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Resumo: A diarreia infantil é uma das causas mais comuns de morte em crianças em todo o Brasil. O objetivo 

deste estudo foi investigar, identificar e analisar a evolução da mortalidade infantil por diarreia em menores de 1 

ano nas Regionais de Saúde do Estado do Pará, entre os anos de 2005, 2010 e 2015. Realizou-se um estudo 

ecológico, utilizando curva de tendência com teste de normalidade, mediante a dados secundários, obtidos pelo 

Sistema informação da Atenção Básica (SIAB), a partir do portal Departamento de Informação do SUS 

(DataSUS). A mortalidade por diarreia na regional de Carajás decresceu no ano de (2005) e nos anos 2010 e 

2015 aumentou. Os piores resultados foram em Araguaia que aumentou nos anos de 2010 e 2015 e em Rio 

Caetés que se manteve alta em todos os anos avaliados. Conclui-se que é necessária a reorganização e 

reavaliação das políticas públicas já existentes, além da promoção de ações de prevenção dirigidas ao público 

alvo nas áreas prioritárias para a redução da mortalidade infantil no país. 

1. INTRODUÇÃO 

A diarreia é uma das manifestações mais comuns no aparecimento de doenças 

infecciosas intestinais na população infantil. Todos os anos, cerca de 10,5 milhões de crianças 

menores de 5 anos morrem em decorrência de doenças infecciosas e parasitarias, como a 

diarreia entre outras, em países considerados menos desenvolvidos. No Brasil, as regiões 

Norte e Nordeste são as áreas que concentram mais óbitos, ainda que os dados oficiais 

apontem uma redução da mortalidade em menores de 5 anos.  Ainda assim, as crianças 

brasileiras menores de 1 anos são as mais suscetíveis e estas regiões continuam liderando o 

ranque de mortalidade por doenças diarreicas (BÜHLER et al. 2014).  

Estudo realizado em 2017 sobre a avaliação das taxas de mortalidade na infância entre 

os anos de 1990 e 2015 revelou que houve uma redução de 94,7% dos óbitos por doenças 

diarreicas durante o período analisado, que em 1990 representava a 2ª maior causa de 

mortalidade em menores de 5 anos, passando para a 7ª posição em 2015, apesar da importante 

diminuição, os números ainda se mantém altos (FRANÇA, 2017).  As informações da 

situação de saúde de uma região são imprescindíveis para subsidiar as ações de saúde e a 

construção de políticas públicas, como também guiar o repasse de recursos. Diante disso, o 

objetivo deste estudo é investigar, identificar e analisar a Evolução da mortalidade infantil por 

diarreia em menores de 1 ano nas Regionais de Saúde (RS) no estado do Pará, entre os anos 

de 2005, 2010 e 2015. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se um estudo ecológico, curva de tendência com teste de normalidade com 

base em dados secundários, obtidos pelo Sistema informação da Atenção Básica (SIAB), a 

partir do portal Departamento de Informação do SUS (DataSUS). A variável dependente 

corresponde aos óbitos por diarreia em crianças menores de 1 ano de idade e as independentes 

ao número de abastecimento de água-poço/nascente nas residências, números de fossas e 

abastecimento de água pela rede pública nas RS do Estado do Pará, no período de 2005, 2010 



e 2015, com intervalo de tempo de 05 anos. As bases foram acessadas eletronicamente em 

maio de 2018.  

A variável dependente tem um elevado índice na RS, e as independentes possuem 

fatores relacionados à variável anterior. Os dados obtidos foram analisados por meio do 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0 e em seguida, feito à 

elaboração dos gráficos e/ou tabelas no programa Microsoft Excel e Microsoft Word. 

Mediante a isto, foram feitas comparações entre as variáveis para verificar as mudanças 

ocorridas nos períodos analisados nas RS. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número de óbitos foi categorizado pela mediana em baixo e alto para cada Regional 

e ano. Os dados apresentados pela tabela 1, mostra que de acordo com os anos a taxa de 

mortalidades por diarreia em crianças menores que um ano de idade, aumentaram e 

diminuíram. A mortalidade por diarreia na regional de Carajás decresceu de alta no ano de 

(2005) a baixa nos anos 2010 e 2015. Os piores resultados foram em Araguaia que aumentou 

nos anos de 2010 e 2015 e em Rio Caetés que se manteve alta em todos os anos avaliados.  

