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esquisa inédita desenvolvida
em Campinas pela psiquiatra
Giulietta Cucchiaro, profes-

sora da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) da Unicamp, revela
que 10%  dos alunos com idade en-
tre 11 e 16 anos de quatro escolas da
rede estadual � duas da região cen-
tral da cidade e duas de bairros pe-
riféricos � apresentam pelo menos
um tipo de transtorno mental.

Depois de um ano de detalhado
estudo, o trabalho de pós-doutora-
do da pesquisadora, denominado

Epidemiologia dos
transtornos mentais e
qualidade de vida em
crianças e adolescen-
tes na cidade de Cam-
pinas, concluiu que
6,9% � ou seja, 57

dos adolescentes avaliados, apre-
sentam transtornos de conduta,
3,1% transtornos emocionais, en-
quanto que 0,4% revelou indivídu-
os dotados de hiperatividade.

 De acordo com o levantamento
da pesquisadora, 814 crianças da
5ª a 8ª séries preencheram questio-
nários sobre dados sócio-demo-
gráficos, saúde mental, qualidade
de vida e auto-estima. Seus profes-
sores também preencheram ques-
tionários sobre a saúde mental e o
rendimento escolar dos estudan-
tes. Desse total, 765 indivíduos fo-
ram avaliados quanto à prevalên-
cia de transtornos mentais: �Em-
bora não fechem o diagnóstico es-
pecífico, esses dados fornecem in-
formações sobre três categorias
abrangentes de diagnósticos em
psiquiatria infantil: os transtornos
emocionais, que englobam os
transtornos depressivos, de ansi-
edade e fobias; os transtornos de
conduta, que se referem a um pa-
drão de comportamento no qual se
viola repetidamente as regras so-
ciais apropriadas para a idade, e
que inclui, por exemplo, compor-

tamento agressivo contra pessoas
ou animais, destruição de propri-
edades, furtos, etc, e o transtorno
de hiperatividade, uma síndrome
constituída de três sintomas: hi-
peratividade, déficit de atenção e
impulsividade�, explica Giulietta.

Esse índice de 10% que atinge in-
divíduos em idade escolar levanta-
do pela psiquiatra � cujo trabalho
de pesquisa foi financiado pela Fa-
pesp, sob supervisão do professor
Paulo Dalgalarrondo � pode ser
comparado, com pequenas varia-
ções, como sendo praticamente o
mesmo verificado em estudos de-
senvolvidos na Inglaterra, França,
ou com a taxa de 12% encontrada no
Estado de São Paulo, nos municípi-
os de Campos de Jordão e Taubaté.

daqueles mais saudáveis mental-
mente: jovens com religião, filhos
de pais casados e do sexo feminino.

Rendimento escolar � Um dos re-
sultados surpreendentes do estudo
foi que os jovens da periferia e do cen-
tro de Campinas, embora constitu-
am dois grupos distintos do ponto
de vista socioeconômico, não apre-
sentaram diferenças significativas
quanto às taxas de transtorno men-
tal. A pesquisa mostra que dos 765
casos avaliados, 11,7%, ou seja, 89 in-
divíduos com transtorno mental,
encontram-se na periferia enquanto
que 8,5% (65), na área urbana central.

No entanto, parece que morar na
periferia da cidade é uma situação
que afeta os meninos mais negati-

vamente do que as meninas: uma
alta taxa de transtornos de condu-
ta (12%) foi encontrada entre os
meninos da periferia, quando com-
parados com os do centro (6,2%).

�Examinando o rendimento es-
colar e o modo de como os jovens
ocupam seu tempo, observamos que
os meninos da periferia têm um ren-
dimento escolar inferior, ficam me-
nos tempo na escola, dedicam-se
menos tempo aos deveres escola-
res, e passam mais tempo na rua, ao
ar livre, sem estarem envolvidos em
atividades estruturadas, como
praticar esportes, freqüentar uma
igreja ou participar de trabalhos
oferecidos por ONGs. Consideran-
do que os meninos de periferia pos-
suem uma alta  taxa de transtorno
de conduta (12%, o dobro da taxa
dos meninos do centro), pode-se
concluir que eles constituem um
grupo de risco seriíssimo para
transtornos mentais graves na ida-
de adulta, com conseqüências como
drogadição, envolvimento em ati-
vidades ilícitas e criminalidade�,
conclui Giullietta�.

