3,8% dos menores de 18 anos de idade. A baixa estatura foi encontrada somente em 1,3% 

dos indivíduos até 19 anos. 

 

Tabela 13- Dados vitais e antropométricos, por frequência, segundo grupos etários, na população até 19 anos 

avaliada (N= 80) residente nas aldeias de Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, 

junho, 2011 
(continua) 

Dados vitais e antropométricos Grupos etários (anos) n(%) Total n(%) 

 0-4 5-9 10-19  

Estatura por idade     

Normal (≥ escore z -2) 13 (61,9) 25 (100,0) 34 (100,0) 72 (90,0) 

Baixa estatura (< escore z -2) 1 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,3) 

Sem informação 7 (33,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (8,8) 

Total 21 (100,0) 25 (100,0) 34 (100,0) 80 (100,0) 

Peso por idade
1
     

Normal (≥escore z -2 e ≤ escore z +2) 17 (81,0) 25 (100,0) - 42 (91,3) 

Sem informação 4 (19,0) 0 (0,0) - 4 (8,7) 

Total 21 (100,0) 25 (100,0) - 46 (100,0) 

Peso por estatura
2
     

Normal (≥ escore z -2 e ≤ escore z +1) 4 (36,4) - - 4 (36,4) 

Risco de sobrepeso (>escore z +1 e ≤ escore z +2) 1 (9,1) - - 1 (9,1) 

Sem informação 6 (54,5) - - 6 (54,5) 

Total 11 (100,0) - - 11 (100,0) 
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Tabela 13- Dados vitais e antropométricos, por frequência, segundo grupos etários, na população até 19 anos 

avaliada (N= 80) residente nas aldeias de Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, 

junho, 2011 
(conclusão) 

Dados vitais e antropométricos Grupos etários (anos) n(%) Total n(%) 

 0-4 5-9 10-19  

IMC por idade
3
     

Normal (≥escore z -2 e ≤ escore z +1) 9 (90,0) 20 (80,0) 27 (79,4) 56 (81,2) 

Desnutrição (< escore z -2) 0 (0,0) 2 (8,0) 2 (5,9) 4 (5,6) 

Sobrepeso/obesidade (> escore z +1) 0 (0,0) 3 (12,0) 5 (14,7) 8 (11,6) 

Sem informação 1 (10,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,4) 

Total 10 (100,0) 25 (100,0) 34 (100,0) 69 (100,0) 

Pressão arterial
4
     

Normal (<percentil 90) 8 (38,1) 24 (96,0) 27 (81,8) 59 (74,5) 

Normal-limítrofe (≥ percentil 90 e ≤ percentil 95) 0 0 3 (9,1) 3 (3,8) 

Hipertensão (>percentil 95) 0 0 3 (9,1) 3 (3,8) 

Sem informação 13 (61,9) 1 (4,0) 0 (0,0) 14 (17,7) 

Total 21 (100,0) 25 (100,0) 33 (100,0) 79 (100,0) 

Notas: 1Menores 10 anos (N=46). 2Até dois anos (N=11). 3Acima de dois anos (N=69). 4Menores de 18 anos (N=79). IMC: 

índice de massa corporal (=peso/altura2). Sinal convencional (-) significa que a variável não se aplica aos grupos 

determinados. 

 

A tabela 14 resume os dados vitais e antropométricos da população acima de 19 anos, por 

sexo. Não houve diferença significativa das variáveis avaliadas entre os sexos. Foi encontrada 

elevada prevalência de sobrepeso e obesidade (33,9%) na amostra. A média de idade dos 

indivíduos com hipertensão arterial sistêmica (46,8 anos, desvio padrão: 15,4) foi 

significativamente maior (p=0,023) do que a média dos sem hipertensão (35,3 anos, desvio 

padrão: 14,0 anos).  

 

Tabela 14- Dados vitais e antropométricos, por frequência, na população acima de 19 anos avaliada (N= 47) 

residente nas aldeias de Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 2011  
(continua) 

Dados vitais e antropométricos Total n(%) 

IMC (kg/m
2
)  

Normal (18,5 – 24,9) 28 (59,6) 

Desnutrição (<18,5) 3 (6,4) 

Sobrepeso(25 – 29,9) 14 (29,6) 

Obesidade (>30) 2 (4,3) 

Pressão arterial (mmHg)
1
  

Normal (PAS<130; PAD<85) 30 (62,5) 

Limítrofe (PAS: 130-139; PAD: 85-89) 8 (16,7) 
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Tabela 14- Dados vitais e antropométricos, por frequência, na população acima de 19 anos avaliada (N= 47) 

residente nas aldeias de Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 2011  
(conclusão) 

Dados vitais e antropométricos Total n(%) 

Hipertensão grau 1 (PAS: 140-159; PAD: 90-99) 5 (10,4) 

Hipertensão grau 2 (PAS: 160-179; PAD: 100-109) 2 (4,2) 

Hipertensão grau 3 (PAS ≥180; PAD ≥110) 2 (4,2) 

Hipertensão sistólica isolada (PAS ≥140 e PAD<90) 1 (2,1) 

Notas: 1Indivíduos com idade de 18 anos e acima (N=48). IMC: índice de massa corporal (=peso/altura2). PAS: pressão 

arterial sistêmica sistólica. PAD: pressão arterial sistêmica diastólica. 

 

As alterações encontradas ao exame físico foram sopros cardíacos em 11 casos (11,8%) e 

roncos respiratórios em dois casos (2,2%). Não foi encontrado nenhum paciente com icterícia, 

circulação colateral abdominal, ascite ou alteração do estado geral. A descrição das 

características do fígado à palpação abdominal, de 105 avaliados, está demonstrada na tabela 

15. O fígado palpável tinha consistência normal e superfície lisa em todos os casos. O baço 

não foi palpável em nenhum caso. 

 

Tabela 15- Frequência de indivíduos com fígado palpável e suas características ao exame físico, dentre 105 

avaliados, residentes nas aldeias de Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, 

junho, 2011 

Víscera abdominal Palpável n(%) Mediana do tamanho
1 
(mínimo-máximo)

 

Lobo esquerdo hepático 15 (14,3) 3,0 (1-5) 

Lobo direito hepático 17 (16,2) 3,0 (1-6) 

Nota: 1Medida em centímetros abaixo da referência anatômica: lobo esquerdo – apêndice xifóide; lobo direito – rebordo 

costal direito. 

 

5.3.3 Avaliação parasitológica 

 

O resultado da avaliação parasitológica está descrito na tabela 16, podendo-se evidenciar que 

a maioria dos exames foi positiva para algum tipo de parasita, com predomínio do 

poliparasitismo. Observou-se positividade elevada para protozoários transmitidos pela água. 

O S. mansoni foi encontrado em 26,7% da população amostrada. 

 

Tabela 16- Resultado parasitológico por TFT
1
, num total de 116 indivíduos avaliados, residentes nas aldeias de 

Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 2011 
(continua) 

Resultado por parasitos n (%) 

Não patogênicos
2
 81 (69,8) 

Entamoeba histolytica/dispar 70 (60,3) 
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Tabela 16- Resultado parasitológico por TFT
1
, num total de 116 indivíduos avaliados, residentes nas aldeias de 

Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 2011 
(conclusão) 

Resultado por parasitos n (%) 

Ancylostoma duodenale/ Necator americanus 32 (27,6) 

Schistosoma mansoni 31 (26,7) 

Giardia duodenalis 17 (14,7) 

Enterobius vermicularis 7 (6,0) 

Ascaris lumbricoides 5 (4,3) 

Resultado final  

Negativo 10 (8,6) 

Positivo 106 (91,4) 

Monoparasitismo 27 (23,3) 

Poliparasitismo 79 (68,1) 

1TFT: TF- Test®(Three Fecal Test). Fonte: BIO BRASIL (2013). 2Inclui Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba 

butschlii. 
 

Somente 11 (35,5%) indivíduos, dentre os 31 positivos para esquistossomose ao TFT, 

entregaram amostra para análise pelo método de KK (KATZ, 1972). Foram encontrados ovos 

de S. mansoni em todas as amostras, com carga parasitária média de 194,2 OPG, variando de 

24 a 384 OPG.  

A distribuição da esquistossomose por faixa etária está ilustrada no gráfico 6. A média de 

idade dos indivíduos infectados (12,5 anos, desvio padrão: 7,2 anos) foi significativamente 

menor (p=0,027) do que a dos indivíduos negativos (21,2 anos, desvio padrão: 18,7 anos. 

Houve concentração de exames positivos na faixa etária de seis a 15 anos (p=0,008), 

observando queda da positividade a partir dessa idade. 

As características clínicas e epidemiológicas da esquistossomose estão descritas na tabela 17. 

Ao exame físico, a única alteração encontrada entre os positivos para esquistossomose foi o 

fígado palpável. O lobo direito foi palpável em 8,3% dos casos e o lobo esquerdo, em 29,2%, 

sem diferença significativa entre a detecção de fígado palpável e a positividade para 

esquistossomose (p=0,465).  

O tratamento anterior para esquistossomose e a verificação de cura não se associaram com a 

positividade da infecção. Nenhuma das variáveis clínicas avaliadas apresentou associação 

com a infecção. 
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Gráfico 6- Percentual de positividade para S. mansoni ao TFT
1
, por grupos etários,  nos indivíduos avaliados 

(N=116), residentes nas aldeias de Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 

2011 

 

Nota: Diferença significativa entre os grupos (p=0,008). 1TF-test® (BIO BRASIL, 2013). SI: Sem informação. 

 

Tabela 17- Características clínicas e epidemiológica dos indivíduos com e sem esquistossomose mansônica ao 

TFT
1 
(N=116), residentes nas aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, 

junho, 2011 
 (continua) 

Variável 
Esquistossomose n(%) 

Valor p 
Positivo (n=31) Negativo (n=85) 

Sexo   0,829* 

Feminino 13 (24,1) 41 (75,9)  

Masculino 16 (27,6) 42 (72,4)  

Sem informação 2 (50,0) 2 (50,0)  

Grandes grupos ocupacionais
2
   0,019 

GG3 0 (0,0) 3 (100,0)  

GG6 3 (12,0) 22 (88,0)  

GG9 0 (0,0) 2 (100,0)  

Estudante 15 (45,5) 18 (54,5)  

Sem informação/não se aplica 13 (24,6) 40 (75,4)  

Escolaridade   0,437 

Analfabeto 1 (9,1) 10 (90,9)  

Ensino fundamental 15 (26,3) 42 (73,7)  

Ensino médio 1 (33,3) 2 (66,7)  

Sem informação/não se aplica 31 (68,9) 14 (31,1)  

Contato com coleções de água natural   - 

Sim 24 (28,2) 61 (71,8)  

Sem informação 7 (22,6) 24 (77,4)  
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Tabela 17- Características clínicas e epidemiológica dos indivíduos com e sem esquistossomose mansônica ao 

TFT
1 
(N=116), residentes nas aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, 

junho, 2011 
 (conclusão) 

Variável 
Esquistossomose n(%) 

Valor p 
Positivo (n=31) Negativo (n=85) 

Tratamento anterior para esquistossomose   0,203* 

Sim 11 (24,4) 34 (75,6)  

Não 7 (43,8) 9 (56,3)  

Sem informação 13 (23,6) 42 (76,4)  

Lobo direito hepático   0,494* 

Palpável 2 (16,7) 10 (83,3)  

Não palpável 22 (31,0) 49 (69,0)  

Sem informação 7 (21,2) 26 (78,8)  

Lobo esquerdo hepático   0,119* 

Palpável 7 (46,7) 8 (53,3)  

Não palpável 17 (25,0) 51 (75,0)  

Sem informação 7 (21,2) 26 (78,8)  

Baço
3
   - 

Não palpável 24 (29,3) 58 (70,7)  

Sem informação 7 (20,6) 27 (79,4)  

Notas:1TFT: TF-test (BIO BRASIL, 2013). 2GG3: Grande grupo ocupacional 3 (profissionais de nível técnico); GG5: Grande 

grupo ocupacional 5 (profissionais da área de serviços); GG6: Grande grupo ocupacional 6 (profissionais da área de 

agricultura); GG9: Grande grupo ocupacional 9 (profissionais de manutenção e reparação) (BRASIL, 2002b). 3Nenhum 

indivíduo apresentou baço palpável. Não se aplica inclui crianças e ausência de dados. (-): Não foi possível realizar o teste de 

Qui-quadrado por falta de dados.*Teste Exato de Fisher. 

 

5.3.4 Avaliação ultrassonográfica 

 

A avaliação ultrassonográfica foi realizada em 105 (72,9%) indivíduos de um total de 148. Os 

resultados da avaliação ultrassonográfica abdominal segundo a classificação do protocolo 

Niamey-Belo Horizonte (RICHTER, 2000a) estão descritos na tabela 18. A maioria dos 

indivíduos apresentou alteração do lobo esquerdo, enquanto que a alteração do lobo direito 

esteve presente em apenas um caso. Chama a atenção o grande número de pessoas com 

alteração da espessura da parede dos ramos secundários da veia porta, em comparação com o 

encontro de poucos casos de alteração do baço e do calibre da veia porta. 

A figura 11 ilustra imagens ultrassonográficas dos padrões de acometimento hepático D e Dc, 

encontradas na população avaliada. 
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Tabela 18- Descrição das medidas das vísceras e dos vasos abdominais e sua classificação conforme protocolo 

Niamey-Belo Horizonte
1
, na população Xakriabá avaliada (N=105), residente nas aldeias Dizimeiro e Peruaçu, 

Pólo Base Sumaré, Minas Gerais, junho, 2011  

 

Tamanho 

médio (DP) 

 Classificação ultrassonográfica 

  
Normal 

n (%) 

Moderadamente 

alterado n (%) 

Alterado 

n (%) 

Lobo esquerdo hepático (cm) 8,8 (1,7)  37 (35,2) 45 (42,9) 23 (21,9) 

Lobo direito hepático (cm) 12,9 (1,9)  104 (99,0) 1 (1,0) 0 

Baço (cm) 8,9 (1,4)  99 (94,3) 6 (5,7) 0 

Calibre da veia porta (mm) 7,9 (1,9)  101 (96,2) 4 (3,8) 0 

Espessura média da parede dos ramos 

secundários da veia porta (mm) 
3,0 (0,6)  85 (81,0) 20 (19,0) 0 

Espessura da parede da vesícula biliar 

(mm)
2,3

 
2,3 (0,5)  103 (99,0) 0 1 (1,0) 

Calibre da veia mesentérica superior 

(mm)
2,4

 
5,5 (1,1)  103 (98,1) 0 0 

Calibre da veia esplênica (mm)
2
 5,2 (1,2)  105 (100,0) 0 0 

Notas: 1Richter (2000a).2Referência para valores normais: espessura da vesícula biliar <4mm, calibre veias mesentérica 

superior e esplênica <9mm. 3Sem informação em um caso (1,0%). 4Sem informação em dois casos (1,9%). DP: desvio 

padrão; cm: centímetros; mm: milímetros. 

