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INTRODUÇÃO 

A esquistossomose doença que acompanha o homem desde a 

antiguidade, se constitui atualmente em um problema de Saúde Pública em 

todo o Brasil, principalmente na Região Nordeste e no Estado de Minas Gerais. 

Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde (2009) indicam que, o Estado de 

Sergipe apresenta a maior prevalência do país.Entretanto, este indicador não 

retrata especificidades locais, como, por exemplo, o município de Ilha das 

Flores-SE/BR, nosso objeto de estudo, apresentou 46,5% de positividade para 

s. mansoni da população examinada no ano de 2007. 

 Para esta pesquisa, a reprodução da esquistossomose é discutida a 

partir da organização social do espaço como exercício de operacionalização 

entre o paradigma ambiental e o social em saúde coletiva. Como assevera 

Barbosa (1996, p.614), “é preciso que a investigação epidemiológica, além do 

caráter ecológico, assuma a complexidade da endemia, compreendendo a 

essência social do processo saúde/doença e a historicidade dos seus 

determinantes”.  

Nesta perspectiva, realiza-se um estudo transversal, no período de 2008 

a 2010, com 570 indivíduos residentes no município de Ilha das Flores-SE/BR. 

Com o objetivo de compreender o dinamismo espacial dos fatores que 

potencializam para tornar o referido município endêmico.  
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 Por ser um estudo de caráter interdisciplinar, envolvendo pesquisadores 

da área geográfica e médica, obtém uma visão integrada das principais 

influências diretas e indiretas associadas à gravidade da doença. Fator 

importante para determinar áreas de risco e condições ambientais, 

socioeconômicas e culturais, favoráveis à ocorrência da endemia no município.  

O uso do Sistema de Informações Geográficas oferece ao projeto 

técnicas aprimoradas de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de 

dados espaciais, destinados à identificação de variáveis que revelem onde 

riscos à saúde estão presentes. Ao delimitar áreas de risco e analisar hipóteses 

de investigação, esta ferramenta proporciona subsídios para medidas de 

intervenção junto aos órgãos competentes. Sendo neste contexto, um 

poderoso instrumento a serviço da pesquisa em saúde.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A esquistossomose é uma doença milenar que acompanha a 

humanidade desde a Antiguidade, quando esta habitava preferencialmente os 

campos, todavia, não foi debelada ou minimizada com os progressos 

modernos. Contraditoriamente, o processo de urbanização desordenado 

permite em seus centros periféricos, sem infra-estrutura de saneamento básico 

e alimentado pelo processo migratório, a escalada da doença em um espaço 

inteiramente novo, dessa feita, urbano. De fato, ela se encontra entre as 

poucas doenças parasitárias cuja distribuição em escala mundial continua a 

aumentar (ROLLEMBERG; SILVA et al, 2011). 

 Hoje em dia, a esquistossomose afeta em torno de 200 milhões de 

indivíduos na África, Ásia e América, constituindo-se ainda em risco para 650 

milhões de pessoas residentes em áreas endêmicas. Sendo considerada uma 

das seis grandes endemias que afligem o mundo, afetando principalmente 

aqueles que, por necessidade de trabalho ou falta de opção de lazer, são 

forçados a contatos constantes com águas infestadas com cercarias. Assim, a 

distribuição da infecção na população se dá forçosamente com maior 

freqüência e gravidade em indivíduos que vivem em piores condições de vida 

(ANDRADE, 1996). 

O Brasil é o país mais atingido pela enfermidade nas Américas. 

Acometendo 2,5 a 6 milhões de pessoas principalmente nos Estados 



nordestinos da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco e no Estado de Minas 

Gerais. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde (2009), o Estado 

de Sergipe apresenta a maior prevalência do país. 

Em estudo ecológico da distribuição espacial da ocorrência da 

esquistossomose no Estado de Sergipe no período de 2005 á 2008, detectou-

se que a prevalência da doença, representada em termos de positividade 

parasitológica dos exames realizados pelo PCE foi de 13,6% (14471/106287) 

em 2005, 11,2% (16196/145069) em 2006, 11,8% (10220/86824) em 2007 e 

10,6% (8329/78859) em 2008 (ROLLEMBERG & SILVA, 2011). Mantendo-se 

sempre acima da média nacional de 6,1%, 5,9%, 5,8% e 6,1%, 

respectivamente para estes anos (MS e SVS, 2009). 

