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Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA

Gerência do Centro de Prevenção e Controle de Doenças - CCD 

Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmitidas por Alimentos - VEDTA

No verão, é comum ocorrer um aumento do número de casos de doenças diarréicas, apesar de não 
serem agravos de notificação compulsória. Apenas os surtos são notificados para a vigilância epide-
miológica local e digitados no SINAN. Considera-se surto quando duas ou mais pessoas apresentam 
sintomas, tendo sido expostas à mesma fonte de contaminação.

A transmissão se dá pelo consumo de água e alimentos contaminados, ou por água contaminada 
pelas enchentes ou por meio de contato pessoa a pessoa (fecal-oral).

No início do ano de 2011, a Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar do Centro de 
Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo notificou a ocorrência de surtos de Doença de 
Transmissão Alimentar no litoral de São Paulo, principalmente entre os turistas do Guarujá.

No Município de São Paulo há previsão de ocorrência de aumento das chuvas, características desta 
época do ano, que podem ocasionar enchentes e expor a população nestas situações inusitadas, às 
doenças transmitidas pela ingestão de água contaminada, notadamente às síndromes diarréicas.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICO: 

SURTOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS 
POR ÁGUA E ALIMENTOS (DTA)
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Diante disso, o Centro de Controle de Doenças (CCD/COVISA) recomenda aos Serviços de 
Saúde (Hospitais, PS, AMAs, AMEs, Ambulatório de Especialidades), públicos ou privados, que:

• O corpo clínico dos serviços de emergência seja orientado sobre a investigação epidemiológica dos 
casos de síndrome diarréica: questionar a procedência (local, bairro, município, endereço, praia), se hou-
ve deslocamentos/viagens nos últimos 7 (sete) dias, se houve contato com outros doentes ou outros 
casos no domicílio, ou no local de trabalho;

• Estejam atentos à possibilidade de ocorrência de surtos de diarréia em domicílios, escolas, institui-
ções fechadas, ou casos localizados na mesma rua ou bairro. Considera-se surto quando duas ou mais 
pessoas apresentam sintomas, tendo sido expostas à mesma fonte de contaminação. Os surtos devem 
ser notificados à SUVIS da área de abrangência;

• Realizem a coleta de fezes para diagnóstico em cerca de 10% dos casos de diarréia envolvidos em um 
surto, atendidos nas unidades de saúde, para identificação dos possíveis agentes etiológicos: 1)bactérias: 
coleta de swab fecal em meio de cultura específico (Cary Blair); 2) pesquisa de vírus: coleta de fezes 
em coletor universal; 3) pesquisa de parasitas: coleta de fezes em coletor universal;

• Se houver identificação de enteropatógenos (Salmonella, Shigella, E.coli patogênica), realizada nos labo-
ratórios locais, que as cepas sejam mantidas em condições viáveis, para envio ao IAL para identificação, 
por meio das SUVIS de referência;

• Estejam em alerta para a possibilidade de ocorrência de surtos de hepatites virais de transmissão oral-
fecal, garantindo os meios para o diagnóstico e tratamento dos casos 

O Centro de Controle de Doenças (CCD/COVISA) também recomenda que:

• As SUVIS do local de atendimento notifiquem os surtos para a SUVIS de residência, digitem no SINAN 
NET e enviem o relatório de investigação epidemiológica de surto, conforme a rotina pré-estabelecida, 
para a área técnica de vigilância das DTA do CCD/COVISA;

• As SUVIS INTENSIFIQUEM o monitoramento dos casos de doenças diarréicas agudas (Programa 
MDDA), nas Unidades-sentinela, estimulando aquelas que deixaram de enviar os dados no ano cor-
rente e orientem o envio semanal de dados, oportuno para identificar mudanças no perfil epidemioló-
gico das diarréias e inclusive a detecção de surtos.

• As SUVIS encaminhem as planilhas consolidadas (Formulário III) da MDDA ao CCD/COVISA, confor-
me já estabelecido na rotina, através do e-mail: vigdta@prefeitura.sp.gov.br.;
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EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA DIARREICA AGUDA
 
1. O que é Doença Transmitida por Água e Alimentos (DTA)?

É a doença que ocorre devido à ingestão de alimentos, bebidas e água contaminados. As doenças diarréi-
cas são causadas por microorganismos (vírus, bactéria e parasitas), presentes em fezes humanas e animais, 
caracterizam-se pela presença de diarréia (aquosa, com muco ou sangue), mal-estar geral, dor abdominal, 
náusea, vômito e febre. Pode ocorrer desidratação.

Os principais agentes causadores da doença diarréica aguda estão as enteroviroses causadas mais freqüen-
temente pelo rotavírus e norovírus, as parasitoses por Cryptosporidium e Giárdia, e as causadas por bacté-
rias como Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli patogênica (vários tipos), Salmonella (vários 
tipos), Shigella, Staphylococcus aureus, e outras.

2. Transmissão

A transmissão se dá pelo consumo de água e alimentos contaminados por fezes humanas ou de animais, ou 
por água contaminada pelas enchentes ou por meio de contato pessoa a pessoa (fecal-oral).

Durante as enchentes e inundações, esses microorganismos, presentes em esgotos podem se misturar à 
água e à lama das enxurradas, além de contaminar alimentos, utensílios e louças. 

3. Quais as causas mais freqüentes de contaminação dos alimentos e/ou da água?

A contaminação da rede pública de abastecimento pode ocorrer pela entrada de água poluída nos pontos 
de vazamento da rede, além da interrupção temporária das atividades das estações de tratamento. Como 
o consumo de água é uma necessidade básica, muitas vezes a população acaba utilizando água contaminada, 
e se expõe ao risco de doença diarréica, cólera, febre tifóide e hepatites A e E.