 

 

Figura 11- Imagens ultrassonográficas dos padrões de acometimento hepático relacionados à esquistossomose, 

tipos D (A) e Dc (B), Xakriabá, 2011 

A B 

Notas: Figura A: Corte do fígado evidenciando ramos da veia porta aumentados (marca amarela), associados a imagens 

hiperecogênicas (fibrose) ao redor dos vasos portais e da vesícula biliar. Figura B: Imagens hiperecogênicas ao redor dos 

vasos portais centrais e segmentares (pontos brancos distribuídos no fígado). 

 

Houve correlação positiva entre a idade e o tamanho do lobo direito, o calibre das veias porta, 

esplênica e mesentérica, a espessura da parede dos ramos secundários da veia porta e da 

parede da vesícula biliar, representada na figura 12. Pelo modelo de regressão linear simples, 

para cada aumento de um ano na idade, ocorre um aumento de 0,048cm no tamanho do lobo 



80 

 

 

 

direito hepático, de 0,058mm no calibre da veia porta, de 0,026mm nos calibres das veias 

esplênica e mesentérica superior, de 0,014mm na espessura da parede dos ramos secundários 

da veia porta e de 0,017mm na espessura da parede da vesícula biliar.   

 

Figura 12- Correlação entre as médias das medidas abdominais, avaliadas conforme protocolo Niamey-Belo 

Horizonte
1
, e a idade, na população Xakriabá avaliada (N= 105), residente no Pólo Base Sumaré, aldeias 

Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 

A 

  

B 
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Notas: 1 Richter (2000a). Gráfico A: Lobo direito hepático (LDH). LHD= idade x 0,048 + 11,70. R2= 0,185. Gráfico B: Linha 

azul: Calibre da veia porta (CVP). CVP=idade x 0,058+ 6,55. R2= 0,24. Linha alaranjada: Calibre da veia mesentérica 

superior (CVMS). CVMS= idade x 0,026 + 4,90. R2= 0,135. Linha verde: Calibre da veia esplênica (CVE). CVE= idade x 

0,026 + 4,58. R2= 0,135. Gráfico C: Espessura da parede dos ramos secundários da veia porta (EPRSVP). EPRSVP=idade x 

0,014 + 2,69. R2= 0,151. Gráfico D: Espessura da parede da vesícula biliar (EPVB). EPVB= idade x 0,017 + 1,95.  R2= 

0,277. 

 

Dos 105 indivíduos que realizaram a ultrassonografia, 83 (79,0%) também tinham resultado 

de TFT. Foi observada associação da esquistossomose com o aumento do lobo esquerdo 

hepático (p=0,043, OR: 3,4; IC95%: 1,1 – 11,2), ilustrada no gráfico 7. Dos quatro indivíduos 

com hipertensão portal, três tinham resultado de TFT e todos estavam infectados com S. 

mansoni. Essa relação foi significativa (p=0,019 por teste de Fisher), porém, pelo pequeno 

número de casos, não foi possível calcular a razão de chance. 
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Gráfico 7- Relação entre a positividade para esquistossomose ao TFT
1 
e o aumento do lobo esquerdo hepático 

diagnosticado conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
2
, em 83 indivíduos avaliados, das aldeias Dizimeiro e 

Peruaçu, Pólo Base Sumaré, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 2011 

 
Notas:1TF-test®. 2Richter (2000a). Valor p=0,043. Teste Exato de Fisher. 

 

Não foi encontrada associação entre positividade para S.mansoni e a esplenomegalia 

(p=0,316) e a fibrose periportal (p=0,969). Não foi encontrada relação entre as alterações dos 

órgãos abdominais à ultrassonografia e o tratamento anterior para esquistossomose. A média 

de idade dos indivíduos com hipertensão portal (15 anos, desvio padrão: 11,0 anos) não foi 

diferente significativamente (p=0,330) da média dos sem hipertensão portal (23,6 anos, desvio 

padrão: 17,3 anos). 

A prevalência de fibrose periportal segundo os padrões de acometimento hepático 

relacionados com esquistossomose (RICHTER, 2000a) foi de 28,6% (n=30), sendo dos 

subtipos C, D e Dc (fibrose leve). O gráfico 8 ilustra os padrões de acometimento hepático 

encontrados na população avaliada. 

Gráfico 8- Prevalência de fibrose periportal pelos padrões de acometimento hepático
1
 na população Xakriabá 

avaliada (N=105), residente no Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 

 

Nota: 1Richter (2000a). Fibrose periportal presente se padrões C, D e Dc. 
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Houve associação positiva entre a idade e a presença de fibrose periportal, sendo que sua 

prevalência foi significativamente maior nos indivíduos acima dos 30 anos. Indivíduos com 

30 anos ou mais apresentaram um risco 10 vezes maior que o do grupo etário de cinco a nove 

anos de desenvolver fibrose periportal, como demonstrado na tabela 19. Destaca-se também a 

presença de casos de fibrose periportal em 8% dos indivíduos entre cinco e nove anos.  

 

Tabela 19- Distribuição por faixa etária da fibrose periportal diagnosticada por ultrassonografia
1 
na população 

Xakriabá avaliada residente no Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 

Grupo etário Fibrose periportal n (%) Valor p OR ( IC95%) 

 Não (n=75) Sim (n=30)   

5-9 anos 23 (92,0) 2 (8,0)  1 

10-19 anos 25 (73,5) 9 (26,5) 0,072 4,1 (0,8 – 21,2) 

20-29 anos 10 (71,4) 4 (28,6) 0,088 4,6 (0,7 – 29,3) 

≥ 30 anos 17 (53,1) 15 (46,9) 0,001 10,1 (2,0 - 50,4) 

Notas: 1 Richter (2000a). OR(odds ratio): Razão de chances; IC95%: Intervalo de confiança de 95%. N=105. 

 

A média de idade das pessoas sem fibrose (20,2 anos) foi significativamente (p=0,004) menor 

do que a das pessoas com fibrose (30,7 anos). A média de idade dos indivíduos aumentou 

significativamente com o aumento da gravidade do acometimento hepático, conforme 

ilustrado no apêndice D. O gráfico 9 ilustra a distribuição dos padrões de acometimento 

hepático relacionados à esquistossomose por grupos etários. 

Gráfico 9- Distribuição proporcional da fibrose periportal conforme padrões de acometimento hepático 

relacionados à esquistossomose
1,2

, por grupos etários, na população Xakriabá avaliada (N=105), residente no 

Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 

 
Notas: Diferença significativa entre os grupos (p=0,004).1Richter (2000a). 2Sem fibrose inclui os padrões A e B.  
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As características sociodemográficas e a história clínica dos indivíduos com e sem fibrose 

estão descritas na tabela 20. A presença de fibrose periportal não se relacionou com a 

positividade para esquistossomose, tratamento anterior para a doença e carga parasitária.  

 

Tabela 20- Dados sociodemográficos e história clínica dos indivíduos sem e com fibrose periportal, 

diagnosticada conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, segundo prevalência, na população Xakriabá 

avaliada, residente no Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 
(continua) 

 Fibrose periportal n (%)  

 Ausente (n=75) Presente (n=30) Valor p 

Sexo   1,000* 

Feminino 37 (71,2) 15 (28,8)  

Masculino 38 (71,7) 15 (28,3)  

Escolaridade   0,828 

Analfabeto 10 (71,4) 4 (28,6)  

Ensino fundamental 47 (70,1) 20 (29,9)  

Ensino médio 5 (83,3) 1 (16,7)  

Ensino superior 1 (50,0) 1(50,0)  

Sem informação/não se aplica 12 (75,0) 4 (25,0)  

Ocupação
2
   0,286 

GG3 1 (25,0) 3 (75,0)  

GG5 1 (100,0) 0  

GG6 23 (63,9) 13 (36,1)  

GG9 1 (33,3) 2 (66,7)  

Estudante 27 (75,0) 9 (25,0)  

Sem informação/não se aplica 22 (88,0) 3 (12,0)  

Contato com coleções de água natural
3
    

Sim 70 (70,0) 30 (30,0) - 

Sem informação/não se aplica 5 (100,0) 0 (0,0)  

Consumo de álcool   0,009* 

Não 44 (83,0) 9 (17,0)  

Sim 29 (58,0) 21 (42,0)  

Sem informação 2 (100,0) 0 (0,0)  

TFT positivo para esquistossomose   1,000* 

Não 42 (70,0) 18 (30,0)  

Sim 16 (69,6) 7 (30,4)  

Não realizado/sem informação 17 (77,3) 5 (22,7)  
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Tabela 20- Dados sociodemográficos e história clínica dos indivíduos sem e com fibrose periportal, 

diagnosticada conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, segundo prevalência, na população Xakriabá 

avaliada, residente no Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 
(conclusão) 

 Fibrose periportal n (%)  

 Ausente (n=75) Presente (n=30) Valor p 

Tratamento anterior para esquistossomose   0,787* 

Não 15 (71,4) 6 (28,6)  

Sim 37 (66,1) 19 (33,9)  

Sem informação 23 (82,1) 5 (17,9)  

Notas: 1Richter (2000a). 2GG3: Grande grupo ocupacional 3 (profissionais de nível técnico); GG5: Grande grupo ocupacional 

5 (profissionais da área de serviços); GG6: Grande grupo ocupacional 6 (profissionais da área de agricultura); GG9: Grande 

grupo ocupacional 9 (profissionais de manutenção e reparação)(BRASIL, 2002b). 3Todos os participantes declararam contato 

com coleções de água natural. TFT: TF-test®. (-): Não foi possível realizar o teste de Qui-quadrado por falta de dados. *Teste 

Exato de Fisher. 

 

Os indivíduos que consumiam álcool apresentaram 3,5 vezes mais chance de ter fibrose 

periportal do que os que não consumiam (p=0,009, OR: 3,54; IC95%: 1,4-8,8), conforme 

ilustrado no gráfico 10. 

 

Gráfico 10- Prevalência de fibrose periportal conforme consumo de álcool, na população Xakriabá avaliada, 

residente no Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 

 

Notas: Diferença significativa entre os grupos (p=0,005); OR: 3,5 (IC95%: 1,4-8,8) 

 

Quando estratificados por idade, os consumidores de álcool com 30 anos ou mais tiveram 

nove vezes mais chance de apresentar fibrose periportal em comparação com os indivíduos 

menores de 19 anos que não o consumiam, conforme ilustrado na tabela 21. 

Na tabela 22 estão descritas as características clínicas dos indivíduos com e sem fibrose 

periportal. Nenhum indivíduo avaliado apresentou baço palpável ao exame clínico. Os 
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participantes com hipertensão arterial sistêmica tiveram cinco vezes mais chance de 

apresentar fibrose periportal (OR: 5,0, IC95% 1,5 – 16,9) do que os sem hipertensão. 

 

Tabela 21- Presença de fibrose periportal por grupos etários e consumo de álcool na população Xakriabá 

avaliada (N= 103), residente nas aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 

Consumo de álcool Grupo etário 
Fibrose periportal 

OR (IC95%) Valor p 
Não Sim 

 Não 5-19 anos 30 (83,3) 6 (16,7) 1  

Não 20-29 anos 10 (83,3) 2 (16,7) 1 (0,17- 5,77) 1,000 

Não ≥ 30 anos 6 (66,7) 3 (33,3)  2,5 (0,48 – 12,88) 0,264 

Sim 5-19 anos 4 (80,0) 1 (20,0) 1,25 (0,12 – 13,24) 0,853 

Sim 20-29 anos 16 (76,2) 5 (23,8) 1,56 (0,41 – 5,9) 0,512 

Sim ≥30 anos 7 (35,0) 13 (65,0) 9,28 (2,60-33,06) <0,001 

 

 

Tabela 22- Características clínicas dos indivíduos sem e com fibrose periportal, diagnosticada conforme 

protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, segundo prevalência, na população Xakriabá avaliada, residente no Pólo 

Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 

Variáveis Fibrose periportal Valor p 

 Ausente Presente  

IMC (kg/m
2
)   0,012 

Normal (18,5 – 24,9) 56 (75,7) 18 (24,3)  

Desnutrição (<18,5) 7 (100,0) 0  

Sobrepeso/obesidade (≥25) 12 (50,0) 12 (50,0)  

Hipertensão arterial (mmHg)   0,009* 

Não (PAS<140 e PAD <90) 69 (75,8) 22 (24,2)  

Sim (PAS ≥140 e/ou PAD ≥90) 5 (38,5) 8 (61,5)  

Lobo esquerdo hepático   0,339* 

Não palpável 62 (69,7) 27 (30,3)  

Palpável 12 (85,7) 2 (14,3)  

Lobo direito hepático   0,225* 

Não palpável 60 (69,0) 27(31,0)  

Palpável 14 (87,5) 2 (12,5)  

Notas: 1Richter (2000a). IMC: Índice de massa corporal. PAS: Pressão arterial sistêmica sistólica. PAD: Pressão arterial 

sistêmica diastólica.*Teste Exato de Fisher. 

 

As médias das medidas das vísceras e vasos, realizadas por ultrassonografia abdominal, foram 

significativamente maiores nos indivíduos que apresentavam fibrose periportal, exceto para as 

medidas do baço e lobo esquerdo hepático, conforme tabela 23 e figura 13.  
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Tabela 23- Relação entre as médias das medidas das estruturas abdominais e a fibrose periportal, diagnosticada 

segundo protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, na população Xakriabá avaliada (N=105), residente nas aldeias 

Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, Minas Gerais, junho 2011 

 Tamanho médio (DP)  

Medida abdominal Fibrose periportal Valor p 

 Não Sim  

Lobo esquerdo hepático (cm) 8,78 (1,65) 8,70 (1,89) 0,813  

Lobo direito hepático (cm) 12,58 (1,86) 13,72 (1,90) 0,006  

Baço (cm) 8,75 (1,26) 9,28 (1,74) 0,084  

Calibre veia porta (mm) 7,57 (1,73) 8,69 (2,15) 0,006  

Espessura da parede dos ramos secundários da veia 

porta
2
(mm) 

2,80 (0,49) 3,55 (0,57) <0,001  

Espessura da parede da vesícula biliar (mm) 2,20 (0,49) 2,72 (0,49) <0,001  

Calibre da veia mesentérica superior (mm) 5,29 (1,07) 6,00 (1,27) 0,005 

Calibre da veia esplênica (mm) 5,03 (1,18) 5,55 (1,15) 0,044 

Notas: 1Richter (2000a). 2Valor médio entre três medidas realizadas. DP: desvio padrão. mm: milímetros; cm: centímetros. 

 

Figura 13- Médias do calibre dos vasos (A) e da espessura da parede dos ramos secundários da veia porta e da 

vesícula biliar (B) na presença e ausência da fibrose periportal, conforme protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, na 

população Xakriabá avaliada (N=105), residente no Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas 

Gerais, junho, 2011 

A 

 

B 

 

Notas: 1Richter (2000a). Gráfico de barras representando as médias e os desvios padrões (a linha vertical indica +/-2DP). 

