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II FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

CONHECIMENTO E 

PRATICAS DA POPULAÇÃO

SCHISTOSOMIASE PREVENÇÃO E 

CONTROLO

Segundo PNSCO(2005), 

aponta que há deficiência 

na educação sanitaria no 

seio da comunidade 

sobre as doenças 

neglinciadas.

A schistosomiase é 

transmitida por caracois 

que vivem em água doce 

que penetram na pele 

humana com ajuda de 

enzimas 

proteoliticas(ROBBINS; 

COTRAN,2010).

A Schistosomiase é uma 

doença infecciosa 

parasitaria causada por um 

tremátodo schistosoma 

que vive na corrente 

sanguineo do hospedeiro 

definitivo(REY,2008).

Neves (2005), afirma que 

o schistosoma é um 

trematodo que infecta as 

populações humanas nas 

regiões tropicais e 

temperadas 

particularmente nas 

regiões menos 

desenvolvidas.

Segundo OMS(2005), a 

educação sanitaria 

melhora o 

conhecimento , 

prevenção, controlo, 

recuperação e 

estimular a 

participação da 

comunidade nos 

programas de saude 

publica para a 

mudificação de habitos 

e custumes 

causadores  de 

doenças.
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Fig nº 2  Fonte:                                                                                                         Patologia.ROBBINS(2005)



III OBJECTIVOS

2.1 Geral:

Avaliar os conhecimentos e praticas da população sobre schistosomiase do

bairro Maculi no Município de Quilengues.

2.2 Específicos:

 Caracterizar a população segundo os dados sócio-demografico (idade,

género, nível de escolaridade, ocupação, numero de filhos e o local utilizado

pela população para eliminação urinária e fecal).

Identificar o comportamento da população que utilizam o rio para diversas

necessidades perante a schistosomiase, influência das práticas higiénicas no

saneamento básico do meio, local da obtenção de água para consumo e o

controlo da doença.



2.2 Específicos:

 Descrever o grau de conhecimento e a fonte de informação da

população do bairro Maculi sobre a shistosomiase.

 Identificar as práticas sobre as medidas de prevenção utilizadas pelas

pessoas infectadas e não infectadas com a doença, tipo de hematúria bem

como as formas e o local de tratamento.

 Compreender as acções de saúde pública viradas para a prevenção,

combate e o controle da doença.



1 Tipo de Estudo

II Local de Estudo e Perfil do Município

III População em Estudo e Amostra

IV Principais Variáveis de Estudo

V Critério de Inclusão

VI Procedimentos Éticos

VII Procedimentos de colheita de Dados

VIII Analises e Discussões dos Dados

IV METODOLOGIA



Faixa Etária Género

Masculino Feminino Total

f % f % f %

15-19 3 3,75 9 11,25 12 15,00

20-24 4 5,00 8 10,00 12 15,00

25-29 6 7,50 9 11,25 15 18,75

30-34 6 7,50 7 8,75 13 16,25

35-39 3 3,75 7 8,75 10 12,50

40-44 3 3,75 5 6,25 8 10,00

45-49 0 0 5 6,25 5 6,25

50 4 5,00 1 1,25 5 6,25

Total 29 36,25 51 63,75 80 100

Segundo Neves (2005 pg191), quanto ao factor género e idade, mostram que as faixas etárias mais

jovens são as que apresentam maior prevalência e as cargas parasitárias mais altas e estão

relacionadas também a problemas comportamentais.

Tabela 1 Distribuição da população do Bairro Maculi, 

município de Quilengues, segundo a Faixa Etária e o 

Género; Dezembro/ 2011

V ANÁLISE E DISCUNÇÕES DOS RESULTADOS



Nível de Escolaridade Ocupação

Géne

ro

Iletra

.

