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E m várias regiões do Brasil, há rejeição, por diferentes instituições, de in 
divíduos com esquistossom íase m ansônica que se ca n d id a ta m a em pregos, sem
serem levados em conta os estádios evolutivos da verm inose.
Preocupados com essa questão e com a finalidade ãe coletar, a título de
exemplo, inform ação o bjetiva sobre aspecto prático a ela concernente, efetu a 
ram os autores inquérito entre 601 pessoas interessadas em ingressar em cor
poração m ilitar da cidade de São Paulo, baseado na utilização da prova in tradérm ica para o diagnóstico da helm intíase.
R egistra ra m a percen tagem ãe positividade de 13,3%, considerada m uito
expressiva e tradu tora de situação concreta, m erecedora de enfática considera
ção, em face às implicações, de m últiplas ordens, tais com o social, econômica
e m édica, que encerra.
INTRODUÇÃO
A esquistossom íase m ansônica é verm i
nose bastante dissem inada em alguns p a í
ses, entre os quais está incluído, in feliz
m ente, o B rasil. A gressões orgânicas às
vêzes in ten sas são m otivadas por essa parasitose, m as é lícito lem brar e salientar
que m uitos indivíduos acom etidos não se
queixam de expressivos distúrbios e, até
m esm o, podem ser qualificados com o assintom áticos; além disso, os exam es clín i
cos correspondentes dem onstram a in ex is
tên cia de alterações sign ificativas (P essôa).

Nos últim os anos, com eçou a preocuparnos um a circunstância realm ente im por
tan te sobretudo sob os pontos de vista h u 
m anitário e social, representada pela r e 
jeição de pessoas com a doença e que se
apresentam a variadas instituições como
candidatas a em pregos. N essas oportuni
dades, a sim ples verificação da presença
de ovos de Shistosorna m ansoni nas fezes
ou em fragm entos da m ucosa retal faz
com que os interessados fiquem considera
dos como inaptos, in dependentem ente da
realização das indispensáveis in terp reta
ções baseadas nas execuções de apropria
das avaliações clín icas.
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A im propriedade dessa conduta, de
ocorrência lam en tavelm en te com um pelo
m enos n a cidade de São Paulo, tem sido
para nós m otivo de interêsse, um a ve: que
ela encerra altas doses de in ju stiça e in 
coerência .
Com as presentes considerações e com
um exem plo definido e real, tivem os u n i
cam ente o desejo de colaborar para a a n á
lise de um problem a sério e preocupante,
digno de apreciações judiciosas. Tem os a
certeza de que, no futuro, alertados devi
d am ente, m uitos m édicos ou oiítros pro
fission ais interessados na questão, apre
sentarão criteriosas sugestões capazes de
resolvê-lo.
MATERIAL E MÉTODOS
U tilizando an tigeno obtido de verm es
adultos, efetuam os, em 601 indivíduos, jo 
vens e do sexo m asculino, que se apresen
taram à Fôrça Pública do Estado de São
Paulo procurando ingressar na corpora
ção no in ício da carreira, a prova intradérm ica para o diagnóstico da esquistossom íase m an sônica. A dotam os as diretri
zes técn icas h ab itu ais e consideram os p o
sitivo o teste quando estava presente, à
leitura, pápula com tam anho superior ao
dôbro da inicial, de inoculaçâo, que tinha
sem pre cêrca de quatro m ilím etros de d iâ
m etro.
N enhum m otivo especial nos levou a
escolher a in stitu ição citada para realizar
a in vestigação. A penas procuram os apro
veitar as facilidades ali presentes para a
efetivação da apreciação que program a
m os. Q uerem os deixar p aten te tam bém
que a pesquisa não m anteve ilações com
as condutas adotadas, no am biennte refe
rido, a propósito da seleção dos can d id a
tos. A presente iniciativa, portanto, pre
cisa ser encarada exclusivam enn te com o
um a ten tativa de exem plificar, de m aneira
palpável, um a facêta do tem a que é ob
jeto de nossa aten ção.
O estudo teve início no m ês de m aio
de 1969 e prolongou-se durante cêrca de
sete m eses, sendo que nen hum a inform a
ção especial ou específica serviu para in 
cluir na casuística as pessoas subm etidas
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ao teste cutân eo. N essa fase, convém des
tacar, não praticam os o exam e na to ta li
dade dos candidatos a ingresso na in sti
tuição citada.
RESULTADOS
Entre 601 reações praticadas. 80 1 13,31 >
resultaram p ositivas. Quatro foram qua
lificadas com o duvidosas e. evidentem en
te. não estão com putadas nessa taxa.
COMENTÁRIOS
As considerações antes efetuad as e o
resultado obtido perm item , acreditam os,
registrar os com entários adiante esp ecifi
cados .
1 — O inquérito que realizam os, ex clu 
sivam ente com finalidade ilustrativa e a
título de exem plo, revelou que a questão
pode ser, na verdade, m uito expressiva em
têrm os práticos. N a instituição m ilitar
em aprêço, a elevada percentagem de ca n 
didatos a ingresso deixou bem evidente a
circunstância de que o problem a chega a
assum ir proporções preocupantes. É n eces
sário lem brar que, no Brasil, não ocorrem,
de form a sign ificativa outras parasitoses
capazes de m otivar positividade do teste
intradérm ico usado e, tam bém , que essa
prova é altam en te sensível no sentido de
revelar a in festação hum an a devida ao
Schistosom a m ansoni íP essôa) .