Gráfico A: Veia porta (p=0,006), veia mesentérica superior (p=0,005), veia esplênica (p=0,044). Gráfico B: Ramos 

secundários da veia porta (p<0,001), vesícula biliar (p< 0,001). Teste t de Student. 

 

Houve correlação positiva, moderada e significativa entre a medida da espessura da parede 

dos ramos da veia porta e as imagens padronizadas de acometimento hepático, conforme 

ilustrado no gráfico 11. 
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Gráfico 11- Média da espessura da parede dos ramos secundários da veia porta por padrões de acometimento 

hepático
1
, na população Xakriabá avaliada (N= 105), residente no Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e 

Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 

 

Notas: 1Richter (2000a). Coeficiente de correlação de Spearman: 0,566, p<0,001. 

 

A classificação das medidas ultrassonográficas e sua relação com a fibrose periportal estão 

evidenciadas na tabela 24. Não houve relação entre fibrose periportal e hipertensão portal ou 

esplenomegalia. Participantes com aumento da espessura dos ramos secundários da veia porta 

tiveram 10 vezes mais chance de apresentar fibrose periportal (OR: 10,01; IC95% 3,35 –

30,23) do que os sem aumento dessa medida.   

 
Tabela 24- Características ultrassonográficas dos indivíduos sem e com fibrose periportal, conforme protocolo 

Niamey-Belo Horizonte
1
, por prevalência, da população Xakriabá avaliada, residente no Pólo Base Sumaré, 

aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 
(continua) 

Classificação
2
 Fibrose periportal n(%)  

 Não Sim Valor p 

Lobo esquerdo    

Normal (< escore z+2) 22 (59,5) 15 (40,5) 0,069 

Aumentado (≥ escore z +2) 53 (77,9) 15 (22,1)  

Lobo direito    

Normal (> escore z -2) 74 (71,2) 30 (28,8) 1,000 

Reduzido (≤ escore z -2) 1 (100,0) 0  

Baço    

Normal (< escore z+2) 70 (70,7) 29 (29,3) 0,671 

Aumentado (≥ escore z +2) 5 (83,3) 1 (16,7)  

Calibre veia porta    

Normal (< escore z+2) 71 (70,3) 30 (29,7) 0,576 

Aumentado (≥ escore z +2) 4 (100,0) 0  
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Tabela 24- Características ultrassonográficas dos indivíduos sem e com fibrose periportal, conforme protocolo 

Niamey-Belo Horizonte
1
, por prevalência, da população Xakriabá avaliada, residente no Pólo Base Sumaré, 

aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Minas Gerais, junho, 2011 
(conclusão) 

Classificação
2
 Fibrose periportal n(%)  

 Não Sim Valor p 

Espessura da parede dos ramos secundários da 

veia porta  

   

Normal (< escore z+2) 69 (81,2) 16 (18,8) <0,001 

Aumentado (≥ escore z +2) 6 (30,0) 14 (70,0)  

Espessura da parede da vesícula biliar    

Normal (< 4mm) 74 (71,8) 29 (28,2) 0,288 

Aumentada (≥ 4mm) 0 1 (100,0)  

Notas: 1Richter (2000a). A definição de normalidade inclui relação da medida do órgão pela estatura do indivíduo. 2Inclui as 

medidas alteradas e moderadamente alteradas. mm: milímetro. Teste Exato de Fisher. 

 

Para análise multivariada de risco de fibrose periportal foram incluídas todas as variáveis com 

valor p<0,2: idade, consumo de álcool, hipertensão arterial, lobo esquerdo aumentado à 

ultrassonografia, ajustadas também por sexo e positividade para esquistossomose. Somente a 

idade permaneceu como fator de risco significativo (p=0,007). Não foram encontrados 

marcadores de risco significativos para hipertensão portal na análise multivariada. 

Foi possível classificar as formas clínicas da esquistossomose em 138 indivíduos (93,2%) que 

realizaram ou ultrassonografia ou o TFT, sendo que 53 indivíduos (38,4%) apresentaram a 

forma hepatintestinal e 1 (0,7%), a forma hepatesplênica, conforme gráfico 12. A forma 

hepatesplênica representou 1,9% de todos os casos de esquistossomose crônica. 

 

Gráfico 12- Distribuição das formas clínicas crônicas da esquistossomose mansônica
1
 entre 138 participantes, 

residentes no Pólo Base Sumaré, aldeias Dizimeiro e Peruaçu, etnia Xakriabá, Minas Gerais, junho, 2011 

 

Notas: 1Forma hepatintestinal: n=. Forma hepatesplênica: n=. 
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Observou-se concentração das formas crônicas entre os menores de 30 anos (32/54).  O único 

caso de esquistossomose hepatesplênica foi encontrado em um indivíduo de 21 anos de idade. 

A distribuição dos casos de esquistossomose crônica pelos grupos etários está ilustrada no 

gráfico 13. 

 

Gráfico 13- Distribuição etária dos casos positivos para esquistossomose crônica entre 138 indivíduos avaliados 

da população de Xakriabá, residente nas aldeias Dizimeiro e Peruaçu, Pólo Base Sumaré, Minas Gerais, junho 

2011. 

 

 

Nota: Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,129). Teste qui-quadrado. 

 

Não houve diferença significativa entre os grupos etários (p=0,129), sexo (p=0,767), 

ocupação (p=0,953), escolaridade (p=0,551), história de tratamento anterior para 

esquistossomose (p=0,879), o consumo de álcool (p=0,112) e  fígado palpável (p=0,906) 

dentre os indivíduos com e sem a esquistossomose. Todos os indivíduos avaliados relataram 

contato com coleções de água natural.  

Não foi encontrada associação entre os fatores de risco para doenças hepáticas crônicas 

(transfusão sanguínea, tratamento odontológico, cirurgias prévias, uso de piercing e tatuagem) 

e a esquistossomose em suas formas crônicas. 
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6  DISCUSSÃO 
 

Este trabalho é pioneiro como estudo de campo da avaliação da morbidade por 

esquistossomose mansônica, utilizando como ferramenta a ultrassonografia abdominal, na 

população indígena aldeada brasileira. Os resultados desta pesquisa apontam questões de 

relevância para o estudo da saúde da população indígena brasileira e, em especial, das 

características da esquistossomose mansônica nesse extrato da população. No caso das 

populações de Maxakali e Xakriabá, este estudo tem valor essencial, pois tais terras indígenas 

situam-se em áreas endêmicas para esquistossomose no Estado de Minas Gerais, locais 

escolhidos pelos programas de controle da transmissão da doença (BRASIL, 2012).  

Foi encontrado percentual de positividade para esquistossomose maior do que a média 

nacional em Xakriabá, grande número de indivíduos com fibrose periportal, e maioria dos 

indivíduos com a forma hepatintestinal da esquistossomose mansônica. A forma 

hepatesplênica foi pouco encontrada em Xakriabá, porém representou mais de 10% dos casos 

de esquistossomose crônica em Maxakali. A positividade do TFT também foi elevada para 

outros parasitas em Xakriabá, com predomínio do poliparasitismo e da coinfecção com 

esquistossomose. Foi encontrado percentual elevado de consumidores de álcool, presente 

entre pessoas tão jovens quanto menores de 10 anos na população Xakriabá.  

O percentual de positividade para esquistossomose mansônica foi elevado em Xakriabá, 

representando 26,7%. Essa prevalência é três vezes maior que a média nacional entre 1990 a 

2010, que, segundo dados do Governo Federal, foi de 8,0%, com tendência de decréscimo de 

0,25% ao ano (BRASIL, 2012). Estudo realizado pelo LEPI/UFOP nas terras indígenas do 

Estado de Minas Gerais evidenciou casos de esquistossomose somente em Maxakali, 

Xakriabá e Pataxó, dentre cinco terras estudadas. A maior prevalência encontrada foi em 

Maxakali, 23,7% de positividade, mas somente amostras de 33% da população foram 

conseguidas à época (ASSIS, 2013). Xakriabá apresentou prevalência de 1,2%, porém todos 

os casos concentraram-se em duas aldeias, Dizimeiro e Peruaçu, o que representou 15% da 

população exposta (CARVALHO, 2011). Em Pataxó, foi diagnosticado somente um caso 

positivo, representando 5% de prevalência (ASSUNÇÃO, 2012). Não foram encontrados 

dados na literatura brasileira sobre a prevalência de esquistossomose mansônica em outras 

etnias indígenas. Estudos sobre enteroparasitoses em populações indígenas não evidenciaram 
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casos de esquistossomose dentre as helmintoses pesquisadas (COIMBRA JR., 1991; 

FERRARI, 1992; FERREIRA, 1991; MIRANDA, 1998; MIRANDA, 1999; SANTOS, 1995). 

A avaliação parasitológica também evidenciou grande percentual de positividade para outros 

parasitas intestinais, principalmente protozoários transmitidos pela água, o que corrobora os 

demais estudos sobre enteroparasitoses nas populações indígenas (MIRANDA, 1998; 

MIRANDA, 1999; SANTOS, 1995; TOLEDO, 2009) e que pode ser explicado em parte pelas 

condições sanitárias precárias presentes nas terras indígenas (COIMBRA JR., 2013; 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012; MOURA, 2010; 

PENA, 2004) 

Na população Xakriabá, houve predomínio dos escolares e adolescentes positivos para 

esquistossomose pelo TFT, com média de idade de 12,5 anos, assim como os achados de 

Lambertucci et al (2001), na população não indígena de Queixadinha, uma comunidade rural 

endêmica para esquistossomose, localizada no Nordeste de Minas Gerais. Áreas endêmicas 

para esquistossomose apresentam uma curva de infecção característica, em que a intensidade 

da infecção é maior no início da adolescência e declina após, sendo esse fato provavelmente 

associado à imunidade adquirida pelo contato frequente com o parasita (MOIRA, 2010) ou ao 

tratamento específico realizado. As crianças em idade escolar são o principal alvo dos 

programas de controle da esquistossomose, sendo recomendado utilizar essa população como 

referência para análise de prevalência de uma comunidade (ALFIDJA, 2004; MASSARA, 

2004; ROCHA, 2000; RODRIGUES, 2000; SAMUELS, 2012). Para controle da transmissão 

da doença, a orientação nacional e mundial é o tratamento de maior número de crianças em 

idade escolar em localidades com positividade maior que 25% (BRASIL, 2012; 

SCHNEIDER, 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, 2012b). Na população 

Maxakali, não foi possível avaliar a prevalência nessa faixa etária pelas limitações da cultura 

local, associadas à baixa adesão ao primeiro inquérito coprológico realizado pelo LEPI/UFOP 

(ASSIS, 2013). 

Apesar da baixa representatividade das amostras de Kato-Katz (KK) entre os indivíduos 

positivos para TFT em Xakriabá (35,5%), foi encontrada carga parasitária média de moderada 

intensidade (194,2 OPG), conforme classificação da OMS (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002), e não foi encontrado nenhum caso de infecção intensa (carga 

parasitária maior ou igual a 400 OPG). É possível que esse fato esteja relacionado à 
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imunidade de contatos com o parasita desde o nascimento (MOIRA, 2010; PRATA, 2009). 

Não houve diferença significativa entre a carga parasitária dos indivíduos com e sem história 

de tratamento prévio à esquistossomose, ao contrário da literatura, em que há tendência a 

menores cargas parasitárias nas reinfecções após tratamento (MOIRA, 2010), o que pode estar 

associado ao baixo número de casos avaliados (N=11). Deve-se levar em consideração que, 

para o exame parasitológico de fezes pelo método de Kato-Katz, foi utilizada apenas uma 

amostra de fezes frescas em três lâminas, o que pode ter subestimado a carga parasitária, uma 

vez que a literatura evidencia que quanto maior o número de amostras utilizadas, maior é a 

sensibilidade do teste para a quantificação dos ovos (BERHE, 2004; ENK, 2008; 

LAMBERTUCCI, 2001; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). Houve também 

baixa representatividade das amostras (35,5% dos positivos ao TFT), comprometendo a 

análise estatística. 

Os profissionais das áreas agrícolas e pesca e daquelas que mantém contato com coleções de 

água naturais são grupos de risco para infecção por esquistossomose, conforme evidenciado 

na literatura (COSTA, 1987; MOIRA, 2010). Nos dados deste trabalho, não foi encontrada 

associação entre a ocupação e a positividade para esquistossomose. Isso pode ser explicado 

pelo fato de que todos os participantes, de ambas as etnias, afirmaram contato com coleções 

de água natural, sendo esse um fator de risco maior e comum entre os participantes. Essa 

característica faz com que toda a população indígena seja considerada grupo de risco para a 

esquistossomose, independente da idade e da ocupação, uma vez que o contato com as 

coleções de água natural faz parte da cultura e é indispensável na relação dessa população 

com a natureza (FUNAI, 2013a; LUCIANO, 2006).  

Ao exame físico, poucas alterações sugestivas de esquistossomose foram encontradas, mesmo 

na avaliação abdominal específica. A superioridade dos exames de imagem para diagnóstico e 

classificação das formas clínicas da esquistossomose mansônica em relação ao exame físico 

está consagrada na literatura, já que as alterações do exame físico não correspondem às 

características das vísceras abdominais e é uma avaliação subjetiva, dependente de 

examinador e da experiência clínica (LAMBERTUCCI, 2001; MAGALHAES, 2005; 

MARINHO, 2006; PINTO-SILVA, 2010; PRATA, 2010; RICHTER, 2000a; RUIZ-

GUEVARA, 2007). Neste estudo não houve concordância entre os achados do exame físico 

com os ultrassonográficos, sendo que menos de 10 e de 15% de todos os indivíduos com lobo 

esquerdo hepático aumentado à ultrassonografia na população Maxakali e Xakriabá, 
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respectivamente, foram identificados ao exame físico (dados não mostrados). Da mesma 

forma, o exame físico detectou somente um terço dos indivíduos com esplenomegalia à 

ultrassonografia na população Maxakali, enquanto em Xakriabá, nenhum caso de 

esplenomegalia foi identificado pela palpação abdominal (dados não mostrados). 

Neste estudo foi utilizado o protocolo Niamey-Belo Horizonte (RICHTER, 2000a) como 

referência de ultrassonografia abdominal. Esse protocolo sugere que o diagnóstico de fibrose 

periportal seja baseado num escore de probabilidade, associando as imagens padronizadas do 

acometimento hepático com o calibre da veia porta e a espessura da parede dos ramos 

secundários da veia porta. Porém, conforme demonstrado na literatura (BERHE, 2006; KING, 

2003), esse escore não leva em consideração as variações locais das medidas dos dois últimos 

parâmetros, o que afeta a sua utilidade na classificação da morbidade pela esquistossomose, 

sendo o diagnóstico da fibrose periportal pelas imagens padronizadas mais reprodutível e 

mais fácil de ser realizado (KOUKOUNARI, 2006), e, por isso, utilizado nesse trabalho.  