Já as meninas da periferia não
diferem significativamente das
meninas da região central de Cam-
pinas. Na verdade, de acordo com
os dados da psiquiatra, meninas de
bairros periféricos apresentam
praticamente o mesmo rendimen-
to escolar das meninas do centro,
apesar das diferenças sociais.

O estudo, financiado pela Fapesp,
é relevante, pois, conforme a pes-
quisadora, fornece informações que
poderão orientar a organização
dos serviços de saúde mental na
cidade. �Universidades, escolas e
serviços de saúde poderão se orga-
nizar num esforço conjunto para se
detectar e tratar de modo precoce
problemas que se configurem even-
tuais transtornos mentais, presen-
tes em crianças e adolescentes, os
quais tendem a perdurar e a se a-
gravar na idade adulta se não rece-
berem nenhum tipo de interven-
ção�, acredita a pesquisadora.

studos feitos pela Unicamp,
em conjunto com a Secreta-
ria de Saúde de Campinas, re-

velam que 7% dos moradores do
bairro São Domingos (Campinas)
estão com esquistossomose. So-
mente em 2002 foram registrados
135 novos casos. É um problema
que se arrasta há anos, desde que
autoridades sanitárias descobri-
ram um foco na lagoa da Fazenda

Boa União, na-
quele bairro.

Para o médico e
professor Luiz
Augusto Maga-
lhães, do Institu-
to de Biologia (IB)

da Unicamp, o número de pessoas
infectadas não tem diminuído nos
últimos anos e é extremamente
preocupante a existência,  ainda, de
focos de esquistossomose na re-
gião.  Mais de 500 pessoas foram
atendidas no Centro de Saúde do
bairro nos últimos anos, o que re-
flete a gravidade do problema. De
acordo com Magalhães, o número
pode ser maior, uma vez que mui-
tos casos não chegam às autorida-
des sanitárias.

Embora raros, nos últimos tempos
foram registrados oito casos de pa-
raplegia � paralisia dos dois mem-
bros inferiores, freqüentemente as-
sociada à perda de controle do es-
fíncter devido a uma lesão da medu-
la espinhal. Dois desses pacientes
não apresentaram seqüelas, mas
três têm dificuldades para andar e
outros três estão utilizando cadeiras
de roda. Esta paralisia decorre de
infecção pelo Schistosoma mansoni.

Muitas vezes, os infectados pela
esquistossomose não apresentam

os sintomas característicos da do-
ença, podendo conviver com ela por
vários anos. �Ela pode provocar
fibrose hepática e hipertensão por-
tal, como a formação de �barriga
d�dágua�. Hipertensão que por ve-
zes resulta em hemorragia digesti-
va e o paciente começa a vomitar
sangue�, explica André Ribas de
Freitas, coordenador do Centro de
Saúde do bairro São Domingos, que
desenvolve trabalho conjunto com
o Instituto de Biologia (IB) da Uni-
camp. É ainda desta forma que há
alterações no fígado, com aumen-
to de seu tamanho (hepatomega-

lia) e posteriores lesões graves, se-
melhantes à cirrose.

Segundo Freitas, não se esperava
casos com tal gravidade em Cam-
pinas, pois o hospedeiro encontra-
do na cidade é o Biomphalaria tena-
gophila, pouco eficiente em relação
ao Biomphalaria globrata, mais fre-
qüente em Minas Gerais e áreas do
Nordeste. Atualmente, o médico
desenvolve pesquisa em nível de
mestrado sobre as causas da doen-
ça, visando a avaliar a dimensão real
da esquistossomose em Campinas.
Ele afirma que a Secretaria de Saú-
de é o órgão responsável pelo trata-

Levantamento feito por psiquiatra em quatro escolas mostra que 10% de alunos têm algum tipo de sintoma

Pesquisa mapeia transtornos mentais em jovens
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Esquistossomose coloca Saúde em alerta

Pesquisadores
descobrem
foco
em lagoa

mento dos doentes e pelo combate
aos focos detectados, explicando
que, no entanto, �inexiste um tra-
balho de controle dos hospedeiros
intermediários, como normalmen-
te se faz com a dengue�.

