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RESUMO – A preocupação com a higiene e saúde evoluiu, relatos apontam ações de combate às 
doenças através de medidas de higiene e controle ambiental. Historicamente as práticas inadequadas 
de esgotamento levaram a disseminação de doenças e epidemias, o saneamento promove redução da 
proliferação de doenças e gastos hospitalares, possibilitando melhorias no sistema de saúde e 
expansão de sua capacidade. A precariedade de saneamento afeta os indicadores de salubridade 
ambiental, em países subdesenvolvidos, é possível estimar que a contaminação dos mananciais por 
bactérias patogênicas seja superior aos índices observados em países desenvolvidos, estima-se que 
10% das doenças no mundo estão ligadas ao saneamento. Em função da importância do tema, 
potencial hídrico brasileiro e insuficiência sanitária, este trabalho propõe uma revisão bibliográfica 
sobre a avaliação dos mecanismos de transmissão de algumas doenças de veiculação hídrica. O 
presente estudo propõe-se a analisar esta problemática através de pesquisa exploratória das doenças 
de veiculação hídrica bacterianas. Para sua realização foi utilizada a metodologia Prisma com o 
auxílio do software VosViewer, sendo avaliados 18 artigos internacionais, foi possível identificar o 
alto grau de comprometimento a saúde pública de áreas com redução de redes de saneamento, 
descrever o contágio, sintomatologia e principais bactérias relacionadas a infecções em humanos. 
 
ABSTRACT– Concern about hygiene and health has evolved, reports point to actions to combat 
diseases through hygiene and environmental control measures. Historically, inadequate sewage 
practices have led to spread of diseases and epidemics, sanitation promotes a reduction in the 
proliferation of diseases and hospital expenses, enabling improvements in the health system and 
expansion of its capacity. Precariousness of sanitation affects environmental health indicators, in 
underdeveloped countries, it is possible to estimate that contamination of water sources by pathogenic 
bacteria is higher than the rates observed in developed countries, it is estimated that 10% of diseases 
in the world are linked to sanitation. Due the importance of topic, Brazilian water potential and 
sanitary insufficiency, this work proposes a bibliographic review on the evaluation of transmission 
mechanisms of some waterborne diseases. The present study proposes to analyze this problem 
through exploratory research on bacterial waterborne diseases. For its accomplishment, the Prisma 
methodology was used with the help of VosViewer software, being evaluated 18 international articles, 
it was possible to identify the high degree of commitment to public health in areas with reduced 
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sanitation networks, to describe the contagion, symptoms and main bacteria related to infections in 
humans. 

 
Palavras-Chave – Doenças Hídricas, Bactérias, Saúde Pública. 
 

INTRODUÇÃO  

  Ao longo da história a preocupação com a higiene e saúde vem evoluindo e medidas de 

tratamento de água para consumo e separação de águas servidas vêm sendo modernizadas deste então. 

O lançamento de dejetos em corpos hídricos foi substituído por sistemas de tratamento coletivos 

(Athaydes, Parolin & De Queiroz Crispim, 2020). Diversos relatos apontam o combate às doenças 

através de medidas de higiene. Na antiguidade textos apontam a existência de banheiros, redes de 

esgotamento e de drenagem a cerca de 4000 anos na Índia (BRASIL, 2019).  

Em 2012 a Organização das Nações Unidas (ONU), postulou os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) Entre os ODS é possível observar a preocupação com temas 

como Saúde e Bem-Estar (ODS-3), Água Potável e Saneamento (ODS-6), Vida na Água (ODS-15) e 

Vida Terrestre (ODS-16), os quais são pilares deste estudo (MCARTHUR & RASMUSSEN, 2018). 

A definição atual de Saneamento Ambiental o descreve como o conjunto de ações integradas 

para proteger e melhorar as condições ambientais e humanas através da coleta e disposição sanitária 

de resíduos sólidos e líquidos, abastecimento de água potável, disciplina no uso territorial, controle 

de vetores e doenças e drenagem (KRONEMBERGER et al., 2011; NUGEM et al. 2021). 

Os Sistemas de Gestão Ambiental, atualmente se apoiam no modelo conhecido como Triple 

Bottom Line, nele é proposto que as práticas sustentáveis devem ser desenvolvidas observando o 

equilíbrio entre sociedade, economia e meio ambiente.  (ALSAWAFI, LEMKE & YANG, 2021). O 

investimento em saneamento promove a melhoria da condição social, o desenvolvimento econômico 

e a redução nos custos hospitalares possibilitando a expansão da capacidade instalada para 

atendimentos (LIMA, SELEME & CLETO, 2022; CORLETT & PRIMACK, 2011). 