Dentre os municípios sergipanos com maior prevalência e incidência da 

endemia. Elegeu-se como objeto de estudo desta pesquisa o município de Ilha 

das Flores-SE/BR. Objetivando compreender o dinamismo espacial dos fatores 

que potencializam para tornar a área endêmica. No ano de 2007, o referido 

município apresentou um percentual altíssimo de 46,5% de positividade para S. 

mansoni da população examinada. Superando a média nacional de 5,8% e 

Estadual de 10,6% neste ano (Figura - 1). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mapas de Ocorrência da Esquistossomose no Estado de Sergipe-BR/ 2005 a 2008. 
Fonte: Rollemberg, Silva et al, 2011. 

 

Buscando caracterizar as diversas condições potenciais de exposição, 

que se configuram enquanto espaços determinantes na transmissão da 

 



doença. Foi confeccionado o mapa temático de uso e ocupação do solo (Figura 

2). Este ao permitir o conhecimento da realidade local, torna-se ferramenta 

fundamental na perspectiva de monitorar as condições geradoras do processo 

saúde/doença/vetor no território estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Mapa do Uso e Ocupação do Solo - Ilha das Flores – SE/2009.  

 Espaço Urbano (EU) – O espaço urbano compreende no 

uso misto residencial e comercial no espaço físico das cidades, contudo, 

essas características também são encontradas em parcelas 

significativas do espaço rural. Nesta categoria, inclui-se a sede 

municipal (EUsm) e os povoados(EUp), estes localizados próximos a 

sede  

 Espaço Construído (EC) – envolve áreas de rodovias, 

serviços de transportes, comércio local, energia e comunicação. Sendo 

destacada a subcategoria rodovia pavimentada (ECrp), a qual é 

determinante para o acesso ao município, conseqüentemente, 

influenciando diretamente no uso potencial da terra. 

 Espaço Agrícola (EA) – compreende as áreas onde a terra 

é utilizada na produção de alimentos. Consistindo na maior atividade 

econômica do município. É representada pela cultura do arroz (EAca) 

seguida pela cultura do coco (EAcc), e em menor proporção, a cultura 

 



diversificada frutífera (EAcd), a qual encontra-se, em grande parte, no 

entorno do espaço urbano do município. 

 Espaço Agro-pastoril (EAp) – as atividades de pastoreio 

comumente ocorrem em terras onde foi parcial ou totalmente 

interrompida a produção agrícola. Comumente, se apresenta em áreas 

desmatadas, porém, conservando árvores dispersas como propósito de 

proporcionar sombras para gado. Observar-se também, a pastagem 

associada à cultura do coco-da-baía (EApc). Num primeiro momento 

estas áreas, se apresentavam destinadas a cocoicultura, por questões 

econômicas, passou a ceder lugar para a pecuária, assim, as duas 

atividades acabaram se reproduzindo no mesmo espaço. Outro tipo de 

atividade é o da pastagem associada ao solo desnudo (EAps), 

apresenta-se em pequena proporção, normalmente em solos arenosos 

com baixa fertilidade, estando também relacionados à criação bovina.  

 Espaço Florestal (EF) - Em função do processo de 

ocupação do espaço pelas atividades agrícolas, a vegetação nativa 

acabou sendo profundamente devastada. Encontrando-se fragmentada 

em pequenas manchas residuais. Os poucos remanescentes de 

vegetação nativa, d a restinga arbustiva/arbórea (EFra), se encontram 

isolados mais ao sul do município, cercados geralmente pelo uso 

agrícola, da rizicultura e da cocoicultura. O processo de ocupação 

urbana ao longo das margens do Rio São Francisco propiciou um 

intenso desmatamento da mata de galeria (EFmg). 

 Espaço Aquático (EAq) – abrange os rios, riachos, canais e 

outros corpos d’água. O rio (EAqr) São Francisco banha todo município 

e é responsável pelo abastecimento do espaço urbano, como também, 

pela drenagem dos canais de irrigação. A área alagadiça (EAqa), sujeita 

ao rebaixamento sazonal do lençol freático, pode mudar gradualmente 

para um espaço agrícola.  Alguns desses espaços de inundação são 

utilizados para o cultivo do arroz e em função de sua dinâmica oferecem 

também, suporte para a reprodução da atividade pecuarista. Outra 

atividade encontrada no espaço aquático consiste na atividade da 

piscicultura (EAqp). Esta se apresenta se apresentam em forma de 



pequenos reservatórios, e constituem o complemento da atividade 

econômica do município. 

