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Introdução: A água é um recurso norteador da qualidade de vida de uma população, ainda 

que seja finita, entretanto, esta pode afetar diretamente a saúde do ser humano, despontando 

como um veículo para a disseminação de doenças para a população. Existe um encadeamento 

entre saúde pública, condições indispensáveis de saneamento básico e um exímio padrão de 

água, onde os recursos hídricos usufruídos pelo homem estão a mercê de uma desolação, 

devido aos esgotos sem tratamento adequado, excrementos de animais e os despejos de 

resíduos das indústrias, criando condições para veiculação de doenças [1]. Dentre as 

principais doenças de veiculação hídrica, podemos citar a febre tifoide, também conhecida por 

febre entérica, é uma doença bacteriana aguda, infecciosa e potencialmente grave. Seu agente 

etiológico é Salmonella typhi, que pode ser adquirida por intermédio da ingestão de água ou 

alimento contaminado [2]. Já a leptospirose tem como agente etiológico espiroquetas do 

gênero Leptospira e a forma mais recorrente de se adquirir é através das exposições a 

inundações e enchentes, assim, na área urbana, especialmente no período chuvoso, as 

inundações são o principal fator de risco para a ocorrência de surtos da doença [3]. A 

esquistossomose caracteriza-se como uma doença infectoparasitária de caráter agudo ou 

crônico, tendo como agente etiológico na América do Sul o Shistosoma mansoni. O 

hospedeiro intermediário deste trematódeo são caramujos do gênero Biomphalaria que sofrem 

influência direta do meio aquático em que vivem, tendo desenvolvido diversas estratégias de 

sobrevivência [4]. Objetivos: Diante da temática posta em tela, o presente trabalho teve por 

intento apresentar um estudo prevalência de zoonoses de veiculação hídrica em humanos no 

Brasil no ano de 2017. Métodos: Realizou-se um estudo epidemiológico com abordagem 

quantitativa e de natureza descritiva, norteado com os dados fornecidos pelo Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), acerca dos casos confirmados de 

Leptospirose, Febre Tifóide e Esquistossomose em humanos no Brasil. As variáveis objeto 

deste estudo foram zona de residência, evolução dos casos, quantitativo por estado e 

escolaridade dos indivíduos acometidos, equivalentes ao ano de 2017 na plataforma do 

DATASUS. O processo de análise dos dados deu-se por meio do software Excel 

(Microsoft®). ®). O estudo está em acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde, não identificando os indivíduos registrados no sistema. Resultados e Discussão: 

No ano de 2017, considerando as afecções objetos deste estudo, foram registrados no Brasil 

6.725 casos de zoonoses de veiculação hídrica, onde 1,6% (109/6725) dos casos 

corresponderam a Febre Tifoide, 43,6% (2930/6725) a Leptospirose e 54,8% (3686/6725) a 

esquistossomose, em ordem de importância. Analisando as variáveis adotadas para a Febre 

Tifoide, o Norte foi a região de maior ocorrência com 72,5% (70/109) do total no país, com 

maiores ocorrências no Amapá com 33% (36/109) e Pará com 32,1% (35/109). Ao observar a 

zona de residência mais acometida, a urbana mostra-se majoritária com 84,4% (92/109) e 

considerando a escolaridade dos acometidos, 73,4% estão entre os indivíduos que não 

possuem nível superior, entretanto, relativo ao quadro de evolução apresentado, 75,2% 

(82/109) obtiveram cura pelo agravo notificado. Embora a evolução tenha tendenciado para a 
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cura, a Febre Tifoide é uma doença de gravidade variável, caracterizada por febre prolongada, 

mal-estar, cefaleia, náusea, vômito e dor abdominal. Algumas complicações são frequentes 

como, recaídas associadas ao tratamento inadequado, enterorragia e até perfuração intestinal. 

Tal agravo pode evoluir com bacteremia atacando qualquer órgão do indivíduo infectado, 

predispondo-o, ao óbito [2]. Ademais, no que infere-se sobre Leptospirose, foi possível 

observar que a região Sul foi a mais recorrente com 35,1% (1.027/2.930) da totalidade 

nacional, com maiores notificações em São Paulo com 18,7% (548/2.930) e Santa Catarina 

com 10,2% (299/2.930). Quanto a zona de residência mais acometida, a urbana foi mais 

prevalente com 79,1% (2.318/2.930). A elevada ocorrência nesta zona pode ser explicada pela 

atuação de mais de uma espécie animal na veiculação da zoonose hídrica, embora nos centros 

urbanos, o Rattus norvegicus seja a principal espécie transmissora da leptospirose, os cães 

também participam da cadeia de transmissão, porque após serem infectados, podem eliminar 

leptospiras por meio da urina, durante meses, sendo os altos índices pluviométricos um 

agravo na perpetuação desta doença e o homem torna-se apenas um hospedeiro acidental e 

terminal, dentro dessa cadeia de transmissão [3]. Referente a escolaridade dos indivíduos 

acometidos, 43,1% (1263/2.930) correspondeu aqueles que não possuem nível superior, 

destes observou-se que 82,8% (2.426/2.930) alcançaram a cura por agravo notificado. 

Verificando as variáveis colhidas para Esquistossomose, o Sudeste apresentou-se como a 

região com o maior número de casos correspondente a 67,9% (2.504/3.686) do total nacional, 

com maiores ocorrências em Minas Gerais com 46,8% (1.725/3.686) e São Paulo com 12,4% 

(456/3.686). Referente a zona de residência mais acometida, a urbana apresentou-se 

majoritária com 67,5% (2.489/3.686). O êxodo de indivíduos de áreas rurais, muitas vezes 

parasitados pelo S. mansoni, para localidades litorâneas é um fator de influência sobre a 

prevalência de casos na zona urbana, pois muitas vezes estes passam a residir em ambientes 

periféricos insalubres, contaminando as coleções de água doce, naturalmente habitadas pelos 

caramujos vetores da esquistossomose. Na estação das chuvas, ambientes infectados 

transbordam provocando a infecção humana em massa [4]. Quanto a escolaridade, novamente 

a prevalência foi para aqueles com grau inferior ao superior com 59% (2.174/3.686), seguido 

daqueles inseridos na categoria dos Ign/Brancos com 33,3% (1.228/3.686). Já acerca do 

quadro de evolução apresentado, 58,2% (2.144/3.686) corresponderam a cura pelo agravo 

notificado. Em relação as escolaridades citadas, as quais representaram indivíduos com grau 

abaixo do superior, trata-se de uma variável que já foi relacionada a ocorrência de afecções 

dessa natureza, em que os mesmos apresentaram significância estatística na determinação das 

internações, evidenciando relação direta com a baixa escolaridade, o que demonstra que essas 

afecções são influenciadas diretamente pela condição social [5]. Conclusão/Considerações 

Finais: Diante do exposto, pode-se concluir que, das zoonoses de veiculação hídrica, objetos 

deste estudo, a esquistossomose foi a mais prevalente. A zona de residência majoritária foi a 

urbana, os indivíduos com escolaridade abaixo do nível superior foram os amais acometidos e 

a evolução do quadro clínico direcionou para a cura. Em virtude disto, infere-se que a falta de 

planejamento estrutural no Brasil, 
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