As pessoas subm etidas ao exam e não
foram prèviam ente selecionadas m ediante
a adoção de qualquer critério; apenas, co
mo ficou indicado, tin h am a intenção de
ingressar na corporação, no início da car
reira. Tais fatos concedem à taxa de po
sitividade verificada expressão m ais en fatizável.
2 — Não realizam os exam es clínicos
dêsses indivíduos e, assim , as m odalidades
de esquistossom íase m ansônica correspon
dentes deixaram de ser determ inadas. No
entan to, todos encontravam -se em a p a
rentes boas condições gerais de saúde e
essa condição é coerente com a disposi
ção de engajam ento pela instituição, após
efetivação das rotineiras avaliações sele-
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cionadoras. De qualquer form a, é lícito
supor que a verm inose não se encontrava
em estádios evolutivos m ais avançados em
m uitos, com o decorrência do bom estado e
do que é reiteradam ente referido a respeito
das distribuições percentuais das form as
clín icas da doença.
3 — Não é possível afirm ar, diante dos
conhecim entos até agora acum ulados, que
ten h a lugar, sistem ãticam ente, evolução
de acom etim ento esquistossom ótico m enos
proem inente para as agressões pertin entes
às etapas n as quais são notórias as lesões
m ais graves. Os fatores agravan tes por
ventura in flu en tes não estão su ficien te
m en te definidos e, entre êles, têm sido
m encionadas as condições alim entares e as
rein festações. D e qualquer m aneira, são
sobejam ente connhecidos os casos assintom ãticos, oligossintom áticos e com discre
tos acom etim entos predom inantem ente in 
testin ais que, devidam ente analisados com
o passar do tem po, n ão tornam evidentes
elem entos indicadores de progressão da
d o en ça .
4 — E videntem ente, não ignoram os que
a falta de um diagnóstico prévio pode ge
rar inconven ien tes realm ente sérios, tais
com o a m otivação para atitudes reivindicatórias, im plicação com possível aquisi
ção profissional da doença e con tam in a
ção de áreas que deveriam ficar preserva
das, por exem plo. E ntretanto, a sim ples
rejeição dos parasitados corresponde a a ti
tude m uito côm oda, m as tam bém , parale
lam en te, antifu ncional, desum ana e in 
coeren te com os princípios lógicos que de
vem nortear a seleção. Além disso, é pre
ciso salien tar que não cabe culpa aos in te
ressados em conseguir trabalho no que
concerne às m aneiras com o foram in fe s 
tados em áreas onde in stalou -se a endem ia.
5 — T ristem ente, ainda no Estado de
São Paulo, indivíduos com doença de C ha
gas são alvo de tratam ento totalm en te se
m elhan te quando pretendem , com o em 
pregados, passar a fazer parte de um a entprêsa. M uitas de nossas referências, sôbre
o assunto e p ertin en tes à esquistossom íase
m ansônica, devem ser aplicadas ao que
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sucede relativam ente a essa protozoose. i á
que essa condição constitui problem a c o n 
gênere .
6 — E xam es laboratoriais subsidiários
em algum as oportunidades, em virtude de
diversos m otivos e. inclusive, por troca cie
m ateriais destinados às análises ou id en 
tificações im próprias, indicam resultados
não correspondentes à realidade. Êsses in 
convenientes causarão, então, graves pre
juízos aos envolvidos nessas situações, já
que êles ficam considerados com o acom e
tidos por processos m órbidos dos quais, na
verdade, não so frem .
7 — Os progressos concernentes à tera 
pêutica da esauistossom íase m ansônica têm
sido. nos últim os anos, cada vez m ais no
tórios. Assim, as m ais fáceis possibilida
des de cura da helm in tíase são progressi
vam ente m aiores, tornando m ais rem otas
as oportunidades para progressão da m o
léstia no que diz respeito a apreciáveis per
cen tagen s de parasitados. Os aupiciosos
avanços em aprêço devem ficar destacados
e m antêm íntim as im plicações com o te 
m a que agora estam os abordando.
8 — Fom os inform ados de que certos
em üresários m andam os m édicos seus su 
bordinados relaxar a intensidade das ex i
gências de acôrdo com interêsses circuns
tan cia is. Ao necessitarem de m ais abun
dante m ão de obra, julgam que a esquis
tossom íase m ansônica e outros problem as
correlatos já não se afiguram tão im por
tan tes. Precisam os repudiar essa form a de
agir, pois sêres hum anos desejosos de lutar
para obter proventos não podem ficar à
m ercê de ocorrências dessas ordens.
9 — As procedências rem otas e recen
tes das pessoas consideradas foram devida
m ente registradas e analisadas; as relati
vas a algum as, em face a positividade da
prova intradérm ica, não m antêm nexo com
focos conhecidos da verm inose e, pelo m e
nos as referentes ao Estado de São Paulo,
serão com unicadas a autoridades sa n itá 
rias, para a adoção das providências cabí
veis. E videntem ente, não nos pareceu judicioso aprofundar, n esta oportunidade, a
apreciação dessa facêta do assunto.
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SU M M A R Y
In stitu tion s in d ifferen t parts of Brazil refuse to em ploy individuais loith
schistosomiasis, not ta k in g into consideration th e evolutional stages of the said
verminosis.
The authors, w orried by such a problem and wishing to collect inform ation
and view th e m a tte r from a praticai and objetive side, u ndertook an investigation am o n gst 601 candidates for m ilitary regular services in th e city of S. Paulo,
using in traãerm ic tests for th e helm in th ic detection.
A 13,3% rate of positive results thus obtain ed w as held as quite an expressive refletion of th e real situation, co m m an d in g a tten tio n because of its social,
econom ic and m edicai im plications.
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