O encontro de fibrose periportal à ultrassonografia em área endêmica para esquistossomose é 

indicativo diagnóstico de alta probabilidade para a doença (PRATA, 2009), apesar de não ser 

achado patognomônico. A biópsia hepática, diagnóstico de certeza, não é utilizada de rotina 

por ser método invasivo (VOIETA, 2010). Mesmo com a padronização da realização da 

ultrassonografia abdominal para determinação das alterações relacionadas à esquistossomose 

mansônica (RICHTER, 2000a), diagnósticos diferenciais devem ser levados em consideração 

antes da inclusão dos indivíduos como portadores da parasitose, conforme recomenda Pinto-

Silva et al (2010). A fibrose periportal foi diagnosticada nas duas populações avaliadas, sendo 

a prevalência de Maxakali (8,3%) muito menor do que na população de Xakriabá (28,3%). 

Não foram encontradas outras alterações de doenças hepáticas crônicas neste estudo, como 

sinais de cirrose hepática ou esteatose ou cistos, porém, não foram descartadas outras 

infecções hepáticas, como as hepatites virais. Como se trata de populações vivendo em áreas 

endêmicas para esquistossomose, com exposição recorrente e iniciada precocemente às 

coleções de águas naturais, e provavelmente com infecções de repetição, o encontro de fibrose 

periportal à ultrassonografia mesmo na ausência de ovos de S. mansoni nas fezes possibilita 

diagnóstico causal de probabilidade elevada para a esquistossomose, como já discutido na 

literatura (ALFIDJA, 2004; KOUKOUNARI, 2006; PRATA, 2009, 2010), sendo considerado 

neste trabalho.  
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Os padrões de acometimento hepático relacionados à esquistossomose encontrados neste 

estudo foram predominantemente dos tipos C e D em ambas as etnias, caracterizando quadros 

leves, conforme classificação utilizada na literatura (MARINHO, 2010; PINTO-SILVA, 

2010; VOIETA, 2010). Porém, casos dos tipos Dc e E também foram diagnosticados, sendo 

este último presente somente entre os Maxakali. Essas duas populações já tinham recebido 

medicação específica para esquistossomose mansônica antes do presente estudo (ASSIS, 

2013; CARVALHO, 2011), porém, como a ultrassonografia abdominal não foi realizada antes 

do tratamento, não foi possível a comparação dos dados encontrados. Não foi encontrada 

diferença significativa entre a intensidade da fibrose periportal e a história de tratamento 

anterior para esquistossomose na população Xakriabá (em Maxakali não foi resgatada essa 

informação). O tratamento específico para esquistossomose leva a uma regressão da fibrose 

periportal, parcial ou totalmente, tem melhor eficácia quanto mais precoce for realizado e, em 

áreas endêmicas, há o benefício de tratamentos repetidos e sistemáticos (BRASIL, 2008, 

2012; RUIZ-GUEVARA, 2007; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, 2006, 2009). 

O encontro atual de fibrose leve pode ser resultado da regressão parcial das alterações 

hepáticas em consequência à medicação específica anterior, enquanto as formas de fibrose 

periportal de intensidade moderada podem representar casos resistentes ao tratamento ou 

secundários à reinfecção, naqueles que receberam a medicação, ou a características 

individuais na interação parasita-hospedeiro e progressão da doença, naqueles que não foram 

tratados. 

O padrão de acometimento hepático tipo B foi considerado neste trabalho como normal, já 

que representa alterações inespecíficas, e pode ser fator de confusão durante a avaliação dos 

resultados (MALENGANISHO, 2008; PINTO-SILVA, 2010; VENNERVALD, 2004). 

Porém, há na literatura a recomendação de se considerar esse subtipo como alterado quando 

se quer aumentar a sensibilidade diagnóstica, principalmente em estudos em áreas endêmicas, 

uma vez que a regressão das alterações hepáticas, secundária ao tratamento, é tanto maior 

quanto mais precoce for instituído (RICHTER, 2000a). A fibrose periportal na população 

Xakriabá aumentaria em mais 7%, ultrapassando os 35% de prevalência, enquanto em 

Maxakali não haveria modificação, pois somente um caso foi classificado com esse subtipo, 

se fosse considerado o subtipo B como alterado. 

Foi encontrada relação positiva da prevalência e intensidade da fibrose periportal com o 

aumento da idade na população Xakriabá, achado compatível com os dados da literatura 
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(KING, 2003; LAMBERTUCCI, 2001).  Em Xakriabá, a prevalência da fibrose periportal 

aumentou progressivamente de 26,5% nos grupos mais jovens (entre 10-19 anos) para 66,7% 

no grupo de 40-49 anos, sendo que esse último grupo teve 23 vezes mais chance de ter fibrose 

periportal do que os menores de 10 anos. Também em Maxakali, o pico de prevalência da 

fibrose periportal (15%) foi notado no grupo etário de 40-49 anos. Resultados semelhantes 

foram encontrados por King et al (2003), em seu estudo comparativo da morbidade por 

esquistossomose nas populações do Egito e Quênia (KING, 2003). 

Assim como Alfidja et al (2004), Koukounari et al (2006) em crianças da Malásia, e 

Malenganisho et al (2008) em indivíduos da Tanzania, foram encontrados casos de fibrose 

periportal em crianças menores de 10 anos na população Xakriabá, e casos de fibrose de 

moderada intensidade entre os menores de 20 anos em Maxakali, o que indica que nessas 

localidades a transmissão da doença está estabelecida e estável e a fibrose periportal inicia-se 

na tenra infância. Esses achados são compatíveis com o conhecimento anterior de que o 

tempo entre a infecção e a evolução da fibrose em humanos é estimado em pelo menos cinco 

anos (LAMBERTUCCI, 2005; PRATA, 2009). 

O consumo de álcool foi associado positivamente com a presença da fibrose periportal na 

população Xakriabá, e, embora a quantificação da dose não tenha sido realizada, a ingestão de 

álcool representou fator de risco independente para as alterações hepáticas encontradas, 

conforme demonstrado na literatura (COTA, 2006; MALENGANISHO, 2008). Em Maxakali, 

pelo grande número de consumidores de álcool, não foi encontrada associação com fibrose 

periportal. 

A esplenomegalia foi diagnosticada por ultrassonografia abdominal em 5,7% dos casos em 

Xakriabá e em 2,1% em Maxakali. Em Maxakali, a esplenomegalia foi marcador de risco 

isolado para fibrose periportal. O encontro de esplenomegalia com fibrose periportal ocorreu 

em somente 16,7% dos casos de baço aumentado na população de Xakriabá, fato esse que tem 

sido relatado por outros autores (COTA, 2006; MALENGANISHO, 2008; PRATA, 2010; 

VOIETA, 2010). Malenganisho et al (2008), em estudo sobre a morbidade  por 

esquistossomose na Tanzânia em 2008, não encontrou associação entre o tamanho do baço e 

as imagens padronizadas do acometimento hepático, exceto nos casos de fibrose intensa (tipos 

E e F), além de não ter encontrado associação entre a esplenomegalia e a infecção por S. 

mansoni. Voieta et al (2010), comparando achados histológicos e de imagem em pacientes 



96 

 

 

 

submetidos a cirurgia abdominal por esquistossomose hepatesplênica, não encontraram 

correlação entre o tamanho do baço ou história de sangramento digestivo com a intensidade 

da fibrose, tendo encontrado dois pacientes com fibrose periportal leve à histologia  mas com 

formas graves da doença (baço gigante e varizes esofagianas), indicando que a intensidade da 

fibrose hepática não é definitiva para a morbidade da doença. Lambertucci et al (2001) 

encontraram 4% de indivíduos com fígado normal à ultrassonografia e baço aumentado, em 

avaliação da esquistossomose em população de área endêmica de Minas Gerais, e propuseram 

como causas da esplenomegalia isolada uma reação direta da infecção por S. mansoni no baço 

ou a presença de outras doenças não investigadas no estudo. As terras indígenas Xakriabá e 

Maxakali não são áreas endêmicas para malária, um importante diagnóstico diferencial de 

esplenomegalia, mas apresentam casos de leishmaniose visceral, que não pode ser excluída 

pela metodologia aplicada neste trabalho, e que pode ter contribuído no achado de 

esplenomegalia. Além disso, não foram avaliadas outras condições que cursam com 

esplenomegalia, como as doenças genéticas (hemolíticas), infiltrativas (do sistema 

reticuloendotelial), alimentares, hemodinâmicas. Estudo a longo prazo com reavaliações 

sucessivas com o tempo e o envelhecimento da população poderá auxiliar nessa diferenciação. 

A hepatomegalia estava presente em 64,8% dos Xakriabá e 38,7% dos Maxakali, porém, 

somente 22,1% e 8,9% dos casos, em Xakriabá e em Maxakali respectivamente, apresentaram 

fibrose periportal concomitante. A hepatomegalia teve relação com a infecção por S. mansoni 

em Xakriabá. Malenganisho et al(2008) não encontraram relação entre o tamanho do lobo 

esquerdo hepático e os padrões de fibrose pelo protocolo de Niamey-Belo Horizonte, nem 

com a infecção por S. mansoni, na população de Tanzânia, sugerindo que o aumento dos 

órgãos na esquistossomose pode ocorrer na ausência de fibrose. Prata et al (2010) 

encontraram associação do aumento do lobo esquerdo com fibrose periportal somente no 

grupo de indivíduos com doença hepática anterior conhecida, sugerindo que o aumento desse 

órgão isoladamente não seja um bom marcador clínico de fibrose hepática. No caso da 

hepatomegalia, não foi possível distinguir associações causais claras para tal alteração, sendo 

provável que a morbidade encontrada seja multifatorial e a infecção por S. mansoni somente 

um fator potencial. A utilização dos valores de referência da OMS para a definição da 

hepatomegalia pode estar superestimando a prevalência dessa alteração, conforme discutido 

por Koukounari et al em 2006. Após avaliação de crianças da República de Mali usando os 

valores de corte da OMS, 50% das crianças tiveram hepatomegalia, enquanto somente 1% a 
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teriam se a referência utilizada fosse das crianças locais com imagem hepática normal 

(KOUKOUNARI, 2006). Em Maxakali, houve correlação negativa entre  o tamanho do lobo 

esquerdo hepático e a idade, o contrário do esperado na literatura, e também não esperado 

para indivíduos portadores de esquistossomose. Como outras doenças hepáticas 

concomitantes não foram avaliadas, não foi possível explicar esse fato, sendo necessário 

acompanhamento longitudinal desses indivíduos para melhor elucidação dessa característica. 

Apesar disso, não houve associação entre o tamanho do lobo esquerdo com o consumo de 

álcool ou com a fibrose periportal. 

A hipertensão portal foi diagnosticada em 10,4% dos Maxakali e em 3,8% dos Xakriabá, 

sendo que a associação com a fibrose periportal ocorreu em somente 6,7% dos casos de 

Maxakali e em nenhum caso de Xakriabá. Não houve associação estatística entre a 

hipertensão portal e a esplenomegalia (dados não mostrados). A presença de hipertensão 

portal sem fibrose periportal na esquistossomose mansônica é relatada na literatura (COTA, 

2006; DRUMMOND, 2006; KING, 2003; KOUKOUNARI, 2006; LAMBERTUCCI, 2001, 

2009; MALENGANISHO, 2008; PRATA, 2010; VENNERVALD, 2004; VOIETA, 2010). 

Vennervald et al (2004), avaliando crianças e adolescentes com esquistossomose 

hepatesplênica, encontraram hipertensão portal em 28% dos casos, sendo que 20% tinham 

doença grave, com aumento maciço do baço, porém, todos tinham fígado normal, sem fibrose 

periportal. Voieta et al (2010), em estudo comparativo de histologia e imagem hepática de 

pacientes com esquistossomose hepatesplênica grave submetidos à cirurgia, encontraram dois 

casos com fibrose periportal leve, não havendo correspondência da intensidade da 

sintomatologia clínica com as alterações de fibrose hepática. A fibrose periportal, que era 

conhecida como a causa direta da hipertensão portal e esplenomegalia (LAMBERTUCCI, 

2005; PRATA, 2009), perdeu sua importância na definição clínica da doença com o aumento 

do conhecimento das características ultrassonográficas da morbidade por esquistossomose, 

sendo sua presença não mais necessária para a ocorrência de alterações graves, como as 

citadas. A hipertensão portal poderia ser resultado de alterações granulomatosas e 

inflamatórias na parede dos pequenos vasos portais, levando ao aumento da pressão portal, à 

esplenomegalia e à dilatação da veia porta na ausência de fibrose periportal detectável 

(VENNERVALD, 2004). A ausência de esplenomegalia em casos de hipertensão portal 

poderia ser explicada pelo desenvolvimento espontâneo de shunts no baço, assim como a 
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presença de esplenomegalia na ausência de hipertensão portal pode ser resultado de um 

estágio de hiperplasia reativa à doença (LAMBERTUCCI, 2001). 

O aumento da espessura da parede dos ramos secundários da veia porta estava presente em 

1,4% da população Maxakali avaliada, enquanto que, em Xakriabá, a prevalência foi de 19%. 

A espessura da parede dos ramos secundários da veia porta estava aumentada em 100 e 70% 

dos casos de fibrose periportal em Maxakali e Xakriabá, respectivamente, como demonstrado 

na literatura (BERHE, 2006; KING, 2003; LAMBERTUCCI, 2001; MALENGANISHO, 

2008). No caso de Xakriabá, houve correlação moderada entre as medidas da espessura da 

parede dos ramos e os padrões de acometimento hepático da OMS. Berhe et al (2006), 

avaliando a morbidade por esquistossomose na Etiópia, encontraram correlação positiva, 

forte, entre o aumento da espessura dos ramos secundários da veia porta e o avanço dos 

estágios de fibrose periportal, o que também foi demonstrado por King et al(2003), com 

indivíduos do Egito e Quênia. A medida da espessura da parede dos ramos portais também se 

correlacionou positivamente com o avançar da idade em Maxakali e em Xakriabá, fato 

também encontrado por Lambertucci et al (2001) em área endêmica para esquistossomose, 

sendo que, para cada ano de aumento na idade a espessura média aumentava em 0,009mm. 

