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1. RESUMO 

 
Introdução: A diarreia é uma infecção intestinal de etiologia viral, bacteriana 

ou parasitária que pode em casos mais graves levar a desnutrição e risco de vida. As 

regiões norte e nordeste do Brasil, apresentam as piores condições ambientais e 

sanitárias, aumentando os riscos para a morbimortalidade infantil e a diarreia em 

crianças menores de cinco anos pode ser considerada uma patologia de influências 

ambientais que pode ser prevenida por meio da adoção de medidas preventivas. A 

medidas voltadas para a redução da incidência da doença diarreica são intervenções 

que vão além da abordagem médica do problema e estão alicerçadas em melhoria 

das condições ambientais, como tratamento da água, saneamento básico, educação 

e alimentação. Objetivo: Identificar as intervenções preventivas da mortalidade 

infantil por diarreia no Brasil e analisar o possível impacto dessas intervenções. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, narrativa, exploratória e 

descritiva. Para coleta de dados utilizou-se a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

LILACS (Leitura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO 

(Scientific Eletronic Library On line), MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online). Desenvolvimento: Após critérios de inclusão e exclusão 

foram selecionados 22 artigos científicos nacionais, 4 internacionais e 1 livro em PDF, 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Resultados preliminares: 

A compreensão de como as condições de saneamento básico e a mortalidade infantil 

se configuram pode ser um importante mecanismo indicador das condições de saúde 

pública de uma população. Dentre as formas de prevenção da morbimortalidade 

destacam-se o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, a vacinação contra 

rotavirus e a lavagem das mãos com sabão que é uma das mais efetivas e baratas 

ações para prevenir diarreia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A tendência temporal da morbimortalidade em menores de cinco anos destaca 

a importância das lutas sociais e políticas visando o reconhecimento dos avanços na 

saúde da criança1. A criança passou a ser foco no novo cenário que identifica as 

políticas públicas voltadas para amenização de mortes por doenças diarreicas na 

infancia.1 



 
 

Nas regiões norte e nordeste do Brasil, alguns estados, apresentam as piores 

condições ambientais e sanitárias, aumentando os riscos para a morbimortalidade 

infantil e a diarreia em crianças menores de cinco anos pode ser considerada uma 

patologia de influências ambientais e pode ser prevenida por meio da adoção de 

medidas preventivas.2 

Desde 2006, o Brasil imuniza as crianças contra o rotavírus que é um agente 

que pode levar a casos graves de diarreia e gastroenterite, por meio de uma vacina 

oral atenuada, que promove significante e sustentada proteção nos dois primeiros 

anos de vida.3, 4 

Entre tantos temas de debates a doença diarreica aguda, traz um sério 

problema de saúde pública em diversas regiões do mundo, especialmente naquelas 

onde a pobreza predomina.5 Medidas voltadas para a redução da incidência da 

doença diarreica são intervenções que vão além da abordagem médica do problema 

e estão alicerçadas em melhoria das condições ambientais, como tratamento da água, 

saneamento básico, educação e alimentação.5 

 

3. OBJETIVO 

Identificar as intervenções preventivas da mortalidade infantil por diarreia no 

Brasil e analisar o possível impacto dessas intervenções. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, narrativa, exploratória e descritiva. Para 

coleta de dados utilizou-se a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS (Leitura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Eletronic 

Library On line), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). 

Estabeleceu-se como critérios de inclusão: Artigos na íntegra, publicações 

entre 2014 e 2019, com acesso online e gratuito em português, inglês e espanhol. Os 

critérios de exclusão consideram artigos que não se relacionam com o tema proposto, 

apresente somente resumo, não ser gratuito e publicado antes de 2014. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

O acesso aos títulos e artigos foi feito por meio de índices e formulários de 

busca através do DeCS: “Saúde da Criança”, “Hidratação Oral”, “Doença Diarreica 

Aguda”, “Diarreia Infantil” “Imunização”. A busca foi realizada na Biblioteca Virtual de 



 
 

Saúde nos meses de fevereiro a agosto de 2019. Foram encontrados 22 artigos 

científicos nacionais, 4 internacionais e 1 livro em PDF, Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança, dos artigos analisados 4 não atenderam aos critérios de 

inclusão estabelecidos pela pesquisa.  

 De acordo com os critérios de inclusão, 22 estudos foram selecionados e 

analisados na íntegra. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os estudos demonstraram que o aumento do poder aquisitivo das famílias, em 

conjunto com maior cobertura do abastecimento de água e adequação do esgoto 

sanitário, coleta de lixo e serviços de saúde estão relacionados à incidência e ao 

agravamento da diarreia infantil. As medidas preventivas da diarreia na infância, 

dependentes do cuidado materno se enquadram em quatro domínios: higiene da 

criança, práticas alimentares, comportamento materno e ambiente doméstico. Dentre 

as formas de prevenção da morbimortalidade destacam-se o aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses, a vacinação contra rotavirus e a lavagem das mãos com 

sabão que é uma das mais efetivas e baratas ações para prevenir diarreia.  
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