 O preliminar diagnóstico sócio-ambiental estabelecido no município, a 

partir do reconhecimento da área por trabalhos de campo, mapa temático do 

uso e ocupação do solo e aplicação de questionários (em anexo) com a 

população. Possibilitou intuir que, o município de Ilha das Flores apresenta-se 

como um grande reservatório de S. mansoni. A elevada prevalência da doença 

no município associa-se, sobretudo, ao conjunto de fatores ambientais (clima, 

hidrologia, geologia e geomorfologia), socioeconômicos (precárias condições 

de habitação, deficientes sistemas de abastecimento de água e de sistemas de 

esgotos sanitários, baixos níveis educacionais, dentre outros) e culturais 

(freqüentar coleções hídricas para o lazer), descritos em seguida, favoráveis à 

manutenção da infecção por S. mansoni. 

A geologia e a geomorfologia do município favorecem a formação de 

grandes áreas alagadiças, as quais correspondem a mais de 10% da área total 

do município. O mau remanejamento destas áreas convertem-nas em locais 

propícios à contaminação e favoráveis à proliferação do agente infeccioso 

(S.mansoni) e a adaptação do caramujo (hospedeiro intermediário). Somado a 

isso, as condições climáticas do município, clima do tipo megatérmico seco e 

sub-úmido, com temperatura média no ano de 26°C e precipitação 

pluviométrica média anual de 1.200 mm, tanto favorecem a concentração de 

massas d'água, como a temperatura e a luminosidade necessárias a 

proliferação deste parasita, agravando ainda mais a situação.  

A proximidade da população com as coleções hídricas, propícia à alta 

freqüência de contato com as águas infectadas, dos lagos e canais. 

Principalmente em épocas de calor intenso, quando hábitos culturais como: 

banho, pesca, lavagem de roupas ou pratos, atividades de lazer e outros, ficam 

quase irresistíveis (Foto 1).   

 



 

Foto 1 – Local de contaminação- canais de irrigação no município de Ilha das Flores- SE. 

 

 Trabalhos de campo, realizados com o apoio de biólogos comprovaram 

que as coleções hídricas de Ilha das Flores, estão altamente colonizadas pela 

Biomphalaria (Foto 2), gênero de caramujos, hospedeiros intermediários 

naturalmente suscetíveis ao S. mansoni cujo habitat natural são os cursos de 

água doce com pouca ou nenhuma correnteza como represas, lagos, lagoas, 

córregos, riachos, brejos, açudes, canais de irrigação e outros. Isto se deve, 

sobretudo, as características físico-químicas das águas naturais do município, 

favoráveis à proliferação destes parasitas, tais como o pH, a temperatura e a 

luminosidade. 

 
Foto 2 - Coleções hídricas em Ilha das Flores-SE colonizadas pelo gênero de caramujo 

Biomphalaria. 



O município de Ilha das Flores-SE, esta inserido na grande área 

produtora de arroz irrigado do nordeste, região do Baixo São Francisco 

Sergipano, proveniente dos altos investimentos feitos pela companhia de 

desenvolvimento do vale do São Francisco (CODEVASF). A produtividade da 

rizicultura em Sergipe, em 2008, alcançou 58,6 mil toneladas, se situando 20% 

acima da média brasileira e 201% superior a media nordestina. Ilha das Flores 

manteve o segundo lugar no ranking do Estado, ampliando a produção de 7 mil 

toneladas para 11,3 mil toneladas, neste ano (LACERDA, 2010).  

Dentre os 46.59% da área do município destinos ao espaço agrícola, 

39,25% são para a produção de arroz (Foto 3), conforme mapa do uso e 

ocupação do solo. Esta atividade concentra-se nas áreas inundáveis em torno 

do perímetro irrigado, sendo de grande expressão econômica e de amplo valor 

estratégico para o município. Desenvolvida geralmente por pequenos 

produtores, os quais arrendam os lotes e com ajuda da cooperativa, têm nessa 

atividade a principal fonte de renda familiar.  