Assim como a hepatomegalia, deve-se considerar a possibilidade de que os pontos de corte 

utilizados pela OMS superestimaram a presença de hipertensão portal e do aumento da 

espessura da parede dos ramos secundários portais (KING, 2003; KOUKOUNARI, 2006; 

MALENGANISHO, 2008), o que reduziu o valor preditivo das imagens hepáticas 

padronizadas para a presença de hipertensão portal. Vennervald et al (2004) encontraram 21% 

de prevalência de aumento da espessura dos ramos portais em crianças e adolescentes com 

textura hepática normal, pelos critérios da OMS. King et al (2003) encontraram em 14% dos 

egípcios e em 39% dos quenianos com imagens hepáticas normais critérios para aumento do 

calibre da veia porta, segundo referência da OMS. Além disso, dentre indivíduos com 

imagens hepáticas normais, 30% dos egípcios e 18% dos quenianos foram classificados como 

tendo espessamento da parede dos ramos secundários da veia porta, utilizando a mesma 

referência. O uso de dados da comunidade considerada normal como referência determina 

redução importante da prevalência dessas alterações, o que pode ser estratégia interessante 

para aumentar a especificidade dessas medidas e sua correlação com as imagens padronizadas 

hepáticas. Berhe et al (2006) contudo encontraram correlação próxima dos dados de 

referencia da OMS com os da comunidade por eles avaliada, propondo que um padrão 
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internacional, preferivelmente baseado em dados randômicos, seria mais prático do que as 

referências desenvolvidas localmente para cada área endêmica. Neste trabalho, como não foi 

realizada avaliação de todas as pessoas das comunidades em estudo, os valores de referência 

para cada terra indígena não foram conseguidos. Um controle seriado dos indivíduos, baseado 

em padrões internacionais, poderia reduzir os falsos positivos encontrados. 

As duas formas hepáticas crônicas da doença foram encontradas nas populações estudadas, 

presente em 39,1% da amostra de Xakriabá e em 8,3%, de Maxakali, com predomínio da 

forma hepatintestinal. A forma hepatesplênica foi encontrada em 1,4% dos indivíduos 

avaliados da etnia Maxakali, representando 16,6% do total das formas clínicas da 

esquistossomose, prevalência maior que os 10% de hepatesplênicos esperados em áreas 

endêmicas onde há pacientes com a forma hepatintestinal (LAMBERTUCCI, 2005; PRATA, 

2009). Em Xakriabá, a forma hepatesplênica representou 1,89% dos casos, mas o único caso 

ocorreu em menor de 30 anos de idade. Em Xakriabá, a média de idade dos pacientes com a 

forma hepatintestinal foi baixa (23,2 anos), estando esta parcela da população em alto risco de 

evoluir para a forma grave nos próximos anos. Em estudo retrospectivo sobre a morbidade da 

esquistossomose no Estado de Minas Gerais após a implantação dos programas de controle da 

doença, Drummond et al (2006) encontraram redução na morbidade entre os mais jovens, com 

mediana de idade de 45 anos entre os hepatesplênicos. Isso leva à hipótese de que a população 

das terras indígenas avaliadas não está sendo contemplada com as ações propostas pelo 

Governo no sentido de reduzir a morbidade da esquistossomose.  

Não houve associação entre a história de sangramento gastrintestinal e a forma 

hepatesplênica, o que pode ser consequência da dificuldade de se coletar essa informação, 

principalmente em Maxakali, em que a comunicação não foi muito efetiva. Não foi possível 

coletar dados sobre a morbidade hospitalar desses pacientes, história de internações prévias, 

tratamentos já realizados, o que impossibilitou a avaliação mais acurada das características de 

morbidade nesse extrato de doentes. 

O consumo de álcool nas duas terras indígenas mostrou-se hábito frequente, estando 

relacionado com a idade. Os adultos jovens estão em maior risco de consumo, mas esse pode 

estar presente entre pessoas tão jovens quanto os menores de 10 anos, como em Xakriabá. 

Souza et al(2007), ao estudar o consumo de álcool nas populações indígenas do Alto Rio 

Negro, pontuou as dificuldades em se definir o alcoolismo nesta população, já que o 
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significado do consumo está intimamente relacionado com a cultura local, parte dos rituais 

das etnias, sendo difícil mensurar a partir de quando há o abuso, levando a comprometimento 

da vida social e particular (SOUZA, MAXIMILIANO, 2007). Pena (2005) entende que é 

significativo o uso de álcool na cultura Maxakali, durante os seus rituais, para mediar o 

sofrimento entre o mundo imaginário da etnia, e o mundo real, modificado pelo não índio, 

diminuindo a ansiedade da disparidade entre estas realidades (PENA, 2005). 

 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

As crianças e mulheres de Maxakali não entraram na pesquisa, o que pode ter subestimado os 

achados nessa etnia, já que são esses os grupos de risco para infecção. 

Muitos dados pesquisados não foram conseguidos pela dificuldade de comunicação e 

entendimento das perguntas pelos indígenas, principalmente em Maxakali, mesmo com o 

auxílio dos intérpretes. A realização de pré-teste com a mesma população em estudo teria sido 

de grande valia, a fim de se adaptarem as perguntas à cultura local, porém, tornou-se inviável 

pela dificuldade de acesso e transporte aos locais de estudo em tempos diferentes. Algumas 

modificações foram realizadas para o estudo em Maxakali, com base na experiência em 

Xakriabá, mas não sanaram totalmente o problema pela discrepância entre as duas culturas 

indígenas. 

Os dados parasitológicos de Maxakali não puderam ser coletados, pela baixa adesão e 

dificuldade de coleta de amostras de fezes entre os índios, observado em trabalho anterior 

(ASSIS, 2013). Os resultados ultrassonográficos, entretanto, revelaram morbidade elevada, 

mostrando que a situação da esquistossomose na região não se modificou desde o último 

inquérito parasitológico.  

Da mesma forma, a quantificação da carga parasitária em Xakriabá poderia ter sido mais 

representativa e confiável se mais amostras de fezes tivessem sido analisadas, porém a coleta 

de amostras em dias alternados ou consecutivos não foi possível pelo tempo disponível da 

equipe de trabalho em cada local do estudo. Para tentar minimizar essa falha, para cada 

amostra foram realizadas e avaliadas três lâminas, sendo suficiente para uma avaliação 

panorâmica da situação atual da intensidade da infecção nessa população.  
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A ausência de diagnósticos diferenciais para as doenças hepáticas crônicas, principalmente as 

hepatites virais, constituiu outro fator limitador importante. A análise sorológica teria sido de 

grande valia na resolução da dúvida diagnóstica, mas, como a coleta de sangue não estava 

prevista no projeto de pesquisa original aprovado pelo Comitê de Ética Nacional, não pode ser 

realizada. A coleta de sangue teria permitido também avaliar outros marcadores de morbidade 

da esquistossomose, como a contagem de plaquetas, mais fácil de se obter que a realização de 

ultrassonografia em campo. 

Para a população em estudo, teria sido importante avaliar indivíduos procedentes de todas as 

aldeias, mesmo das não endêmicas para esquistossomose, a fim de se estabelecer os valores 

de referência normais das medidas ultrassonográficas realizadas, para melhor diagnóstico das 

alterações sugestivas da forma crônica da doença.  
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7  CONCLUSÃO 
 

• A prevalência da infecção por S.mansoni em Xakriabá foi elevada, com carga 

parasitária moderada. 

• Em Maxakali, foi encontrada prevalência de 6,9 e 1,4% das formas hepatintestinal e 

hepatesplênica, respectivamente.  

• Em Xakriabá, as formas hepatintestinal e hepatesplênica foram encontradas em 38,4 e 

0,7% dos indivíduos avaliados, respectivamente. 

• Em Maxakali, a infecção predominou entre os adultos jovens; a fibrose periportal leve 

foi a mais encontrada; a forma hepatesplênica apresentou prevalência maior do que a 

esperada para áreas endêmicas; e a esplenomegalia foi o marcador de risco para a 

presença de fibrose periportal.  

• Em Xakriabá, a infecção predominou entre as crianças e adolescentes; a fibrose 

periportal leve foi o único tipo encontrado; a idade foi o marcador de risco para a 

presença de fibrose periportal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

8  PROPOSIÇÕES FUTURAS 
 

• Seguimento longitudinal dos indivíduos desta pesquisa, por ultrassonografia 

abdominal e exame parasitológico de fezes, para assegurar a redução da morbidade 

após tratamento; 

• Avaliação ecocardiográfica e renal dos indivíduos com as formas hepatesplênicas;  

• Coleta de sangue para diagnóstico sorológico e avaliação de marcadores bioquímicos 

das formas graves; 

• Acompanhamento dos casos de esplenomegalia e hepatomegalia não associados à 

fibrose periportal, a fim de se definir a etiologia de tais alterações. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALFIDJA, A.T. et al. Sonographic evaluation of periportal fibrosis in children living in a 
Schistosoma mansoni endemic region. J Radiol, Paris, v. 85, n. 6, p. 763-7, 2004. 

 

 

ANDRADE, Z. A. et al. Remodeling of hepatic vascular changes after specific 
chemotherapy of schistosomal periportal fibrosis. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 

v. 101 p. 267-72, 2006. Suppl 1. 

 

 

ASSIS, E. M.  et al. Prevalence of intestinal parasites in the Maxakali indigenous 
community in Minas Gerais, Brazil, 2009. Cad Saude Publica, Rio de Janeiro, v. 29, n. 4, p. 

681-90, 2013. 

 

 

ASSUNÇÃO, R. D. L. Prevalência de enteroparasitoses e estado nutricional do povo 
indígena Pataxó dos Municípios de Carmésia e Itapecerica-MG. 2012. (Mestrado) 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências da Saúde da 

Univale, Governador Valadares. 2012. 
 

 

BARBOSA, C. S. et al. Assessment of schistosomiasis, through school surveys, in the 
Forest Zone of Pernambuco, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 101, p. 55-

62, 2006. Suppl 1 

 

 

BERHE, N.  et al. Large scale evaluation of WHO's ultrasonographic staging system of 
schistosomal periportal fibrosis in Ethiopia. Trop Med Int Health, Oxford, v. 11, n. 8, p. 

1286-94,  2006. 
 

 

BERHE, N. et al. Variations in helminth faecal egg counts in Kato-Katz thick smears and 
their implications in assessing infection status with Schistosoma mansoni. Acta Trop, 
Amsterdam, v. 92, n. 3, p. 205-12, 2004. 

 

 

BICALHO, C. Tradução e tradição Maxakali. Rev. Let., São Paulo, v. 49, n. 1, p. 20, 2009. 

 

 

BIO BRASIL. TF-Test.  2013.  Disponível em: < http://www.bio-brasil.com/tftest/index.html 

>. Acesso em: 30 Julho 2013. 

 

 

BRASIL. Estatuto do Índio. LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973. Brasília, 

1973.  

 

 



105 

 

 

 

BRASIL. Fundação Nacional da Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas. Brasília: Ministerio da Saude, 2002. 40p. 

 

 

BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações.  
2002b.  Disponível em: < http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf#6 

>. Acesso em: 31 de agosto. 

 

 

BRASIL, Vigilância Alimentar e Nutricional. Antropometria: como pesar e medir. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2004. 66p.  

 

 

BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil 2005: Uma análise da situação de 

saúde no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 822p. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância e controle de moluscos de importância 
epidemiológica: diretrizes técnicas : Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose 

(PCE) . Brasilia: Ministério da Saúde, 2007. 178 p. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, 

Malária, Tracoma e Tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 195 p. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 7. ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010a. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Informe das atividades do Comitê Técnico Interdisciplinar 
(CTI): indicadores de alimentação e nutrição. Brasilia: Ministério da Saúde, 2010b. 54p.  

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano integrado de ações estratégicas de eliminação da 
hanseníase, filariose, esquistossomose e oncocercose como problema de saúde pública, 
tracoma como causa de cegueira e controle das geohelmintíases: Plano de Ação 2011-

2015. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 100p. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI.  2013a.  

Disponível em: < http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1708 >. 

Acesso em: 24 de agosto. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 
(SIASI). 2013b.  Disponível em: < 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=40846 >. Acesso: 24 

de agosto de 2013.  



106 

 

 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância da Saúde. Esquistossomose. Brasília: 

Portal da Saúde, 2013c.  Disponível em: < 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1551 >. Acesso em: 14 

de Outubro. 

 

 

CARNEIRO, T. R. et al. Increased detection of schistosomiasis with Kato-Katz and 
SWAP-IgG-ELISA in a Northeastern Brazil low-intensity transmission area. Rev. Soc. 

Bras. Med. Trop., Rio de Janeiro, v. 45, p. 510-3,  2012. 

 

 

CARVALHO, G. L. X. et al. Prevalência de enteroparasitoses em crianças de 0 a 12 anos 
na terra indígena Xakriabá, São João das Missões, Minas Gerais, 2007. In: XVII 

Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2010. Caxambu/MG. Anais... 2010. p. 11. 

Disponível em:<' 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/tema_11/abep2010_2649.pdf >. 

Acesso em: 24 de agosto de 2013.  

 

 

CARVALHO, G. L. X. Prevalência de enteroparasitoses em crianças de 0 a 12 anos e 
condições sanitárias na Terra Indígena Xakriabá, São João das Missões, 2007.  2011, 

144p. (Mestrado). Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Federal de 

Ouro Preto, Ouro Preto. 2011.  

 

 

CARVALHO, G. L. X. et al. A comparative study of the TF-Test®, Kato-Katz, Hoffman-
Pons-Janer, Willis and Baermann-Moraes coprologic methods for the detection of 
human parasitosis. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 107, p. 80-4,  2012. 

 

 

COIMBRA JR., C. E. A.; SANTOS, R. V. Parasitismo intestinal entre o grupo indígena 
Zoró, Estado de Mato Grosso (Brasil). Cad Saude Publica, Rio de Janeiro, v. 7, p. 100-3,  

1991. 

 

 

COIMBRA JR., C. E. A. et al. The first national survey of indigenous people's health and 
nutrition in Brazil: rationale, methodology, and overview of results. BMC Public Health, 

London, v. 13, p. 52,  2013. 

 

 

CONCEIÇÃO,  M. J. et al. A thirty years follow-up study on Schistosomiasis mansoni in a 
community of Minas Gerais, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 102, n. 8, 

p. 1007-9, 2007. 

 

 



107 

 

 

 

COSTA, M. F. L. et al. Water-contact patterns and socioeconomic variables in the 
epidemiology of schistosomiasis mansoni in an endemic area in Brazil. Bull World Health 

Organ, Geneva, v. 65, n. 1, p. 57-66,  1987. 

 

 

COTA, G. F. et al. Ultrasound and clinical investigation of hepatosplenic schistosomiasis: 
evaluation of splenomegaly and liver fibrosis four years after mass chemotherapy with 

oxamniquine. Am J Trop Med Hyg, Northbrook, v. 74, n. 1, p. 103-7, 2006. 

 

 

COURA, J. R.; AMARAL, R. S. Epidemiological and control aspects of schistosomiasis in 
Brazilian endemic areas. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 99, p. 13-9,  2004. 

 

 

DIAS, A. C. P. et al. Estado nutricional e hábitos alimentares de comunidade indígena 
Maxakali em Minas Gerais: Resgate alimentar e cultural para compreensão da insegurança 

alimentar. 2010. 43p. (Relatório final ). Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 2010. 