Quanto às medidas profiláticas
como meio de exterminar os focos,
diz que o mais importante é tratar os
portadores da moléstia, diminuindo
a incidência de vermes e reduzindo
a possibilidade de multiplicação. �É
muito difícil matar o hospedeiro in-
termediário, que é o caramujo�. As
medidas de profilaxia consistem ba-
sicamente em ações preventivas pe-
los centros de saúde, como a educa-
ção da população sobre o modo de
transmissão da doença.

Contaminação  - Geralmente, o
indivíduo adquire a esquistosso-
mose banhando-se em pequenos
lagos e riachos, onde existem ca-
ramujos de espécies que estão pa-
rasitados com o Schistosoma manso-
ni. A contaminação se dá por meio
das larvas liberdas pelos moluscos
infectados, que penetram ativa-
mente na pele do indivíduo e, ali
alojadas, iniciam um ciclo que se
completa em veias do abdômen,
que levam o sangue das paredes do
intestino para o fígado. Seguem-se
a fase em que o baço aumenta de
volume, e a mais grave, de forma-
ção de varizes no tubo digestivo, do
esôfago até o ânus.

No Instituto de Biologia, o profes-
sor Magalhães estuda o comporta-
mento do verme no molusco (seu
hospedeiro intermediário e vetor),
por meio da infecção de camundon-
gos que apresentam um quadro pa-
tológico semelhante ao ser huma-

no. Avalia-se no camundongo as
lesões no fígado, intestino e em ou-
tros órgãos.  �Esses estudos contri-
buem para conhecer melhor a do-
ença, o próprio tratamento e o com-
bate à parasitose                    no campo�,
diz Magalhães. Os dados da linha-
gem isolada no foco da Lagoa Boa
União são comparados com os de
outras linhagens já estudadas, ar-
mazenadas no Laboratório de Pa-
rasitologia do IB, originárias de São
José dos Campos e de Belo Horizon-
te. Magalhães revela, no entanto,
que não existem estatísticas atua-
lizadas sobre a situação da esquis-
tossomose hoje no Brasil, embora
seja uma doença sob controle, gra-
ças à terapêutica e facilidade de tra-
tamento.

Doença crônica  - A esquistos-
somose é uma doença crônica de
evolução lenta. A fase aguda implica
febre, falta de apetite, tosse, dor de
cabeça, suor intenso, enjôo e diar-
réia com pequenas quantidades de
sangue, os sintomas mais comuns.
Nos casos crônicos graves, leva à
hipertensão, insuficiência hepáti-
ca e tumores.

O parasita foi descoberto em
1851 pelo médico alemão Theodor
Bilharz (1825-1862). No entanto, o
descobridor do Schistosoma mansoni
foi o cientista brasileiro Manuel Au-
gusto Pirajá da Silva (1873-1961),
que morreu antes mesmo que fosse
descoberto um medicamento para
a doença. O verme causador da es-
quistossomose intestinal não é na-
tivo do Brasil: chegou por aqui du-
rante o período da escravidão, com
os africanos provenientes de regiões
endêmicas. (A.R.F.)
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�Com isso pode-se deduzir que
esse percentual não foge aos pa-
drões esperados para uma comu-
nidade urbana de médio porte, co-
mo Campinas�, argumenta Giu-
lietta. Um dado curioso é quando
se compara a amostra total de me-
ninos e meninas. A pesquisa reve-
la ainda que 11,2% dos meninos do
grupo analisado apresentaram
algum transtorno mental, princi-
palmente transtornos de conduta,
enquanto que com o grupo de me-
ninas essa taxa ficou um pouco a-
baixo, com 8,7%, predominante-
mente transtornos emocionais.
Estudando as principais variá-
veis que poderiam influenciar a
saúde mental dos jovens de Cam-
pinas, foi possível traçar o perfil
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A psiquiatra e
professora Giuletta
Cucchiaro: dados

sobre três categorias
abrangentes de

diagnósticos em
psiquiatria infantil

Índices são
os mesmos da
França e
Inglaterra

O médico e professor Luiz Augusto Magalhães, do Instituto de Biologia (IB)
da Unicamp: muitas casos não chegam às autoridades sanitárias