 
Foto 3 – Área de rizicultura no município Ilha das Flores-SE. 

 

 As áreas de irrigação são mundialmente reconhecidas como importantes 

focos de transmissão das esquistossomoses. Sendo necessário, um 

planejamento inicial sobre a questão de saúde, antes da instalação de represas 

de cursos d'água para irrigação (COUTINHO, 1992). Estas áreas são 

consideradas pelo Ministério da Saúde (1988) vulneráveis ou de risco que 

necessitam de um esquema permanente de vigilância epidemiológica 

realmente eficaz. 



O perímetro de irrigação do município de Ilha das Flores-SE é próximo 

aos povoados onde os trabalhadores residem e desenvolvem suas atividades 

culturais. O inadequado remanejamento destes locais por parte dos 

agricultores, sem roupas adequadas e o alto índice de poluição fecal. Somado 

a situação socioeconômica e sanitária em que se depara esta população, baixa 

qualidade de vida e deficiência em serviços básicos como: saúde, educação, 

saneamento básico e infra-estrutura, constitui-se no principal fator da 

proliferação da endemia no município. Tornando-o um grande reservatório de 

S.mansoni, conforme mapa temático das fontes hídricas (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Fontes Hídricas associadas às distâncias dos canais de irrigação. 

 

Em consonância com Barbosa (1996), além dos fatores supracitados, é 

preciso que a investigação epidemiológica assuma a complexidade da 

endemia, compreendendo a essência social do processo saúde/doença e a 

historicidade dos seus determinantes. Para que, as posteriores medidas de 

controle contemplem a diversidade dos grupos sociais nos quais ele ocorre, e 

logrem efetividade nas suas ações. 

Neste sentido, almejando compreender a estrutura social e a dinâmica 

da população do municipio, foram aplicados os questionários, 

socioeconômicos, culturais e de saúde. A tabulação destas informações em um 



Banco de Dados permitiu, através de analises geoestatísticas no SPSS versão 

17.0, estabelecer padrões que identificam populações mais suscetíveis a 

infecção. 

Dentre os 500 indivíduos entrevistados, 120 foram positivos para S. 

mansoni, o que corresponde a 24% da população estudada. Destes 65,2% 

eram do sexo masculino. Houve resultados consideráveis nas associações 

entre este parasita e ser do sexo masculino (RP = 2,0, 95% CI 1,27-3,26, p = 

0,003), agricultor (RP = 2,7 p, 95% CI, 1,29-5,40, p <0,001), e/ou pescador (RP 

= 3,3, IC 95% 1,39-7,69, p <0,001), pois as maiores formas de transmissão 

nesta área estão relacionados, sobretudo, à atividade agrícola e/ou de pesca 

que são preferencialmente realizadas por este gênero.  

A associação entre S. mansoni e baixo nível de escolaridade apresentou 

os maiores índices (RP = 7,1, IC 95% 2,41-20,93, p <0,001), relacionando-se, 

sobretudo, ao fato que a educação, leva as pessoas a adquirir conhecimento 

para a prevenção e redução dos parasitas intestinais (FERREIRA, 2000).  

Foram encontradas também associações em ter baixa renda familiar 

(RP = 1,8, IC 95% 1,28-2,60, p = 0,0005), e ser positivo. A esquistossomose, 

afeta principalmente, pessoas de baixa renda submetidas a condições de vida 

precárias, onde normalmente há problemas com habitação e saneamento 

básico (abastecimento de água e tratamento de esgoto). Existindo um contato 

direto como águas superficiais (RP = 1,9, IC 95% 1,36-2,59, p <0,001), 

aumentando a probabilidade de infecção em RP= 3,7 com o tempo de contato 

maior que seis horas por semana e consumo direto destas águas não tratadas 

(RP = 6,9, IC 95% 2,44-19,86, p <0,001). 

Objetivando visualizar os eventos supracitados, a partir da análises 

espaciais realizadas no SIG, foi confeccionado o mapa temático das áreas 

urbanas (povoados Serrão (A), Bolivar (B) e Bongue (D) e a Sede Municipal 

(C), conforme Figura 4). Este localiza em cada espaço urbano, as residências 

onde foram aplicados os questionários e as coletas das amostras para 

parasitológicos realizadas pela equipe médica. 