 

 

DIAS JR, C. S. et al. Prevalência de parasitoses intestinais e estado nutricional, segundo 
sexo e idade, entre a população indígena Caxixó, Minas Gerais, Brasil. R. bras. Est. Pop., 

São Paulo, v. 30, n. 2, p. 595-602, 2013. 

 

 

DRUMMOND, S. C. et al. Morbidity of Schistosomiasis mansoni in the state of Minas 
Gerais, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 101, p. 37-44, 2006. Supl 1. 

 

 

DRUMMOND, S. C. et al. Schistosomiasis control program in the state of Minas Gerais 
in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 105, n. 4, p. 519-23, 2010. 

 

 

ENK, M. J. et al. The effect of the number of stool samples on the observed prevalence 
and the infection intensity with Schistosoma mansoni among a population in an area of 
low transmission. Acta Trop, Amsterdam, v. 108, n. 2-3, p. 222-8, 2008. 

 

 

ESTADÃO. Surto de diarreia provoca a morte de quatro crianças em MG. São Paulo: 

Estadão.com. 01 de fevereiro de 2010. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/saude>. 

Acesso: 29 de outubro de 2013. 

 

 

FENWICK, A.; UTZINGER, J. Helminthic Diseases: Schistosomiasis. In: 

HEGGENHOUGEN, K. (Ed.). International Encyclopedia of  Public Health. Oxford: 

Academic Press, 2008.  p.351-61. 

 

 



108 

 

 

 

FERRARI, J. O. et al. Intestinal parasites among Karitiana Indians from Rondônia State, 
Brazil. Rev Inst Med Trop São Paulo, São Paulo, v. 34, p. 223-5,  1992. 

 

 

FERREIRA, C. S. et al. Intestinal parasites in Iaualapiti indians from Xingu Park, Mato 
Grosso, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 86, p. 441-2,  1991. 

 

 

FROTA, S. M. et al. Combination of Kato-Katz faecal examinations and ELISA to 
improve accuracy of diagnosis of intestinal schistosomiasis in a low-endemic setting in 
Brazil. Acta Trop, Amsterdam, v. 120, p. S138-41, 2011. Suppl 1. 

 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). Relatório Preliminar I, Estado de Minas 
Gerais, Etnia Xakriabá: Levantamento dos Problemas Vivenciados pelos Povos Indígenas. 

Brasília: FUNASA, 2007. v.1, 219p.  

 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). Fundação Nacional do Índio.  Brasília: 

Ministério da Justiça, 2013a.  Disponível em: < http://www.funai.gov.br/ >. Acesso em: 26 de 

agosto de 2013. 

 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). Povos Indígenas. Brasília: Ministério da 

Justiça, 2013b.  Disponível em: < 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA63EBC0EITEMIDEA138CC06D6346A2853A805914

0CD435PTBRNN.htm >. Acesso em: 26 de agosto de 2013. 

 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE (FUNASA). Saúde indígena: uma década de 

compromisso. Boletim Informativo Especial FUNASA, Brasília, n.8, v. 20, 2009.  

 

 

GLINZ, D. et al. Comparing diagnostic accuracy of Kato-Katz, Koga agar plate, ether-
concentration, and FLOTAC for Schistosoma mansoni and soil-transmitted helminths. 
PLoS Negl Trop Dis, San Francisco, v. 4, n. 7, p.754, 2010. 

 

 

HORTA, B. L. et al. Nutritional status of indigenous children: findings from the First 

National Survey of Indigenous People's Health and Nutrition in Brazil. Int J Equity Health, 

London, v. 12, n. 1, p. 23, 2013. 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATICA (IBGE). Censo Demográfico 
2010: Características gerais dos indígenas. Resultados do universo. Rio de Janeiro: Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2012a. 245 p.  

 

 



109 

 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).  Indígenas.  Web, 

2012b.  Disponível em: < http://indigenas.ibge.gov.br/graficos-e-tabelas-2 >. Acesso em: 28 

de Outubro. 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Resultados Censo 
2010: Terras Indígenas.  2013.  Disponível em: 

<http://www.censo2010.ibge.gov.br/terrasindigenas/ >.  Acesso em: 28 de outubro de 2013. 

 

 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos indígenas no Brasil.  2013. Disponível em: < 

http://pib.socioambiental.org/pt >. Acesso em: 26 de agosto de 2013. 

 

 

KATZ, N. et al. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in 
Schistosomiasis mansoni. Rev Inst Med Trop São Paulo, São Paulo, v. 14, n. 6, p. 397-400, 

1972. 

 

 

KING, C. H. et al. Measuring morbidity in schistosomiasis mansoni: relationship between 

image pattern, portal vein diameter and portal branch thickness in large-scale surveys using 

new WHO coding guidelines for ultrasound in schistosomiasis. Trop Med Int Health, Oxford, 

v. 8, n.2, p. 109-17, 2003. 

 

 

KOUKOUNARI, A. et al. Assessment of ultrasound morbidity indicators of 
schistosomiasis in the context of large-scale programs illustrated with experiences from 
Malian children. Am J Trop Med Hyg, Northbrook, v. 75, n. 6, p. 1042-52, 2006. 

 

 

LAMBERTUCCI, J. R. et al. Schistosoma mansoni: assessment of morbidity before and 

after control. Acta Trop, Amsterdam, v. 77, n. 1, p. 101-9, Oct 23 2000. 

 

 

LAMBERTUCCI, J. R. et al. Hepatosplenic schistosomiasis in field-based studies: a 

combined clinical and sonographic definition. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 96, 

p. 147-50,  2001. Supl. 

 

 

LAMBERTUCCI, J. R. et al. Magnetic resonance imaging of the liver in hepatosplenic 
schistosomiasis mansoni. Rev Soc Bras Med Trop, Uberaba, v. 35, n. 6, p. 679-80, 2002. 

 

 

LAMBERTUCCI, J. R. et al. Esquistossomose mansônica. In: COURA, J. R. (Ed.). 

Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1, 

2005.  p.931-46. 

 

 



110 

 

 

 

LAMBERTUCCI, J. R. et al. Mild, moderate and intense Symmers's fibrosis in 
hepatosplenic schistosomiasis mansoni. Rev Soc Bras Med Trop, Uberaba, v. 42, n. 5, p. 

611-2, 2009. 

 

 

LAMBERTUCCI, J. R. Acute schistosomiasis mansoni: revisited and reconsidered. Mem 

Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 105, n. 4, p. 422-35, 2010. 

 

 

LEITE, M. S. et al. Prevalence of anemia and associated factors among indigenous 
children in Brazil: results from the First National Survey of Indigenous People's Health and 

Nutrition. Nutr J, London, v. 12, p. 69,  2013. 

 

 

LIMA, P. L. O.; CARIE, N. S. Narrativas Maxakali: possibilidades para o ensino de cultura 

e história indígena. Educ. rev, Belo Horizonte, v. 29, p. 41-62,  2013. 

 

 

LIU, D. N. Discussion on water conservancy projects and schistosomiasis control in 
Poyang Lake area. Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi (Chinese journal of 

schistosomiasis control), Jiangsu, v. 25, n. 1, p. 93-5, 2013. 

 

 

LIVROS DA FLORESTA. Maxakali: Os Maxakali contam sobre as florestas. Web,  2012.  

Disponível em: < http://livrosdafloresta.com >.  

 

 

LUCIANO, G. d. S. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas 
no Brasil de hoje. Brasília, p.224. 2006 

 

 

MAGALHÃES, T. V. et al. Comparative clinical and ultrasound study of egg-negative 
and egg-positive individuals from Schistosoma mansoni low morbidity endemic areas, 
and hospitalized patients with hepatosplenic disease. Rev Soc Bras Med Trop, Uberaba, v. 

38, n. 1, p. 33-7, 2005. 

 

 

MALENGANISHO, W. L. et al. Schistosoma mansoni morbidity among adults in two 
villages along Lake Victoria shores in Mwanza District, Tanzania. Trans R Soc Trop Med 

Hyg, Oxford, v. 102, n. 6, p. 532-41, 2008. 

 

 

MARINHO, C. C. et al. Clinical versus ultrasound examination in the evaluation of 
hepatosplenic schistosomiasis mansoni in endemic areas. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de 

Janeiro, v. 101 Suppl 1, p. 317-21, 2006. 

 

 



111 

 

 

 

MARINHO, C. C. et al. Serum hyaluronan and collagen IV as non-invasive markers of 
liver fibrosis in patients from an endemic area for schistosomiasis mansoni: a field-based 

study in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 105, n. 4, p. 471-8, 2010. 

 

 

MASSARA, C. L. et al. Factors associated with schistosomiasis mansoni in a population 
from the municipality of Jaboticatubas, State of Minas Gerais, Brazil. Mem Inst Oswaldo 

Cruz, Rio de Janeiro, v. 99, n. 5, p. 127-34,  2004. Suppl 1. 

 

 

MENEZES, M. J. R. d. Avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da 
esquistossomose no Estado da Bahia. 2005. (Mestrado). Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca. Rio de Janeiro,  2005. 

 

 

MINAS GERAIS, Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. 

Diagnóstico estadual sobre a segurança alimentar e nutricional sustentável dos povos 
indígenas de Minas Gerais. Belo Horizonte: Estado de Minas Gerais, 2009. 240p. 

 

 

MIRANDA, R. A. et al. Parasitismo intestinal em uma aldeia indígena Parakanã, sudeste 
do Estado do Pará, Brasil. Cad Saude Publica, Rio de Janeiro, v. 14, p. 507-11,  1998. 

 

 

MIRANDA, R. A. et al. Prevalência de parasitismo intestinal nas aldeias indígenas da 
tribo Tembé, Amazônia Oriental Brasileira. Rev. Soc. Bras. Med. Trop, Uberaba, v. 32, p. 

389-93,  1999. 

 

 

MOIRA, A. P. et al. Analysis of complex patterns of human exposure and immunity to 
Schistosomiasis mansoni: the influence of age, sex, ethnicity and IgE. PLoS Negl Trop Dis, 

San Francisco, v. 4, n. 9, p. e820,  2010. 

 

 

MOREIRA, L. E. Prevalência de enteroparasitoses, estado nutricional e condições 
sanitárias: um estudo na população Krenak, Resplendor, Minas Gerais. 2008, 155p. 

(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências da 

Saúde da Univale, Governador Valadares. 2008 
 
 

MOURA, F. T. et al. Enteroparasite contamination in peridomiciliar soils of two 
indigenous territories, State of Paraná, southern Brazil. Rev Panam Salud Publica, 

Washington, v. 27, p. 414-22,  2010. 

 

 

NATIONAL HIGH BLOOD PRESSURE EDUCATION PROGRAM WORKING GROUP 

ON HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. The Fourth 
Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children 
and Adolescents. Pediatrics, Burlington, v.114, p.555-76, 2004. Suppl 2. 



112 

 

 

 

 

 

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO). Epidemiological Profiles of 
Neglected Diseases and Other Infections Related to Poverty in Latin America and the 
Caribbean. Washington: PAHO, 2009. HSD/CD/543. 

 

 

PENA, J. L. Perfil sanitário, indicadores demográficos e saúde ambiental após a 
implantação do Distrito Sanitário Especial Indígena: o caso dos Xakriabá em Minas 

Gerais. 2004, 207p. (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2004. 

 

 

PENA, J. L. Os índios Maxakali: a propósito do consumo de bebidas de alto teor alcoólico. 

Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v. 2, n. 2, p. 22, 2005. 

 

 

PINTO-SILVA, R. A. et al. Ultrasound in schistosomiasis mansoni. Mem Inst Oswaldo 

Cruz, Rio de Janeiro, v. 105, n. 4, p. 479-84, 2010. 

 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

 

PRATA, A. Esquistossomose Mansônica. In: Veronesi Tratado de Epidemiologia. 4. ed. rev. 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2009. v.2, cap. 105, p.1859-82. 

 

 

PRATA, A.  et al. Comparison between clinical and ultrasonographic findings in cases of 
periportal fibrosis in an endemic area for schistosomiasis mansoni in Brazil. Rev Soc 

Bras Med Trop, Uberaba, v. 43, n. 2, p. 129-34, 2010. 

 

 

RICHTER, J. et al. ULTRASOUND IN SCHISTOSOMIASIS: a practical guide to the 

standardized use of ultrasonography for the assessment of schistosomiasis-related morbidity. 

Second international workshop, October 22-26 1996, Niamey, Niger. Geneva: WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2000a. 55p. (TDR/STR/SCH/00.1) 

 

 

RICHTER, J. Evolution of schistosomiasis-induced pathology after therapy and 
interruption of exposure to schistosomes: a review of ultrasonographic studies. Acta Trop, 

Amsterdam, v. 77, n. 1, p. 111-31, 2000b. 

 

 

RICHTER, J. et al. Report of the Second Satellite Symposium on Ultrasound in 
Schistosomiasis. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 96, p. 151-6,  2001. 

 

 



113 

 

 

 

ROCHA, R. S. et al. Assessment of schistosomiasis and other intestinal parasitoses in 
school children of the Bambui municipality, Minas Gerais, Brazil. Rev Soc Bras Med 

Trop, Uberaba, v. 33, n. 5, p. 431-6, 2000. 

 

 

RODRIGUES, L. C. et al. Predicting the community prevalence of schistosomiasis 
mansoni from the prevalence among 7- to 14-year-olds. Parasitology, London, v. 121, p. 

507-12, 2000. 

 

 

RUIZ-GUEVARA, R. et al. Clinical and ultrasound findings before and after 
praziquantel treatment among Venezuelan schistosomiasis patients. Rev Soc Bras Med 

Trop, Uberaba, v. 40, p. 505-11, 2007. 

 

 

SAMUELS, A. M. et al. Schistosoma mansoni morbidity among school-aged children: A 

SCORE Project in Kenya. Am J Trop Med Hyg, Northbrook, v. 87, n. 5, p. 874-82, 2012. 

 

 

SANTOS, R. V. et al. Intestinal parasitism in the Xavánte Indians, Central Brazil. Rev 

Inst Med Trop São Paulo, São Paulo, v. 37, p. 145-8,  1995. 

 

 

SARVEL, A. K. et al. Evaluation of a 25-year-program for the control of schistosomiasis 
mansoni in an endemic area in Brazil. PLoS Negl Trop Dis, San Francisco, v. 5, n. 3, p. 

e990,  2011. 

 

 

SCHMIDLIN, T. et al. Effects of hygiene and defecation behavior on helminths and 
intestinal protozoa infections in Taabo, Côte d’Ivoire. PLoS One, San Francisco, v. 8, n. 6, 

p. e65722,  2013. 

 

 

SCHNEIDER, M. C. et al. Elimination of neglected diseases in latin america and the 
caribbean: a mapping of selected diseases. PLoS Negl Trop Dis, San Francisco, v. 5, n. 2, 

p. e964,  2011. 

