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RESUMO 

As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) constituem em dos problemas 

de saúde pública mais frequentes no mundo contemporâneo culminando em uma série de 

perdas expressivas. Considerando a relevância do tema, a presente revisão de literatura 

teve como objetivo elucidar os impactos gerados pelas subnotificações dos surtos de 

Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) bem como apontar possíveis ações 

mitigadoras para essa ocorrência.  As buscas sistematizadas das informações foram 

realizadas em bases de dados tradicionais com auxílio de descritores pertinentes ao tema 

e, em seguida, foram selecionadas publicações para leitura, discussão e síntese de 

informações. A sintomatologia, muitas vezes, branda faz com que a maior parte dos surtos 

alimentares não sejam notificados, entretanto, a sua ocorrência continua sendo uma 

preocupação em nível mundial. Esses acontecimentos podem ser evitados com a 

implementação de programas e práticas educativas em todas as esferas da sociedade, 

pautando-se principalmente nas boas práticas de manipulação e higiene de alimentos. As 

subnotificações apresentam-se como um gargalo para o desenvolvimento de medidas 
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políticas e educativas no que concerne às Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar 

(DTHA) e essas ações são providenciais para a diminuição da ocorrência de surtos. 

Palavras-chave: Doenças transmitidas por alimentos; Segurança dos alimentos; 

Vigilância sanitária. 

 

INTRODUÇÃO 

Na última década, as mudanças no estilo de vida da população, decorrentes da inserção 

da mulher no mercado de trabalho bem como o desenvolvimento acelerado da população 

nos grandes centros urbanos, corroborou no aumento do consumo de alimentos fora do 

domicílio. Além disso, a produção de alimentos em grande escala também se mostra como 

fator predisponente a ocorrência de enfermidades de origem alimentar (MAIA & MAIA, 

2017). 

Neste contexto, insere-se as Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), que 

sua ocorrência apresenta constante aumento no âmbito mundial, tanto países em 

desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, acometendo indivíduos de todas as 

idades, refletindo negativamente na saúde pública (FERREIRA, 2021).  

As DTHA são enfermidades originadas pela ingestão de alimentos ou água contaminados, 

existindo, atualmente, mais de 250 tipos de DTHA, sendo a maior parte delas causadas 

por bactérias e suas toxinas. A multiplicidade de agentes causais associados a 

apresentação clínica da doença que, geralmente, cursa com sintomas gastrointestinais de 

graus variados, bem como a distribuição aleatória dos casos, são fatores que dificultam o 

processo de notificação dessas enfermidades (SIRTOLI & COMARELLA, 2018).  

Considerando a relevância das DTHA no cenário da saúde pública, o presente trabalho 

objetivou, por meio de uma revisão de literatura, apontar os impactos gerados pelas 



                  

 
                  

subnotificações dos surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar bem como 

elucidar possíveis ações mitigadoras para a ocorrência dessas doenças. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura sobre os impactos que as 

subnotificações de surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar exercem sobre 

a saúde pública no Brasil. Para isso, foi realizada uma busca sistematizada das 

informações por meio das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

Portal de Periódicos CAPES/MEC e PUBMED, em julho de 2021, utilizando os 

descritores “Doenças transmitidas por alimentos”, “Surtos alimentares”, “Segurança dos 

alimentos” e “Vigilância sanitária”. Preconizou-se os estudos publicados em língua 

portuguesa e inglesa, no período de 2015 a 2021, obtendo-se, aproximadamente, 681.429 

publicações, que passaram por seleção com base na presença dos descritores nos títulos, 

sendo selecionados 40 trabalhos para leitura e discussão do tema. A síntese das 

informações obtidas foi organizada a fim de identificar os gargalos das subnotificações 

dos surtos de doença Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar e nas possíveis ações 

mitigadoras de sua ocorrência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O conceito de surto de doenças de origem alimentar define-se como a ocorrência de dois 

ou mais casos de doenças associados a um único alimento, identificados por meio de 

investigações epidemiológicas que cursam com a utilização de exames laboratoriais a 

partir de amostras desses alimentos, além do estudo de um questionário com informações 

acerca do tipo de alimento, tempo desde a ingestão do alimento, característica sensorial 



                  

 
                  

do alimento fora do padrão bem como sobre o quadro sintomático de indivíduos que 

ingeriram o mesmo alimento (RODRIGUES, 2016).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de um terço da população, 

incluindo a dos países desenvolvidos, é acometida por surtos de DTHA anualmente. 