 

Figura 4– Carta- imagem das Áreas Urbanas do município de Ilha das Flores-SE 

 

A partir das consultas espacias foi possivel identificar a precariedade da 

rede de esgostos do municipio, cobrindo apenas 3,30% da população. A área 

urbana possui escoamento pluvial, e esgotamento sanitário, geralmente 

efetuado através fossas sépticas e comuns e de esgotos a céu-aberto (Figura 

5). Sendo estas, um possível veículo de contaminação para esquistossomose.  

 
 

Figura 5 - Esgotamento Sanitário do Município de Ilha das Flores- SE 2010. 
A, B, C, D- Povoado Serrão/ E- Bolívar/ F- Sede Municipal/ G- Bongue. 

A 

B 

C 

D 



Almejando identificar, localizar e visualizar a ocorrência da 

esquistossomose no município, tarefas possibilitadas pelo uso dos SIG, 

utilizou-se a estatística espacial onde foi possível modelar a ocorrência deste 

evento. O mapeamento da endemia consistiu na descrição do processo de 

distribuição espacial, visando avaliar a variação geográfica na sua ocorrência, 

para assim, identificar diferenciais de risco e levantar hipóteses etiológicas, 

etapa em andamento. 

Dentre as técnicas disponíveis de análise exploratória espacial para 

detectar e mapear “áreas quentes” ou “aglomerados” utilizou-se no projeto o 

estimador de densidade Kernel do Software Crime Stat III. Este produziu para o 

estudo uma superfície contínua, com densidades calculadas em todas as 

localizações, a partir da qual se considera que os pontos (indivíduos positivos) 

formaram um aglomerado em uma distribuição espacial. Por ser um Kernel 

dual ou de razão, o risco é expresso como uma probabilidade de ocorrência 

com valores variando de 0 a no máximo1 (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura6 – Estimador de densidade Kernel para prevalência esquistossomose Ilha das Flores - SE. 

 

Os mapas temáticos gerados pela análise exploratória espacial 

possibilitou identificar áreas que necessitam de mais atenção. Por não ser 

influenciado por divisões político-administrativas, este tipo de análise permite 

uma visão geral da distribuição de primeira ordem do evento. 

 

ESTIMADOR DE DENSIDADE KERNEL PARA 

PREVALÊNCIA ESQUISTOSSOMOSE ILHA DAS 

FLORES - SE 2010. 



O Kernel apresentou áreas expostas à maior risco de infecção, na parte 

sul do Serrão, nordeste do Bolívar, centro-leste da sede e no centro-oeste do 

Bongue. Localidades onde a população é mais carente e apresenta condições 

de vida precárias, existindo um maior contato e consumo direto de águas 

superficiais contaminadas e deficiência em sistemas de esgotamentos 

sanitários (Foto 4). Confirmando o que fora exposto pelas analises 

geoestatística e trabalhos de campo desta pesquisa. 

 

 
Foto 4 - Cômodos de uma residência localizada no centro do povoado Bongue em Ilha das Flores-SE. 

 
Obtidos os dados socioeconômicos, culturais e de saúde da população, 

os aspectos fisiográficos da área e os inquéritos epidemiológicos e sanitários 

das comunidades, associados aos os valores das razões de prevalência (RP) 

das análises geoestatísticas. Dando continuidade a esta pesquisa, serão 

determinados pesos para as diferentes variáveis a serem utilizadas na 

confecção do índice de vulnerabilidade e posteriormente, a confecção do mapa 

de vulnerabilidade, síntese deste estudo. Identificando de formar categórica, os 

fatores determinantes nos padrões de transmissão da endemia. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 A complexidade da dinâmica de transmissão da esquistossomose indica 

que esta doença não deve ser compreendida como um problema restrito à área 

da saúde, e sim requerer intervenções articuladas de maneira multidisciplinar. 



Nesta perspectiva, a abordagem espacial, constitui-se em uma categoria de 

estudo imprescindível na investigação do processo saúde-doença, otimizando 

a capacidade de promover novas estratégias de controle epidemiológico. 

Sendo possível perceber que os dados de saúde e doença têm 

dimensão espacial e podem ser expressos neste contexto da distribuição 

geográfica, onde o espaço é o palco para circulação do agente infeccioso que 

em condições específicas deflagra uma doença. 