Por outro lado, a precariedade nos sistemas de saneamento afeta os indicadores de salubridade 

ambiental, em países com baixos índices de saneamento e tratamentos convencionais para água 

potável a contaminação dos mananciais por micropoluentes e bactérias com características 

patogênicas à humanos é superior aos índices observados em países desenvolvidos (KOPYTKO et 

al., 2017). Comunidades situadas onde o saneamento é insuficiente estão mais expostas a patologias 

hídricas que as demais (BARCELOS & QUITÉRIO, 2006; DE VICENTE CESA & DUARTE, 2010).  
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Segundo Prussustin et al (2008), cerca de 10% das doenças no mundo são ocasionadas por 

questões ligadas ao saneamento ambiental e precariedade de higiene. Para Who e Unicef (2006) a 

deficiência de esgotamento sanitário acarreta quase 4 bilhões de casos de diarreia em todo o mundo, 

levando cerca de 1,5 milhões de mortes em crianças de até cinco anos, no entanto cerca de 94% destes 

casos poderiam ter sido evitados.  

As doenças de veiculação hídrica são causadas pelo consumo, usos e contato com águas 

contaminadas por matéria orgânica, organismos patogênicos, metais, entre outros. A poluição destas 

águas está ligada ao lançamento de esgoto em fontes hídricas diversas (BRASIL, 2020). 

 No Brasil as políticas públicas de saúde são desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, e 

executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O sistema baseia-se nos conceitos de prevenção, 

tratamento e controle de doenças. Entre os programas presentes no sistema encontra-se o Programa 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), atuando no combate aos 

problemas sanitários do país através de ações de educação e saúde da família (CAVALCANTI, 

FERNANDEZ, & GURGEL, 2021; PINTO, SOUSA, & FERLA, 2014; SOUSA, 2018). 

Em função da importância do tema, potencial hídrico brasileiro e insuficiência sanitária, o 

presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre as doenças de 

veiculação hídricas causadas por bactérias patogênicas e seus efeitos na saúde coletiva. 

 

METODOLOGIA 

 A realização da revisão de literatura foi estruturada em três etapas distintas: 1 – análise 

quantitativa, 2 – meta-análise e 3 – análise qualitativa.  

Na Etapa 1 as publicações foram pesquisadas na base de dados Scopus.  

Visando encontrar os artigos específicos relacionados ao tema do trabalho, utilizou-se a 

metodologia PRISMA (MOHER et al., 2010), metodologia esta que se divide em quatro fases:  

1- Identificação: nela foram pesquisadas as palavras-chave: water diseases ou waterborne disease 

associadas a bactéria associada a water pollution ou water contamination”) A primeira fase resultou 

em 198 itens que poderiam estar relacionados ao tema. 

2- Seleção: nesta etapa são aplicados filtros de refinamento de pesquisa, escolhidos os artigos 

publicados entre os anos de 2020 a 2022 no idioma inglês, restaram 48 documentos. 

3- Elegibilidade: neste momento foram lidos títulos e resumos dos artigos encontrados no intuito 

de excluir os documentos que não possuíam relação direta com o estudo, restando 28 artigos.  
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4- Inclusão: possível fazer a leitura dos artigos definidos integralmente com a redução do 

número de artigos, o que resultou na remoção de 2 artigos do total, resultando em 18 artigos restantes 

estavam de acordo com a pesquisa e por fim estavam prontos para a matriz de análise. 

Na Etapa 2 os artigos foram analisados com auxílio do software VosViewer, capaz de elaborar 

mapas bibliométricos tendo os dados da rede como base. Na etapa 3 foi realizada a análise qualitativa 

através do mesmo software. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise Bibliométrica 

A partir da análise bibliométrica é possível definir as redes de relações entre palavras-chave 

presentes na revisão, com isso estão apresentadas as redes de relacionamento dos principais grupos de 

patógenos estudados, do qual destacou-se as bactérias: Escherichia Coli, Salmonella, Enterococos e 

Estafilococos. 

 Entre os grupos de bactérias descritos, a Escherichia Coli apresentou-se como uma das palavras 

chaves de maior relevância no estudo, conforme observado na Figura 1. 

