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A Doença Diarreica Aguda (DDA) é uma doença de ocorrência mundial que 
apresenta altos índices de prevalência, acometendo indivíduos de todas as idades 
principalmente crianças abaixo de cinco anos de idade. A etiologia da DDA pode 
ser de origem infecciosa (bactérias, vírus e parasitas) ou não (intolerância a 
dissacarídeos, proteínas, uso de drogas entre outras), sendo que para a saúde 
pública, a etiologia de maior importância é a infecciosa, visto a sua importância 
relevante como causa de morbimortalidade. Clinicamente, a DDA é caracterizada 
pelo aumento no número de evacuações com fezes aquosas ou de pouca 
consistência com duração de dois a 14 dias, podendo estar acompanhada de 
vômitos, febre e dor abdominal e em alguns casos, há presença de muco e 
sangue. O objetivo deste estudo foi analisar os dados das 11.234 notificações de 
casos de DDA registrados no município de Arcoverde– PE, no Sistema de 
Informação da Vigilância Epidemiológica da Doença Diarreica Aguda 
(SIVEP/DDA), durante o período de 2008 a 2012. Observou-se uma prevalência 
constante ao longo do período estudado, que variou de 29,6 a 35,0 casos/1000 
habitantes. Em relação à idade dos acometidos pela DDA, observou-se que a 
faixa etária acima dos 10 anos de idade foi a mais acometida, seguida pelos 
indivíduos de 1 a 4 anos, 5 a 9 anos e menores de 1 ano de idade. Em relação 
aos planos de tratamento, houve uma maior utilização do plano “B” (55,13%) 
seguido pelo plano “A” (29,43) e “C” (15,42). Além disso, também verificou-se 
neste estudo, pela análise da relação dos índices pluviométricos com o número de 
casos notificados de DDA no período de 2009 a 2012, que o numero de 
notificações foi maior nos períodos onde houve redução dos índices 
pluviométricos. Concluiu-se que a enfermidade ocorre de modo constante no 
município de Arcoverde-PE e constitui-se em um problema ainda relevante para a 
saúde pública. 
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