O uso de geotecnologias ofereceu ao estudo possibilidades inovadoras e 

eficazes na análise de dados no espaço geográfico, ou seja, da situação de 

saúde e de suas tendências. Propiciando ao projeto melhor compreensão dos 

fatores que determinam as condições de vida e o estado de saúde da 

população. Os trabalhos de campo e laboratório permitem o desenvolvimento 

de técnicas acuradas de: tratamento digital de imagens, confecção de mapas 

(temáticos e cadastrais) e gerenciamento de Banco de Dados geoespaciais. 

Contribuindo assim, para futuro planejamento de ações integradas de controle 

da doença no município.  

Diante do diagnóstico exposto observou-se que, faz-se necessária 

educação em saúde das comunidades e a construção de obras de engenharia 

sanitária e de saneamento básico, além do adequado abastecimento de água. 

Procurando assim, minimizar as condições naturais do desenvolvimento dos 

hospedeiros intermediários (caramujos) e da proliferação do agente infeccioso 

(s.mansoni). Neste sentido, é de primordial importância que o Poder Público 

encontre uma forma de redução das mazelas do município Ilha das Flores, 

numa tentativa de abrandar a consternação desta população. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARBOSA, Constança Simões; SILVA, Carlos Bernardo da; BARBOSA, 

Frederico Simões. Esquistossomose: reprodução e expansão da endemia no 

Estado de Pernambuco no Brasil. Rev. Saúde Pública [online]. 1996, vol.30, 

n.6, pp. 609-616. ISSN 0034-8910. 

BARCELLOS C, RAMALHO W. Situação atual do geoprocessamento e da 

análise de Dados espaciais em saúde no Brasil. Revista IP – Informática 

Pública, 4:221-30, 2002. 



BARCELLOS, C. Elos entre geografia e epidemiologia. IN: Debate sobre o 

artigo de Dina Czeresnia & Adriana Maria Ribeiro.Cadernos de Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, vol. 16, n. 3, p. 595-617, jul./set. 2000. ISSN 0102-311X. 

BARCELLOS, Christovam; BASTOS, Francisco Inácio. Geoprocessamento, 

ambiente e saúde: uma união possível?. Cad. Saúde Pública [online]. 1996, 

vol.12, n.3, pp. 389-397. ISSN 0102-311X. 

BOUSQUAT, A.; COHN, A. A dimensão espacial nos estudos sobre saúde: 

uma trajetória histórica. História, Ciências, Saúde - Manguinhos. Rio de 

Janeiro, vol. 11, n. 3, p. 549-568, set./dez. 2004. 

BRASIL, Controle da esquistossomose: diretrizes técnicas elaborado por 

Afonso Diniz Costa Passos  [et al]. 2 ED. – Brasília: Ministério da Saúde: 

Fundação Nacional da Saúde, 1998. 

BRASIL. Manual SPRING 5.1.6. INPE - Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, SJ Campos/SP, 2010. 

Capacitação e Atualização em Geoprocessamento em Saúde/ Ministério da 

Saúde, Fundação Oswaldo Cruz; Simone M. Santos, Christovam Barcellos, 

organizadores. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 

CARVALHO, M.S; PINA, M. F. de; SANTOS, S. M dos. Conceitos Básicos de 

Sistemas de Informações Geográficas e Cartografia Aplicados a Saúde. 

Brasília, 2000. 

COUTINHO, A. D; SILVA M. L; GONÇALVES, J.F. Estudo Epidemiológico da 

Esquistossomose Mansônica em áreas de irrigação do nordeste brasileiro. 

Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 8 (3): 302-310, jul/set, 1992. 

ROLLEMBERG, C.V.V; SILVA, M.M.B.L; SOUZA, A.M.B; ALMEIDA, J.A.P; 

SANTOS, C.M; SILVA, A.M da; ALMEIDA, R.P; JESUS, A.R de. Aspectos 

epidemiológicos e distribuição geográfica da esquistossomose e geo-helmintos, 

no Estado de Sergipe, de acordo com os dados do Programa de Controle da 

Esquistossomose. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. [online]. 2011, vol.44, n.1, pp. 

91-96. ISSN 0037-8682. 

SANTOS, Milton. Por uma geografia nova: Da crítica da Geografia a uma 

Geografia Crítica. São Paulo: Hucitec, 1980. 2ª ed. 

_______________A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. - (Coleção Milton 

Santos; 1) 