Ensino

primário

1º

Ciclo

2º

Ciclo

Sup Estud. Funçã

o

públic

a

Conta

própri

a

Dome

stica

f f f f f f f f f

M 0 8 19 13 1 13 15 8 0

F 0 23 11 5 0 10 6 0 28

Total 0 31 30 18 1 23 21 8 28

Segundo Domingos (2011), pessoas com baixo nível de escolaridade têm menos conhecimento de

como prevenir as doenças e com efeito de menor nível de adesão ao tratamento.

TABELA 2 Distribuição da população do Bairro Maculi, município de 

Quilengues, segundo o Género, Nível de Escolaridade e Ocupação, 

Dezembro/2011.



Número de Filhos f %

Não tem 7 8.75

1 – 5 54 67.50

6 - 11 17 21.25

+ 12 2 2.50

Total 80 100

Segundo o estudo feito pelo Stanhope e Lancaster (1999,pg.964), os

problemas de saúde das crianças em idade escolar é de responsabilidade das

autoridades sanitárias, de criar um grupo de enfermeiros de saúde escolar,

para que eles possam ajudar as crianças a gerir os problemas de saúde e a

fazer, a educação para saúde para que as crianças gozem de boa saúde ao

longo da sua idade escolar e idade adulta.

Tabela 3 Distribuição da população do Bairro Maculi, Município de

Quilengues, segundo o Número de Filhos, Dezembro/2011.



Onde faz

necessidades

Urinaria e Fecal

f %

Ar livre 3 3,75

Latrina 77 96,25

Total 80 100

Segundo Neves (2005,pg.192), é imprescindível que se acentue o saneamento

básico do meio com construções de rede de esgotos e tratamento de água,

não vai prevenir somente a transmissão da schistosomiase, mas de todas

outras doenças de veiculação hídrica decorrentes de poluição oro-fecal.

Tabela 4 Distribuição da população do Bairro Maculi, município de 

Quilengues, segundo o Local onde faz necessidade Urinária e 

Fecal Dezembro/ 2011.



Fonte de obtenção

de água para

consumo

f %

Rio 0 0

Poço 0 0

Torneira 15 18,75

Sonda 65 81,25

Total 80 100

Segundo Harrisson, (2009, pg.1331), epidemiologicamente a distribuição global da infecção por

Schistosoma e outras doenças de transmissão oro-fecal nas populações humanas dependente

da presença de indivíduos eliminando ovos do parasita, da existência de hospedeiros

intermediários e do contacto de pessoas susceptíveis com a água doce contendo cercarias.

Tabela 5 Distribuição da população do Bairro   Maculi, município 

de Quilengues, segundo a Fonte de obtenção de água para 

consumo, Dezembro/2011.



Lavagem da roupa Local para o banho Presença de

caracóis

Sim Não

f % f % f % f %

Rio 67 83,75 68 85 12 15 80 100

Tanqu

e

7 8,75

Chafar

iz

6 7,50

Total 80 68 12 80

Para Noronha (1995), as oportunidades de lazer da população incluem actividades que têm

implicações para transmissão da schistosomiase. A primeira é o banho no rio ou lagoa, referindo

com maior frequência. A segunda é o contacto com áreas rurais e urbanas com a água

contaminada.

Tabela 6 Distribuição da população do Bairro Maculi, do 

município de Quilengues, segundo Locais: Lavagem da roupa, 

Banho e Presença de caracóis, Dezembro/ 2011.



Frequência do uso do rio como

local de banho

Horário banho

f % f %

1-5 44 55 6-12 Horas 52 65

6-10 24 30 13-18 

Horas

16 20

Não

frequenta

o rio

12 15 Não usa o 

rio

12 15

Total 80 80

Segundo Neves (2005,pg.201), o horário em que as cercarias são vistas em maior quantidade na

água e com maior actividade é das 10 a 16 horas, quando a luz solar e o calor são mais intensos.

Tabela 7 Distribuição da população do Bairro Maculi, município de 

Quilengues, segundo a Frequência do uso do rio por semana 

como local do banho e o Horário Dezembro/2011. 