Durante o verão, as altas temperaturas aceleram a deterioração de alimentos e favorecem a multiplicação 
de microrganismos causadores de doenças diarréicas. A contaminação de alimentos pode ocorrer pelo 
preparo inadequado do alimento, seja pela falta de higienização da matéria prima, ou pela falta de higieniza-
ção das mãos e dos utensílios e das superfícies da pia ou pelo cozimento inadequado dos alimentos. 

Manipuladores de alimentos, com lesões na pele ou com ferimentos nas mãos, podem transmitir micror-
ganismos patogênicos para os alimentos e causar doenças nos consumidores. 

Outro importante problema é o hábito de deixar os alimentos preparados ou suas sobras por um período 
prolongado fora da geladeira ou aquecidos inadequadamente.
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4. Qual o tratamento para as DTA?

Para a doença diarréica aguda/diarréia aguda/gastrenterite o tratamento básico é feito a partir de ingestão de 
sais hidratantes orais, e de muito líquido (água potável/tratada, sucos). Para os casos mais graves que exijam 
internação, pode ser necessária hidratação endovenosa e outros procedimentos médicos dependendo das 
manifestações clínicas e órgãos afetados. Não há vacinas para a grande maioria de patógenos. Há vacina para 
determinados tipos de rotavírus (indicada para criança menores de 1 anos) e contra a hepatite A. As vacinas 
contra a cólera e febre tifóide não conferem imunidade duradoura e são utilizadas em situações específicas.

5. O que é surto de DTA?

Considera-se surto quando duas ou mais pessoas apresentam a mesma doença após ingerirem alimentos 
e/ou água da mesma origem (OPAS). Os surtos são agravos de notificação compulsória para a vigilância 
epidemiológica local segundo o sistema nacional de vigilância de agravos de notificação.

6. Coleta de Material

Nos surtos detectados pelas unidades e notificados para a vigilância, recomenda-se a coleta de material para elucida-
ção do agente etiológico. Seguir a orientação de coleta do laboratório de referência para surto (IAL) (Anexo I).

Os doentes que forem coletadas amostras de fezes, que são oriundos do Litoral Paulista, favor escrever no encami-
nhamento ao IAL que o mesmo faz parte do surto da Baixada Santista.

Os exames recomendados são: pesquisa de vírus (rotavírus e norovírus), coprocultura e pesquisa de pa-
rasitos nas fezes.

RECOMENDAÇÕES À POPULAÇÃO:

a - Beber sempre água potável. Não usar água de fonte não confiável. Se necessário ferver a água antes de utilizá-la ou 
tratar a água para consumo: diluir 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% em 1 litro de água; aguardar 10 minutos 
antes de consumir;

b - Ter muito cuidado com a água utilizada no preparo da alimentação dos lactentes (menores de um ano);
c - Não consumir alimentos que tiveram contato com água da enchente;
d - Lavar panos para secar utensílios e superfícies que foram atingidos pela enchente, antes de usar.
e - Lavar todos os utensílios e superfícies que tenham contato com alimentos;
f - Lavar bem as mãos antes de preparar os alimentos;
g - Guardar os alimentos em recipientes bem fechados;

h - Limpeza da caixa d’água:
• Esvaziar a caixa-d’água, se ela for invadida por água da enchente.
• Esfregar as paredes da caixa-d’água com escova e pano limpo.
• Colocar 1 litro de água sanitária (hipoclorito de sódio 2,5%) para cada 1.000 litros de água.
• Depois deixar por período de duas horas e esvaziar a caixa-d’água. 
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i -  Higienizar os alimentos crus antes de seu consumo:
• lavar com água potável toda a superfície, retirando resíduos aderidos;
• deixar de molho em água sanitária (verificar o rótulo para saber se tem finalidade de desinfecção 

de  alimentos) ou hipoclorito de sódio a 2,5%, colocando 1 colher de sopa do produto em 1 litro 
de água potável e deixar agir por 10 minutos; 

• enxaguar bem em água tratada e corrente
• Não utilizar produtos de origem clandestina.

j -  Os alimentos cozidos devem ser preparados imediatamente antes do consumo e mantidos em tempera-
tura quente. As sobras devem ser armazenadas em geladeira e reaquecidas antes do próximo consumo.

k - Evitar o consumo de alimentos que foram produzidos em condições de higiene insatisfatória ou de 
origem duvidosa.

l - Na praia, evite consumir alimentos muito perecíveis: sanduíches, embutidos, carnes, salgadinhos, quei-
jos, bolos e doces recheados comercializados por ambulantes.

m -  Na praia manter lanches caseiros em recipientes bem tampados e abrigados do sol, quando o alimento 
necessitar de refrigeração mantê-los dentro de caixas isotérmicas abastecidas com gelo;

n - Prefira alimentos saudáveis: frutas, leite e sucos acondicionados em embalagens tipo tetra-pack (caixi-
nha) ou barras de cereais, entre outros.
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O IAL solicita  às SUVIS que liguem para os três setores (bacteriologia, virologia e parasitologia) para 
receber orientações quanto a coleta das amostras (DTA). Coletar 3 amostras de fezes por paciente e
entregar até as 16 horas no setor “coleta de amostra”.

Orientação: Exame laboratorial de fezes de suspeitas de surto de DTA enviadas para o I. ADOLFO LUTZ (IAL)

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA

Gerência do Centro de Prevenção e Controle de Doenças - CCD 

Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmitidas por Alimentos - VEDTA

Identificar no impresso de solicitação (LEGÍVEL): anotar como "SUSPEITA DE SURTO DE DTA"; n° do 
SINAN, nome completo, idade, data/coleta, procedência, telefone e resumo/sintomas.