 

 

SILVA, C. C. et al. Schistosomiasis mansoni: ultrasound-evaluated hepatic fibrosis and 
serum concentrations of hyaluronic acid. Ann Trop Med Parasitol, London, v. 105, n. 3, p. 

233-9, 2011. 

 

 

SILVA, L. C.  et al. Treatment of schistosomal myeloradiculopathy with praziquantel 
and corticosteroids and evaluation by magnetic resonance imaging: a longitudinal study. 

Clin Infect Dis, Chicago, v. 39, n. 11, p. 1618-24, 2004. 

 

 



114 

 

 

 

SILVA, L. C.  et al. Disagreement between ultrasound and magnetic resonance imaging 
in the identification of schistosomal periportal fibrosis. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de 

Janeiro, v. 101, p. 279-82,  2006. 

 

 

SILVA, L. C. et al. Ultrasound and magnetic resonance imaging findings in 
Schistosomiasis mansoni: expanded gallbladder fossa and fatty hilum signs. Rev Soc Bras 

Med Trop, Uberaba, v. 45, n. 4, p. 500-4, 2012. 

 

 

SILVEIRA, K. P., MORTIMER, E. F. Tradição Maxakali e conhecimento científico: 
diferentes perspectivas para o conceito de transformação. Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 24,  2011. 

 

 

SIMÕES, B. S. et al. Nutritional profile of the Xukuru-Kariri indigenous people in the 
state of Minas Gerais in accordance with different anthropometric and body 
composition indicators. Cien Saude Colet, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 405-11,  2013. 

 

 

SÍRIO, M. A. O. Estado nutricional das crianças de 0 a 12 anos e práticas alimentares da 
sociedade indígena Xakriabá de Minas Gerais. 2012. (Doutorado). Instituto de Ciências 

Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto. 2012. 

 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. VI Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão. Rev. bras. hipertens., Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, 2010. 

 

 

SOUZA, M. A. A. et al. Levantamento malacológico e mapeamento das áreas de risco 
para transmissão da esquistossomose mansônica no Município de Mariana, Minas 
Gerais, Brasil. Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador, v. 5, n. 2, p. 7,  2006. 

 

 

SOUZA, M. L. P. et al. O processo de alcoolização em populações indígenas do Alto Rio 
Negro e as limitações do CAGE como instrumento de screening para dependência ao 
álcool. Rev. Psiquiatr. Clín., São Paulo, v. 34, p. 90-6,  2007. 
 

 

TOLEDO, M. J. O. et al. Avaliação de atividades de controle para enteroparasitos em 
uma aldeia Kaingáng do Paraná. Rev Saude Publica, São Paulo, v. 43, p. 981-90,  2009. 

 

 

UTZINGER, J. et al. Schistosomiasis. In: NRIAGU, J. O.(Ed.). Encyclopedia of 

Environmental Health. Burlington: Elsevier, 2011. p.10-9. 

 

 



115 

 

 

 

VENNERVALD, B. J. et al. Detailed clinical and ultrasound examination of children and 
adolescents in a Schistosoma mansoni endemic area in Kenya: hepatosplenic disease in 

the absence of portal fibrosis. Trop. Med. Int. Health., Oxford, v. 9, n. 4, p. 461-70,  2004. 

 

 

VENNERVALD, B. J. et al. Regression of hepatosplenomegaly in Kenyan school-aged 
children after praziquantel treatment and three years of greatly reduced exposure to 
Schistosoma mansoni. Trans R Soc Trop Med Hyg, Oxford, v. 99, n. 2, p. 150-60, 2005. 

 

 

VENNERVALD,  B. J.; DUNNE, D. W. Measuring Schistosomiasis Morbidity. Tropical 

Diseases Research to Foster Innovation & Knowledge Application, 2008.  Disponível em: < 

http://www.tropika.net/svc/review/051114-Schistosomiasis_Morbidity >.  

 

 

VOIETA, I. et al. Imaging techniques and histology in the evaluation of liver fibrosis in 
hepatosplenic schistosomiasis mansoni in Brazil: a comparative study. Mem Inst Oswaldo 

Cruz, Rio de Janeiro, v. 105, n. 4, p. 414-21, 2010. 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Prevention and control of schistosomiasis and soil-
transmitted helminthiasis. Report of a WHO Expert committee. Geneva: WHO, 2002. 

TRS912, 63p. 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Preventive chemotherapy in human helminthiasis:  
coordinated use of anthelminthic drugs in control interventions: a manual for health 

professionals and programme managers. Geneva: World Health Organization. 2006. 74p. 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The WHO Child Growth Standards.  2007.  

Disponível em: < http://www.who.int/childgrowth/en/ >. Acesso em: 27 de agosto de 2013. 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Department of Control of Neglected Tropical 

Diseases. Elimination of schistosomiasis from low-transmission areas: report of a WHO 

informal consultation, Salvador, Bahia, Brazil, 18-19 August 2008. Geneva: World Health 

Organization, 2009. WHO/HTM/NTD/PCT/2009.2, 24p. 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Health Assembly. Elimination of 
schistosomiasis. Geneva: World Health Organization, 2012a. WHA65.21, 2p. 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Soil-transmitted helminthiases: eliminating as 
public health problem soil-transmitted helminthiases in children: Progress Report 2001-

2010 and Strategic Plan 2011-2020. Geneva: World Health Organization, 2012b. 78p. 

(WHO/HTM/NTD/PCT/2012.4) 

 



116 

 

 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, W. H. Schistosomiasis.  Geneva: WHO, 2013a. 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Neglected tropical diseases: prevention, control, 

elimination and eradication: Report by the Secretariat. Geneva: WHO. 2013b. (EB132/19) 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, W. Mean Body Mass Index (BMI).  2013c.  

Disponível em: < http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/bmi_text/en/ >. Acesso em: 27 de 

agosto de 2013c. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

APÊNDICE A – Questionário da terra indígena Maxakali, 2012 

 

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

I- IDENTIFICAÇÃO: Código

I.1 Nome:

I.2 Data de nascimento:

/ /

I.3 Idade: I.4 Sexo: 

F M SI

I.5 Cor: 

Branca

Preta

Amarela

Parda

SI

I.6 Escolaridade:

Analfabeto

1-4 anos

5-8 anos

9-11 anos

Superior incompleto

Superior completo

SI

I.7 Município de naturalidade:

I.7.1 Área de naturalidade:

I.7.2 Subárea de naturalidade:

I.8 Município de residência

I.8.1 Área de residência:

I.8.2 Subárea de residência:

I.8.3 Tempo de residência: <5 anos >5 anos SI

II- CLÍNICA/EPIDEMIOLOGIA:

II.1 Data primeiros sintomas:

/ /

II.2 Ocupação:

II.3 Transfusão sanguínea: Não Sim SI

II.4 Cirurgias: Não Sim SI

II.5 Tratamento odontológico: Não Sim SI

II.6 Sangramento digestivo: Não Sim SI

II.7  Piercing/Tatuagem: Não Sim SI

II.8 Drogas injetáveis/pipadas: Não Sim SI

II.9 Instrumentais em manicure, pedicure e barbearia: Não Sim SI
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APÊNDICE A – Questionário da terra indígena Maxakali, 2012 

 

II.14 Local do último contato com água natural:

III- TRATAMENTO:

III.1 Data do tratamento:

não fez tratamento <1 mês 1m - 1ano >1 ano SI

III.2 Verificação de cura por último EPF: Não Sim Não se aplica SI

IV. EXAME FÍSICO: Data do exame: / /

IV.1 Peso (kg): , IV.2 Altura (m): ,

IV.3 Pressão sistólica (mmHg): IV.4 Pressão diastólica(mmHg):

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

II.10 Consumo de álcool: Não Sim SI

II.10.1.1 Volume semanal de aguardente (ml):

II.10.2.1 Volume semanal de cerveja (ml):

II.10.3.1 Volume semanal de vinho (ml):

II.10.1 Consumo de aguardente: Não Sim SI

II.10.2 Consumo de cerveja: Não Sim SI

II.10.3 Consumo de vinho: Não Sim SI

II.11 Sintomas respiratórios:

II.11.1 Tosse: Não Sim SI II.11.2 Dispnéia: Não Sim SI

II.11.3 Fadiga: Não Sim SI

II.12 Sintomas neurológicos:

II.12.1 Incontinência/retenção urinária ou fecal: Não Sim SI

II.12.2 Disfunção erétil: Não Sim Não se aplica SI

II.12.3 Paraparesia/plegia: Não Sim SI

II.13 Data do último contato com água natural:

não teve contato <1 mês 1-2 meses 2-6 meses >6 meses SI

III.2.1 Data do último EPF: 

<3 meses 3-6 meses >6 meses Não se aplica SI
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APÊNDICE A – Questionário da terra indígena Maxakali, 2012 

 

IV.8 Icterícia: não sim SI

IV.11.3 Fígado: não palpável palpável SI

IV.11.3.1 Lobo direito (cm abaixo do RCD):

IV.11.3.2 Lobo esquerdo (cm abaixo do AX):

IV.11.4 Baço: não palpável palpável SI

IV.11.4.2 Superfície: lisa nodular SI

IV.11.4.3 Consistência: normal endurecida SI

IV.11.4.1 Tamanho do baço (cm abaixo do RCE):

V. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:

V.1 EPF: / /

V.2 TF Teste esquistossomose: negativo positivo não realizado SI

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

IV.5 Frequência de pulso (bpm):

IV.6 Frequência respiratória (irpm):

IV.7 Estado geral: preservado comprometido SI

IV.9 Aparelho respiratório:

IV.9.1 Roncos: não sim SI

IV.9.2 Sibilos: não sim SI

IV.9.3 Crepitações: não sim SI

IV.10 Aparelho circulatório:

IV.10.1 Alteração do ritmo: não sim SI

IV.10.2 Sopros: não sim SI

IV.10.3 Bulhas acessórias: não sim SI

IV.11 Abdome:

IV.11.1 Ascite: não sim SI

IV.11.2 Circulação colateral: não sim SI

IV.11.3.3 Superfície: lisa nodular SI

IV.11.3.4 Consistência: normal endurecida SI
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APÊNDICE A – Questionário da terra indígena Maxakali, 2012 
 

 

VI. ULTRASSONOGRAFIA: Data do exame: / /

VI.1 ULTRASSONOGRAFIA HEPÁTICA E BILIAR:

VI.1.3 Contorno hepático: liso rugoso SI

VI.1.4 Fibrose periportal: ausente leve moderada intensa SI

VI.1.1 Lobo direito (cm): ,

VI.1.2 Lobo esquerdo (cm): ,

VI.1.5 Espessura da parede da vesícula biliar (cm): ,

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

V.3 Kato-Katz ovos/g de fezes:

V.4 TF Teste quantitativo ovos/g de fezes:

V.5 Outros Achados

V.5.1 Não patogênicos: não sim não se aplica SI

V.5.2 Ascaris: não sim não se aplica SI

V.5.3 Ancilostomídeo/Necator: não sim não se aplica SI

V.5.4 Estrongilóides: não sim não se aplica SI

V.5.5 Ameba: não sim não se aplica SI

V.5.6 Giárdia: não sim não se aplica SI

V.5.7 Enteróbios: não sim não se aplica SI

V.5.8 Trichuris: não sim não se aplica SI

V.5.9 Tênia: não sim não se aplica SI

VI.2 ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA PORTA

VI.2.1 Calibre da veia porta (cm): ,

VI.2.2 Espessura da parede portal nos ramos de segunda ordem 1 (cm): ,

VI.2.3 Espessura da parede portal nos ramos de segunda ordem 2 (cm): ,

VI.2.4 Espessura da parede portal nos ramos de segunda ordem 3 (cm): ,

VI.2.5 Calibre da veia esplênica (cm): ,

VI.2.6 Calibre da veia mesentérica superior (cm): ,  
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APÊNDICE A – Questionário da terra indígena Maxakali, 2012 

 

VII. CONCLUSÃO:

sem esquistossomose

esquistossomose aguda

esquistossomose intestinal

esquistossomose hepatointestinal

esquistossomose hepatoesplênica

esquistossomose com hipertensão pulmonar

mielorradiculopatia

inconclusivo

VI.4 ULTRASSONOGRAFIA ESPLÊNICA:

VI.5 LINFONODOS: ausentes presentes SI

VI.4.1 Diâmetro longitudinal do baço (cm): ,

VI.2.7 Colaterais (>3mm): não sim SI

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

VI.6.1 Distribuição da fibrose: 

central periférica central e periférica não se aplica ignorado

VI.6.2 Padrão de acometimento (OMS):

A B C D E F Dc Ec X Y Z

VI.2.7.1 Gástrica esquerda: não sim não se aplica SI

VI.2.7.2 Gástrica curta: não sim não se aplica SI

VI.2.7.3 Umbilical: não sim não se aplica SI

VI.2.7.4  Esplenorrenal: não sim não se aplica SI

VI.2.7.5 Outro: não sim não se aplica SI

VI.3 Outros Achados

VI.3.1 Cálculo/barro biliar: ausente presente SI

VI.3.2 Esteatose: ausente presente SI

VI.3.3 Hemossiderose: ausente presente SI

VI.3.4 Hemangioma: ausente presente SI

VI.3.5 Nódulo hepático: ausente presente SI

VI.3.6 Cirrose: ausente presente SI

VI.6 FIBROSE:
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APÊNDICE B – Questionário da terra indígena Xakriabá, 2011 
 

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

I- IDENTIFICAÇÃO: Código

I.1 Nome:

I.2 Data de Nascimento:

/ /

I.3 Idade: I.4 Sexo: 

M F

I.5 Cor: 

Branca Preta Amarela Parda
I.6 Escolaridade:

Analfabeto

1-4 anos

5-8 anos

9-11 anos

Superior incompleto

Superior completo

Ignorado

I.7 Naturalidade:

I.8 Municipio de residência:

II- CLÍNICA/EPIDEMIOLOGIA:

II.1 Data primeiros sintomas:

/ /

II.2 Ocupação:

II.3 Transfusão sanguínea:

Nunca <1 Ano 1 a 5 Anos >5 Anos Ignorado

II.4 Cirurgias:

Nunca <1 Ano 1 a 5 Anos >5 Anos Ignorado

II.5 Tratamento odontológico:

Nunca <1 Ano 1 a 5 Anos >5 Anos Ignorado

II.6 Sangramento digestivo:

Nunca <1 Ano 1 a 5 Anos >5 Anos Ignorado

II.7 Consumo de álcool:

Nunca <1 Ano 1 a 5 Anos >5 Anos Ignorado

II.7.1 Tipo de bebida alcoólica consumida semanalmente:

Aguardente Cerveja vinho Não se aplica Ignorado

II.7.2 Volume semanal de aguardente (ml):

II.7.3 Volume semanal de cerveja (ml):

II.7.4 Volume semanal de vinho (ml):  
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APÊNDICE B – Questionário da terra indígena Xakriabá, 2011 

 

