Doenças Transmitidas por Alimentos
As doenças transmitidas por alimentos, mais comumente conhecidas como
DTAs, são causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminados.
Existem mais de 250 tipos de DTAs, e a maioria são infecções causadas
por bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas. Outras doenças são
envenenamentos causados por toxinas naturais (ex. cogumelos venenosos,
toxinas de algas e peixes) ou por produtos químicos prejudiciais que
contaminaram o alimento (ex. chumbo, agrotóxicos).
Surto de DTA é o episódio em que duas ou mais pessoas apresentam
doença semelhante após ingerirem alimentos e/ou água da mesma origem.
Para doenças raras, apenas um caso já é considerado como surto.
História natural da doença
As DTAs são uma importante causa de morbidade e mortalidade em todo
o mundo. Em muitos países, durante as últimas duas décadas, essas
doenças têm emergido como um crescente problema econômico e de
saúde pública. Numerosos surtos de DTA atraem atenção da mídia e o
aumento do interesse dos consumidores. Espera-se que o problema
aumente no século 21, especialmente com as várias mudanças globais,
incluindo crescimento da população, pobreza, exportação de alimentos e
rações animais, que influenciam a segurança alimentar internacional.
Características gerais de sua distribuição no Brasil e no mundo
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, a cada ano, mais de
dois milhões de pessoas morram por doenças diarreicas adquiridas, muitas
vezes, pela ingestão de alimentos contaminados. Estima-se que as DTAs
causem, anualmente, nos Estados Unidos (EUA), aproximadamente 76
milhões de casos, 325.000 hospitalizações e 5 mil mortes.
No Brasil, é feita a vigilância epidemiológica de surtos de DTA e não de
casos individuais, com exceção da cólera, febre tifoide e botulismo. Essa
vigilância (VE-DTA) teve início em 1999, e há registro médio de 665 surtos
por ano, com 13 mil doentes.
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DTAs
As doenças transmitidas por alimentos são causadas pela ingestão de
alimentos ou bebidas contaminados com patógenos em quantidades que
afetam a saúde do consumidor. Além dos patógenos, as DTAs também
podem ser causadas por produtos químicos venenosos e outras
substâncias nocivas.
Qual o microrganismo envolvido?
No Brasil, a maioria das doenças transmitidas por alimentos são causadas
pela Salmonella, Escherichia coli patogênica e Clostridium perfringens,
pelas toxinas do Staphylococcus aureus e Bacillus cereus.
Quais os sintomas?
Os sintomas mais comuns das doenças transmitidas por alimentos são:
falta de apetite, náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e febre
(dependendo do agente etiológico). Podem ocorrer também afecções
extra-intestinais em diferentes órgãos e sistemas, como o fígado (Hepatite
A), terminações nervosas periféricas (Botulismo), malformação congênita
(Toxoplasmose) dentre outros.
Como as DTAs são transmitidas?
As pessoas adoecem após ingerir água ou alimentos contaminados.
Como tratar?
As doenças que causam diarreia e vômitos podem levar à desidratação
caso o paciente perca mais fluidos corporais e sais minerais (eletrólitos) do
que a quantidade ingerida. A reposição destes fluidos e eletrólitos é
extremamente importante para evitar a desidratação. Quando a diarreia é
aguda, deve-se ingerir sal de reidratação oral, disponibilizado
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, ou outras soluções de
reidratação oral. As bebidas esportivas não compensam corretamente as
perdas de fluidos e eletrólitos e não devem ser utilizadas para tratamento
de doença diarreica.
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