Outras

necessidades

que lhe leva

no rio

Género

Masculino Feminino Total

f % f %

Busca de água 0 0 0 0 0

Pesca 1 1,25 44 55 56,25

Nadar 0 0 0 0 0

Lavar a

motorizada

18 22,50 0 0 22,50

Lavar o Carro 1 1,25 0 0 1,25

Seguir o gado

ao rio

5 6,25 10 12,50 18,75

Não frequenta

o rio

1 1,25 0 0 1,25

Total 26 32,50 54 67,50 100

Lima e Costa (2002), o factor potencial é o contacto com água através das actividades de lazer;

actividades domésticas; higiene pessoal; actividades ocupacionais e a travessia do rio.

Tabela 8 Distribuição da população do Bairro Maculi, município de

Quilengues, segundo outras necessidades que lhe leva no rio:

busca de água, pesca, nadar, lavagem de motorizada, carro, seguir o

gado e segundo Género, Dezembro/ 2011.



Conhecimento da

schistosomiase

Local onde ouviu falar Meios de transmissão

f % f % f %

Sim 55 68,75 Igreja 1 1,25 Jogar a

bola

0 0

Não 25 31,25 Centro de

Saúde

52 65 Brincar na

areia

0 0

Escola 0 0 Tomar

banho no

rio

9 11,25

Nunca

ouviu falar

27 33,75 Não sabe 71 88,75

Total 80 80 80

Tabela 9 Distribuição da população do Bairro Maculi, município de 

Quilengues, segundo Conhecimento da schistosomiase; Local 

da fonte aonde adquiriu conhecimento da doença e Meios 

de transmissão Dezembro/2011.

Segundo a (OMS 2005), a educação neste sentido é importante, uma vez que a

orientação á saúde tem como objectivo promover, prevenir e controlar para reforçar o

comportamento saudável, com plena participação das pessoas nas comunidades



Segundo a Patologia

Faixa Etária Género Sofreu a

doença

Sofre a doença Nunca teve a

doença

Total

15-24 Masculino 7 2 3 12

Feminino 10 4 3 17

25-34 Masculino 2 1 6 9

Feminino 3 1 14 18

35-44 Masculino 1 1 2 4

Feminino 2 1 10 13

45-50 Masculino 1 1 1 3

Feminino 1 1 2 4

Total 27 12 41 80

Tabela 10 Distribuição da população do Bairro Maculi, município de

Quilengues, segundo Faixa Etária e Género da pessoa que sofreu,

sofre e que nunca sofreu com a schistosomiase, Dezembro/2011.

Segundo Neves (2002 pg. 191), quanto ao factor género e idade, vários trabalhos mostram que as faixas

etárias mais jovens são as que apresentam maior prevalência e as cargas parasitárias mais altas e os

factores que explicariam este facto são relacionados ao sistema imunológico, sistema endócrino e aspectos

comportamentais. Por este motivo as faixas etárias acima dos 5 anos e abaixo de 20 anos reflectem bem o

perfil da doença na comunidade e servem para avaliar o efeito de medidas preventivas.



Tempo com schistosomiase f % Etapa que perde o 

sangue ao urinar

f %

Uma semana a um mês 0 0 Do princípio ao fim 0 0

Dois a seis meses 9 11,25 No fim de urinar 39 48,75

Sete meses a um ano 3 3,75 No inicio da urina 41 51,25

+ de um ano 27 33,75

Nunca teve a doença 41 51,25

Total 80 80

Segundo Harrisson (2009,pg.1333), a hematúria terminal são complicações da schistosoma

haematobium na fase crónica com sintomatologia disuria, poliuria intensa, ardência miccional, dor

suprapubica, dor renal.

Tabela 11 Distribuição da população do Bairro Maculi, município de 

Quilengues, segundo o Tempo com schistosomiase e a Etapa 

que perde o sangue ao urinar, Dezembro/ 2011



Perda de sangue

pelas fezes

f %

Sim 0 0

Não 80 100

Total 80 100

Segundo o estudo efectuado pela saúde pública; a schistosomia mansoni só predomina a província

de Cabinda e Malanje (PNDTN, 2011), Programa Nacional das Doenças Tropical Negligenciadas.