Tabela 1- Óbitos por diarreia em crianças menores que 1 ano de idade nos anos de 2005, 2010 

e 2015 na Regionais de Saúde do Estado do Pará. 

 Regionais de Saúde Mortalidade por diarreia 

   2005 2010 2015 

Araguaia baixa alta alta 

Baixo Amazonas alta baixa alta 

Carajás alta baixa baixa 

Lago de Tucuruí alta baixa baixa 

Metropolitana I baixa baixa baixa 

Metropolitana II alta baixa alta 

Metropolitana III baixa alta baixa 

Rio Caetés alta alta alta 

Tapajós baixa alta baixa 

Tocantins baixa baixa alta 

Xingu baixa alta baixa 

Marajó I alta baixa alta 

Marajó II baixa alta baixa 

Nesta perspectiva Buhler et. al. (2014) evidenciam que as microrregiões com maiores 

taxas de mortalidade por doença diarreica aguda em menores de 1 ano para o ano de 2009 

estão situadas nas regiões Norte e o Nordeste, que apresentaram, respectivamente, de 4 e 5 

vezes mais taxas de mortalidades por diarreia em menores nesta faixa etária que na região Sul.  



O gráfico 1 mostra que os números de fezes e urina em fossas tiveram um aumentou 

disparado nas Regionais de Saúde no ano de 2015, as que mais tiveram números elevados 

foram as regionais Metropolitana I e a Carajás, e nos anos anteriores os números foram 

semelhantes. 

Gráfico 1- Número de fezes e urina em fossas no anos de 2005, 2010 e 2015 na Regionais de 

Saúde do Estado do Pará. 

 

Fonte: SIAB/DATASUS 

Gráfico 2 - Abastecimento de água pela rede pública em residências nos anos de 2005, 2010 e 

2015, na Regionais do Estado do Pará. 

  

Fonte: SIAB/DATASUS 

Conforme mostrado no gráfico 2 apresenta no ano de 2005 e 2010 o abastecimento de 

água pela rede pública baixo, em relação ao ano de 2015, pois todas sofreram um aumento, e 

as regionais que obtiveram maior abastecimento de água pela rede pública foram as regionais 

da Metropolitana I e de Carajás. 

No que se refere às variáveis de abastecimento de água pela rede pública e uso de 

fossas nas regionais de saúde do Estado do Pará, os resultados deste estudo reconheceram que 

estas variáveis são um componente de grande influência no acometimento da diarreia na 

população infantil, como ressaltaram Buhler et al. (2014), ao dizer que onde os indicadores de 

exposição populacionais “sem banheiro e sanitário” e “domicílios sem água canalizada dentro 



da residência”, apresentaram correlações acima de 40% e 30% com internação e mortalidade 

por diarreia em menores de um ano, respectivamente. 

4. CONCLUSÃO 

Consoante a pesquisa levantada sobre o enfoque em crianças menores de um ano, nas 

regionais de saúde, no período de 2005, 2010 e 2015, o estudo mostrou, através dos 

resultados, números importantes a serem considerados para o poder público nas três esferas de 

governo, como dados estatísticos de forma negativa sobre a situação da saúde da população. 

O SIAB tem sido utilizado para ampliar o olhar vigilante de várias instâncias gestoras, porém 

vem sendo utilizado como um instrumento de negação da realidade da população, 

funcionando como um dispositivo tecnológico mantenedor de interesses políticos e 

econômicos que contém inúmeras fragilidades que precisam ser trabalhadas.  

Em vista disso, fica notória a necessidade de políticas que trabalhem de acordo com a 

realidade das comunidades que apresentam a diarreia, especialmente entre menores de um 

ano. Portanto, para que haja melhoria nos sistemas de notificação e melhor acompanhamento 

dos casos, são necessárias a reorganização e a reavaliação das políticas já existentes nos SUS, 

além de ações preventivas dirigidas ao público alvo nas áreas prioritárias, bem como a 

capacitação dos profissionais de saúde para notificação, diagnóstico e tratamento da doença. 
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