A partir da revisão foi possível observar que a Escherichia coli é normalmente encontrada na 

flora gastrointestinal de animais de sangue quente e algumas cepas apresentam ações patogênicas por 

contagio fecal-oral causando gastroenterites, inflamação hemorrágica do colón, infecção oportunista 

em outros sistemas, febre e até mesmo necrose. Em indivíduos jovens necessita de atenção especial, 

inclusive sendo associada a mortalidade infantil humana em países em desenvolvimento 

 
Figura 1: Rede de relação de palavras-chave relacionadas a Escherichia Coli. 

  Observa-se que o grupo das Salmonellas ssp possui mais de 2000 cepas conhecidas e todas 

apresentam patogenicidade à animais. Elas tacam normalmente a mucosa intestinal apresentando 
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sintomatologia de febre, náuseas, cólicas e diarreia. Apresentam possibilidade de propagação em 

outros sistemas causando secundariamente as febres entéricas. Apresentam como meio de contágio a 

veiculação hídrica e através da ingestão de alimentos contaminados, em especial proteínas animais. 

Entre os tipos de infecção destacam-se as febres tifóide e paratifóide, que podem desencadear quadros 

de infecção generalizada e quadros hemorrágicos, entre os artigos avaliados também apresentou forte 

relevância e relação com as patologias hídricas conforme observado na Figura 2. 

 
Figura 2: Rede de relação de palavras-chave relacionadas a Salmonella. 

O grupo dos Enterococos é composto por bactérias causadoras de infecções em diversos 

sistemas como cardíaco, urogenital, digestivo e cutâneos. Na Figura 3, observa-se a relação deste 

grupo com as águas contaminadas. 

 

Figura 3: Rede de relação de palavras-chave relacionadas a Enterococos. 
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Outro grupo de bactérias observado na revisão bibliográfica foi o dos Estafilococos. Eles 

apresentam grande variedade de formas infecciosas, destacam-se as ligadas ao sistema cardíaco, 

cutâneo e o risco de septicemia. Conforme Figura 4 é possível observar a relação do grupo com as 

patologias ligadas à água e a relação de pesquisas envolvendo este tipo de patógeno ao ser humano, 

inclusive crianças.  

 
Figura 4: Rede de relação de palavras-chave relacionadas a Estafilococos. 

Revisão sistemática 

Os artigos identificados nesta pesquisa, bem como os objetivos e as principais conclusões, 

estão apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Artigos encontrados na literatura sobre doenças de veiculação hídrica por bactérias. 

Referências Principais conclusões do Estudo 
Mapili  

et al., (2022) 
O estudo avaliou a contaminação de poços por patógenos oportunistas após eventos de furacões nos 
EUA. Os resultado encontrados acréscimos de contaminação em comparação a amostras de controle. 

Kamara  
et al. (2022) 

O estudo avaliou a contaminação de poços por patógenos em Serra Leoa. Como resultado foram 
encontrados em 25% das fontes e em todos os poços contaminação por E. Coli. 

Nopprapun  
et al., (2022) 

O estudo avaliou a fonte por contaminação fecal em um rio na Tailândia através de marcador 
genético. Como resultado é descrito que a presença de E. Coli no rio era prevalentemente de origem 
de áreas sem tratamento sanitário. 

Basili et al.,  
(2022) 

O estudo avaliou a contaminação em uma lagoa em Veneza, na Itália. Como resultado é descrita a 
poluição com bactérias fecais e associadas ao esgoto representando até 5,98% das comunidades 
microbianas. 

Lima et al., 
 (2022) 

O estudo avaliou a contaminação fecal de amostras de água de fontes utilizadas para abastecimento 
doméstico de água em pequenas propriedades no Brasil. Como resultado é E. Coli foi o marcador 
mais frequente nas amostras de água subterrânea e superficial. 

Scherer et al., 
(2022) 

O estudo avaliou a qualidade da água potável na região do tríplice fronteira do Brasil antes do 
tratamento. Como resultado a contaminação por Cryptosporidium e Giardia foi demonstrada para 
abastecimento de ETAs, e em água destinada ao consumo infantil. Obteve-se um total de 52 isolados 
bacterianos, com altas porcentagens de multirresistência aos antibióticos, evidenciando a necessidade 
de melhorar os padrões de controle de qualidade. 