Tabela 12 Distribuição da população do Bairro Maculi, município 

de Quilengues, segundo a perda de sangue pelas fezes, 

Dezembro/2011.



Conhecimento do local para

tratamento

Instituição de preferência

f % f %

Sim 75 93,75 Centro de 

Saúde

75 93,75

Não sei 5 6,25 Não sei 5 6,25

Total 80 Total 80

Os dados corroboram com as recomendações do comité regional da Organização Mundial da

Saúde (OMS, 2005), para África na sessão de Maputo na orientação do tratamento adequado e

precoce da doença, tem um impacto imediato nas lesões, resultando ainda na redução das formas

hepatoesplenico de schistosomiase.

Tabela 13 Distribuição da população do Bairro Maculi município de 

Quilengues, segundo o conhecimento do local para tratamento 

e a Instituição de preferência, Dezembro/2011.



Conhecimento das medidas de

prevenção da doença

f %

Sim: Não tomar banho com água do rio

contaminado

9 11,25

Não sei 71 88,75

Total 80 100

Segundo Veronesi e Focaccia, (2005,pg.1718), a schistosomiase apresenta os problemas profiláticos

mais difíceis porque ela combina-se pelo tratamento específico; deposição das fezes e urina em

lugares convenientes; prevenção do contacto com água dos rios suspeita e controlo dos caracóis.

Tabela 14 Distribuição da população do Bairro Maculi, município de 

Quilengues, segundo o conhecimento das medidas de 

prevenção da doença, Dezembro/2011.



A idade variou entre 15-50 anos, a maior representatividade foi o género

feminino com a predominância na faixa etária dos 25-29 anos;

Quanto ao nível de escolaridade o género feminino teve maior

predominância no ensino primário; enquanto na ocupação a maioria das

mulheres participantes no inquerito são domésticas;

A maioria dos participantes são pais e mães de um a cinco filhos, possuem e

usam latrinas;

A população tem como fonte de obtenção de água potável a sonda e torneira

e maior número dos entrevistados usam o rio como local da lavagem da roupa

e tomar banho com maior frequência nas horas que as cercarias estão activas

para infectar;

VI CONCLUSÃO



O Bairro de Maculi registou pessoas que já sofreram e sofrem da doença e

afirmaram que perde-se o sangue no fim de urinar, enquanto uma parte da

população nunca tiveram a doença e não tem conhecimento da sintomatologia

da doença;

No Bairro Maculi, Município de Quilengues não há presença da

Schistosomiase mansoni, de acordo os relatos das oitenta pessoas entrevistadas,

estas referiram que nunca perderam sangue nas fezes, e maioria não conhecem

as medidas de prevenção, sendo esta a preocupação da nossa parte, porque a

falta de conhecimento da população sobre a doença dificulta a sua participação

nas actividades de prevenção e combate da doença.

VI CONCLUSÃO



Que a Administração municipal incentive a comunidade no sentido de

frequentar a formação de adultos porque a desinformação desta

condiciona a importância dada a promoção e prevenção da

schistosomiase;

Que a sensibilização da comunidade para a prevenção da doença deve

ser feita de forma intersectorial, assim como os agentes sociais

organizadas no sentido de fortalecer os mecanismos de

complementaridade entre todas as intervenções dada a aderência aos

programas de Saúde Publica;

VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Que a Direcção Municipal da Saúde Pública incentive o envolvimento de

todos níveis de decisão e execução das políticas públicas na promoção da

saúde, assim como os meios da comunicação social para que as pessoas

sejam informadas e orientadas em relação a forma da transmissão da

schistosomiase, dando as palestras nas igrejas, escolas e na comunidade;

Administração Municipal construa locais de lazer e recreação para as

crianças, parques infantis, campos de futebol, locais para natação longe dos

focos de transmissão;

Que a Administração Municipal construa lavandarias, balneários e latrinas

públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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