II.8 Sintomas respiratórios:

assintomático tosse dispnéia fadiga não se aplica ignorado

II.10 Data do último contato com água natural: / /

11.9 Sintomas neurológicos:

assintomático

incontinência/retenção urinária e ou fecal

disfunção erétil

dor lombar

paraparesia/plegia

não se aplica

ignorado

II.11 Local do último contato com água natural:

III. TRATAMENTO:

III.1 Droga:

não fez tratamento praziquantel outro ignorado

III.2 Verificação de cura por último EPF: não sim ignorado

III.1.1 Data tratamento com praziquantel: / /

III.2.1 Data do último EPF: / /

IV. EXAME FÍSICO: Data do exame: / /

IV.1 Peso (kg): , IV.2 Altura (m): ,

IV.3 Pressão sistólica (mmHg): IV.4 Pressão diastólica(mmHg):

II.7.5 Dose estimada de álcool por semana:

até 50g 51-150g >150g Ignorado

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA
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APÊNDICE B – Questionário da terra indígena Xakriabá, 2011 

 

IV.8 Icterícia: não sim ignorado

IV.9 Aparelho respiratório:

normal

sibilos

crepitações

roncos

não se aplica

ignorado

IV.10 Aparelho circulatório:

normal

alteração do ritmo

sopros

bulhas acessórias

não se aplica

ignorado

IV.11 Abdome: normal ascite circulação colateral ignorado

IV.11.1 Fígado: não palpável palpável ignorado

IV.11.1.3 Superfície:

lisa

nodular

não se aplica

ignorado

IV.11.1.4 Consistência:

normal

endurecida

não se aplica

ignorado

IV.11.1.1 Lobo direito (cm abaixo do RCD):

IV.11.1.2 Lobo esquerdo (cm abaixo do RCE):

IV.11.2 Baço: não palpável palpável ignorado

IV.11.2.2 Superfície: lisa nodular não se aplica ignorado

IV.11.2.3 Consistência: normal endurecida não se aplica ignorado

IV.11.2.1 Tamanho do baço (cm abaixo do RCE):

V. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL: V.1 Data da análise: / /

V.2 Análise qualitativa: negativo positivo não realizado ignorado

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

IV.5 Frequência de pulso (bpm):

IV.6 Frequência respiratória (irpm):

IV.7 Estado geral: preservado ruim regular ignorado
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APÊNDICE B – Questionário da terra indígena Xakriabá, 2011 

 

V. 5 Outros achados:

zero

ascaris

necator/ancilóstomo

estrongilóides

ameba/giárdia

enterobios

outros

não se aplica

ignorado

VI. ULTRASSONOGRAFIA: Data do exame: / /

VI.1 ULTRASSONOGRAFIA HEPÁTICA E BILIAR:

VI.1.3 Contorno hepático: lisa rugoso ignorado

VI.1.4 Fibrose periportal: ausente leve moderada intensa

VI.1.5 Distribuíção da fibrose: 

central periférica central e periférica não se aplica ignorado

VI.1.1 Lobo direito (mm abaixo do RCD):

VI.1.2 Lobo esquerdo (mm abaixo do RCE):

VI.1.6 Espessura da parede da vesícula biliar (mm): 

VI.1.7 Padrão de acometimento (OMS):

A B C D E F Dc Ec X Y Z

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

V.3 Análise quantitativa Kato-Katz::

zero

até 400 ovos/g

400-1000 ovos/g

>1000 ovos/g

não realizado

ignorado

V.4 Análise quantitativa TF-Teste::

zero

até 400 ovos/g

400-1000 ovos/g

>1000 ovos/g

não realizado

ignorado
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APÊNDICE B – Questionário da terra indígena Xakriabá, 2011 

 

VII. CONCLUSÃO:

sem esquistossomose

esquistossomose aguda

esquistossomose intestinal

esquistossomose hepatointestinal

esquistossomose hepatoesplênica

esquistossomose com hipertensão pulmonar

mielorradiculopatia

VI.2.7.1 Tipo de colateral: 

gástrica esquerda gástrica curta umbilical esplenorrenal outras

VI.3 ULTRASSONOGRAFIA ESPLÊNICA:

VI.4 LINFONODOS: ausentes presentes ignorado

VI.3.1 Diâmetro longitudinal do baço (mm):

VI.2.4 Espessura da parede portal nos ramos de segunda ordem (mm): 

VI.2.5 Veia esplênica (mm): 

VI.2.6 Veia mesentérica superior(mm): 

VI.2.7 Colaterais (>3mm): não sim ignorado

VI.2.2 Espessura da parede portal no hilo (mm): 

VI.2.3 Espessura da parede portal na bifurcação(mm): 

VI.2 ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA PORTA:

VI.2.1 Veia porta (mm): 

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

                    PROTOCOLO DE PESQUISA: ESQUISTOSSOMOSE
EPIDEMIOLOGIA / CLÍNICA / DIAGNÓSTICO LABORATORIAL / TRATAMENTO / ULTRASSONOGRAFIA

VI.1.8 Outros achados: 

cálculo/ barro biliar

esteatose

hemossiderose

hemangioma

nódulo hepático

cirrose
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APÊNDICE C- Histograma das medidas da espessura da parede dos ramos secundários 
da veia porta, da vesícula biliar e do baço em Maxakali 

 

 

Figura 14- Histograma das medidas da espessura da parede dos ramos secundários da veia porta (A), do diâmetro 

do baço (B) e da espessura da parede da vesícula biliar (C), por ultrassonografia abdominal, na população 

masculina avaliada de Maxakali, fevereiro, 2012 

 

A 

 
 

Média: 2,52 Desvio padrão: 0,39 (N= 144) 

B 

 
Média: 9,1 Desvio padrão 1,62 (N=142) 

C 

 
Média: 2,56 Desvio padrão: 0,53 (N=133) 
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APÊNDICE D- Média de idade por padrões de acometimento hepático em Xakriabá 
 

 

 

Gráfico 14- Média de idade por padrões de acometimento hepático relacionados à esquistossomose, conforme 

protocolo Niamey-Belo Horizonte
1
, em 105 indivíduos avaliados da etnia Xakriabá, Pólo Base Sumaré, aldeias 

Dizimeiro e Peruaçu, junho, 2011 

 
Notas: Padrões A e B considerados normais. Diferença significativa entre os grupos (p=0,004). *Diferença significativa em 

relação ao grupo A e B (valor p=0,008). 1Richter (2000a). 
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ANEXO A – Distribuição das aldeias por Pólo Base, Maxakali 
 

Distribuição das aldeias por Pólo Base e número de habitantes na terra indígena Maxakali, 

Minas Gerais, Brasil, 2013 

 
Pólo base Aldeia Total de indígenas 

Água Boa 

Mariazinha 27 

Ãmãxux (Amantchui) 81 

Bade 98 

Iara 65 

Tomé 30 

Marcelo 14 

Maria Diva 83 

Zé Pirão 67 

Valdemar 41 

Kokiti 48 

Gilmar 84 

Desaldeados (Santa Helena De Minas) 0 

Joviel 41 

Pradinho 

Novila 32 

Maravilha 176 

Nova 43 

Cachoeira 170 

Vila Nova 315 

Ladainha 

Rominho 17 

Pinheiro 23 

Juraci 29 

Noemia 193 

Delcida 36 

Topázio Cachoeirinha 67 

Campanário Córrego do Pezinho 1 

Total  1.781 
Fonte: Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), Ministério da Saúde, 2013. 
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ANEXO B – Mapa de Maxakali 
 
 

Localização dos Pólos Base da terra indígena Maxakali, 2009 

 

Fonte: ASSIS, 2013 
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ANEXO C – Distribuição das aldeias por Pólo Base, Xakriabá 
 
 

Distribuição das aldeias por Pólo Base e número de habitantes na terra indígena Xakriabá, 

Minas Gerais, Brasil, 2013 

 

Pólo Base Aldeia Total de Indígenas 

Brejo Mata Fome 

Imbaúba 444 

Brejo Mata Fome 590 

Prata 362 

Pedra Redonda 61 

Riachão 112 

Riacho do Brejo 555 

Riachinho 326 

Terra Preta 119 

Riacho Comprido 86 

Sumaré 

Peruaçu 146 

Caatinguinha 285 

Sumaré II 217 

Vargem 308 

Barreiro Preto 618 

Sumaré III 206 

Sumaré I 287 

Custódio 84 

Rancharia 

Desaldeados 19 

Tenda 104 

Morro Vermelho 115 

Rancharia 801 

Pindaíba 

Forges 166 

Pindaibas 109 

Riacho dos Buritis 60 

Itacarambizinho 62 

Olhos Dágua 105 

Pedrinhas 60 

Itapicuru 

Barra do Sumaré 276 

Itapicuru 306 

Morro Falhado 205 

Santa Cruz 284 

São Domingos 177 

Sapé 155 

Total  7.810 
Fonte: Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), Ministério da Saúde, 2013. 
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ANEXO D – Mapa de Xakriabá 

 

Distribuição das aldeias na terra indígena Xakriabá 

 
Fonte: CARVALHO, 2011. Notas: Os pontos representam os domicílios e cada cor representa uma aldeia.As aldeias 

Dizimeiro e Peruaçu encontram-se à esquerda, parte inferior do mapa, em contato com o rio Peruaçu. 
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ANEXO E – Imagens padronizadas do Protocolo Niamey-Belo Horizonte 
 
 

Padrões de acometimento hepático observados por ultrassonografia abdominal, conforme 

protocolo Niamey-Belo Horizonte, 2000 

 

Relacionados à esquistossomose (A-F) 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 
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ANEXO E– Imagens padronizadas do Protocolo Niamey-Belo Horizonte  
 
 
 

Padrões de acometimento hepático observados por ultrassonografia abdominal, conforme 

protocolo Niamey-Belo Horizonte, 2000 
 

Padrões combinados (Dc, Ec) 

Dc 

 

Ec 

 

Não relacionados à esquistossomose (X-Z) 

X 

 

Y 

 
Z 

 
Notas: A: normal; B: imagem em “céu estrelado”, (fibrose periférica, focos ecogênicos difusos); C: “ecos em anel” altamente 

ecogênicos, que correspondem à origem em cabo de cachimbo, vistos num corte perpendicular (fibrose inicial dos ramos 

segmentares); D, “pelos” ao redor da bifurcação portal e da veia principal (fibrose central); E, “remendos” altamente 

ecogênicos expandindo da veia porta principal e de seus ramos para o parênquima (fibrose ao redor dos ramos primários e 

secundários portais); F, “bandas”e “linhas” altamente ecogênicas, estendendo-se da veia porta principal e suas ramificações 

para a superfície do fígado, onde a superfície do órgão é retraída (fibrose central e periférica importante); Dc: associação do 

padrão D e C; Ec: associação do padrão E e C.  X: Cirrose hepática; Y: Esteatose hepática; Z: Outras alterações. Fonte: 

Richter (2000a). 
 
 

D 
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ANEXO F – Classificação do índice de massa corporal 
 
 
 

Classificação do índice de massa corporal (IMC) conforme orientação da Organização 

Mundial da Saúde, para os maiores de 19 anos 

 
Classificação Valor do IMC (kg/m

2
) 

Baixo peso/desnutrição <18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25 – 29,9 

Obesidade grau I 30 - 34,5 

Obesidade grau II 35 – 39,9 

Obesidade grau III ou mórbida ≥40 

Fonte: Adaptado de OMS, 2013. 
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ANEXO G – Classificação pressão arterial sistêmica  
 
 

Classificação pressão arterial sistêmica conforme Sociedade Brasileira de Hipertensão, 2010 
 

Classificação Pressão arterial sistólica (mmHg) Pressão arterial diastólica (mmHg) 

Normal <130 <85 

Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão arterial estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão arterial estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão arterial estágio 3 ≥180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 <90 

Fonte: Adaptado de Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, 2010. Nota: Para maiores de 18 anos. 
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ANEXO H – Classificação das medidas abdominais por estatura  
 

Valores de referência para as medidas abdominais por altura, conforme protocolo Niamey-

Belo Horizonte, 2000 
 

 Lobo direito fígado* Lobo esquerdo fígado* Baço* 

Altura (cm) - 2DP - 4DP + 2DP + 4DP + 2DP + 4DP 

80-100 6,0 4,2 5,8 7,0 7,5 9,4 

101-120 7,1 5,7 6,6 7,8 8,7 11,3 

121-140 7,8 5,8 7,3 8,8 9,3 11,7 

141-160 9,1 6,5 8,5 10,3 12,0 14,0 

>160 10,1 7,9 8,9 11,1 12,3 15,7 

*medida padrão e unidade de cada órgão: lobo direito do fígado, medida longitudinal na linha axilar anterior à direita (cm); 

lobo esquerdo do fígado, medida longitudinal na linha esternal (cm); baço, medida oblíqua pelo diâmetro máximo do órgão, 

passando pelo hilo (cm). Referência em relação aos valores: variação normal= média ± 2DP; variação moderadamente 

alterada= >média +2DP e <média +4DP (no caso do lobo direito: <média -2DP e >média -4DP); muito alterado= >média + 

4DP (ou <média -4DP para lobo direito hepático). Adaptado de Richter (2000a). DP: desvio padrão; cm: centímetro 

 

 Calibre da veia porta principal* Espessura da parede dos ramos secundários 

da veia porta* 

Altura (cm) +2DP +4DP +2DP +4DP 

80-100 6,8 8,7 2,5 3,4 

101-120 7,9 10,2 2,7 3,6 

121-140 9,0 11,1 3,2 4,5 

141-160 11,3 14,9 3,5 4,7 

>160 12,3 15,8 3,9 5,2 

*medida padrão e unidade de cada segmento: veia porta principal, visão oblíqua através do eixo do vaso (mm); parede dos 

ramos de segunda ordem da veia porta (medida pela mensuração do diâmetro interno e externo), visão oblíqua subcostal do 

parênquima hepático (mm); a espessura da parede é calculada subtraindo-se o tamanho do lúmen do diâmetro total do vaso 

(mm). Referência em relação aos valores: variação normal= média ± 2DP; variação moderadamente alterada= >média +2DP 

e <média +4DP; muito alterado= >média + 4DP. Adaptado de Richter (2000a). DP: desvio padrão; cm: centímetro; mm: 

milímetro. 
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ANEXO H – Classificação das medidas abdominais por estatura  
 

Gráficos de referência para as medidas abdominais por altura, conforme protocolo Niamey-

Belo Horizonte, 2000 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

Gráficos de referência das medidas dos órgãos abdominais por estatura. A: Lobo esquerdo hepático; B: Lobo direito hepático; 

C: Calibre de veia porta; D: Baço; E: espessura da parede dos ramos secundários de veia porta. Os valores em branco 

referem-se ao normal; em cinza claro, moderadamente alterado; e em cinza escuro, muito alterado. DP: desvio padrão. 

Adaptado de Richter (2000a). 