Sarkar et al.,  
(2022) 

O estudo avaliou a qualidade da água potável no Nepal. Como resultado foi encontrado contaminação 
bacteriana generalizada, com 94% das fontes com coliformes totais ou fecais detectáveis. 
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Menu et al.,  
(2022) 

O estudo avaliou 51 possíveis casos de criptosporidiose na fronteira entre o Suriname e Guiana 
Francesa. Como resultado o estudo aponta o consumo de água da torneira como fator de risco comum 
sendo indicado tratamento alternativo para o abastecimento. 

Asefa et al.,  
(2021) 

O estudo avaliou a qualidade de água em domicílios com pelo menos uma criança de até 5 anos na 
Etiópia. Como resultado o estudo aponta que a deterioração da água entre a fonte e o consumo é 
potencializada pelos padrões de higiene sendo necessária ações de saneamento e educação sanitária. 

Abdelhafiz  
et al., (2021) 

O estudo avaliou a qualidade do rio Nilo no Egito. Como resultado o estudo aponta contaminação 
por metais pesados e bactérias patológicas sendo necessário o monitoramento continuo da qualidade 
de água para consumo. 

Bivins et al.,  
(2021) 

O estudo avaliou a qualidade de águas de abastecimento Nagpur, Índia. Como resultado o estudo 
aponta contaminação por E. coli, Shigella spp, norovírus GI e GII, adenovírus A-F, Cryptosporidium 
spp. e Giardia duodenalis, com aumento de concentração durante o fornecimento intermitente de 
águas. 

Matsa et al., 
(2021) 

O estudo avaliou a qualidade de águas subterrâneas no Zimbábue. Como resultado o estudo aponta 
contaminação por E. coli nos poços avaliados, caracterizados pela contaminação fecal e lixiviado de 
resíduos sólidos. 

Kongpran,  
Thanapop, 
Vattanasit  

(2021) 

O estudo avaliou o saneamento habitacional na Tailândia. Como resultado o estudo aponta o risco de 
contaminação dos idosos pelo consumo de água e alimentos nas residências avaliadas. 

Salam et al.,  
(2021) 

O estudo avaliou a qualidade de água em escolas e universidades do Paquistão. Como resultado o 
estudo aponta que as fontes de água potável se encontravam altamente contaminadas por bactérias e 
coliformes fecais, incluindo Escherichia coli. 

Bindra et al., 
(2021) 

O estudo avaliou a qualidade de água e práticas de saneamento na Índia. Como resultado o estudo 
aponta que 44% dos participantes do estudo preferem a defecação a céu aberto e 70% dos 
participantes do estudo lavam as mãos com sabão após a defecação resultando na presença de 
patógenos em mais de 50% das amostras de água coletadas. 

Wu et al.,  
(2021) 

O estudo avaliou a eficácia de um método de identificação de contaminação de águas. O resultado 
do estudo aponta alta sensibilidade de detecção podendo o método ser replicável de forma portátil. 

Yilmaz &  
Orhan (2021) 

O estudo avaliou a qualidade de água em hospitais e locais públicos na Turquia. Como resultado o 
estudo aponta a presença de L. Pneumophila em amostras de água quente coletadas em hospitais.  

Khan et al., 
(2021) 

O estudo avaliou a qualidade de água em diferentes fontes no Paquistão. O resultado aponta que a 
contaminação por bactérias ultrapassou os limites permitidos pela OMS em todas as fontes de água.  

 

CONCLUSÃO 

  A partir da revisão foi possível observar a relação existente entre patologias humanas e o 

consumo de água contaminada por bactérias patogênicas, com prevalência para 4 grupos de 

patógenos: Escherichia coli, Salmonellas ssp, Enterococos e Estafilococos. Nos artigos analisados é 

possível identificar grande variedade de infecções causadas por estas bactérias nos seres humanos, 

em sistemas variados e com potencial que vão de infecções cutâneas a septicemia.  Os estudos 

apontam que ações de saneamento ambiental, higiene e educação sanitária são decisivos no controle 

e prevenção destas doenças, além de auxiliar nas ações da saúde coletiva. É importante salientar a 

necessidade de estudos complementares relacionados a situação da parcela da população brasileira 

residente em áreas de vulnerabilidade social, com ausência de programas de saúde coletiva e sua 

relação com a prevalência de doenças de veiculação hídrica.  
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