Entretanto, relatos nacionais e internacionais demonstram que a maioria dos casos de 

DTHA não é notificada às autoridades sanitárias, em virtude de os sintomas cursarem 

com uma apresentação clínica branda da enfermidade, fazendo com que a vítima não 

busque por auxílio médico, ou pelo fato da enfermidade envolver sintomas comuns a 

outras doenças, dificultando a precisão do diagnóstico (POULSEN, 2015).  

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos estimou a 

ocorrência de cerca de 47,8 milhões de casos de DTHA no país em 2011, em 

contrapartida, o Brasil apresentou 795 casos para o mesmo ano (SCALLAN et al., 2011; 

BRASIL, 2018), demonstrando o retrato da subnotificação nacional.  

No Brasil, os surtos notificados restringem-se, normalmente, aqueles que envolvem um 

maior número de pessoas ou quando os sintomas apresentam maior duração. Diante disso, 

a escassez de dados confiáveis impede a avaliação da verdadeira dimensão do problema 

e, consequentemente, dificulta o desenvolvimento de estratégias de controle (SIRTOLI 

& COMARELLA, 2018).  

Nesse sentido, insere-se o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das Doenças 

Transmitidas por Alimentos (VE-DTA) que objetiva reduzir a incidência de DTHA a 

partir do conhecimento do problema e da sua magnitude, subsidiando medidas de 

prevenção e controle, e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 

As notificações dos casos e surtos de DTHA deve ser feita por meio do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sendo dever de todo cidadão e 

obrigação para todos os profissionais de saúde comunicar a ocorrência dessa doença às 

autoridades sanitárias (BRASIL, 2016). 



                  

 
                  

A ocorrência das DTHA pode ser evitada, e até mesmo ter os seus riscos reduzidos, a 

partir da implementação de programas e práticas educativas que visem à segurança dos 

alimentos, pautando-se nas boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. Mas, 

para que isso aconteça, é necessário que a população tenha acesso às informações sobre 

como evitar a ocorrência dessas enfermidades, considerando que ainda há carência no que 

concerne a veiculação das informações sobre higiene e segurança dos alimentos, 

principalmente para os seguimentos mais vulneráveis da população (MAFFEI et al., 

2016).  

Considerando que as residências são o local de principal ocorrência das DTHA, 

representando 37,2 % dos casos (BRASIL, 2018), evidencia-se a importância do 

fornecimento de informação aos consumidores sobre as práticas ideais de manipulação 

dos alimentos, estimulando a criticidade na escolha dos alimentos bem como no local de 

compra dos mesmos, sendo essa uma ação fundamental para o decréscimo das 

contaminações (FERRARI & FONSECA, 2019).   

Por fim, os manipuladores de alimentos são um pilar importante para a diminuição da 

ocorrência de DTHA, considerando sua importância para a preservação da qualidade 

higiênico-sanitária dos alimentos. Portanto, devem ter conhecimento e informações sobre 

as normas adequadas de manipulação, desde o processo de aquisição, manipulação, 

armazenamento, preparo e consumo, aplicando sempre as ações de boas práticas de 

manipulação a fim de impedir a ocorrência da contaminação inaceitável do alimento e 

consequentemente a possível ocorrência da enfermidade (TAPPES et al., 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As DTHA são extremamente relevantes dentro do contexto de saúde pública, entretanto, 

a subnotificação ainda é um problema de caráter mundial. Sugere-se que, por meio de 

políticas públicas, os consumidores tenham acesso às informações necessárias para que 



                  

 
                  

possam assumir papel ativo na prevenção das contaminações em alimentos e, 

consequentemente, diminuir a ocorrência das enfermidades veiculadas por eles. 

Associado a isso, o incentivo a todos os profissionais da saúde única para a notificação e 

registro dos casos de DTHA às autoridades competentes é fundamental para fornecer 

subsídios para o desenvolvimento de medidas políticas, educativas e priorização de áreas 

de pesquisa. 
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