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A doença diarreica aguda (DDA) é considerada um problema de saúde pública 
global, em especial nos países em desenvolvimento. Podemos defini-la como a 
perda excessiva de líquido e eletrólitos através das fezes, levando ao aumento 
da frequência e do volume das evacuações, com diminuição da consistência 
dessas, apresentando etiologia presumivelmente infecciosa. Caracteriza-se por 
acometer qualquer faixa etária, porém tem grande importância na infância, 
onde configura-se como uma das doenças mais prevalentes e está entre as 
principais causas de morbimortalidade infantil. O estudo apresentou como 
objetivo analisar o perfil das internações por doença diarreica aguda no Estado 
da Bahia, entre 2012 e 2015. Trata-se de um estudo descritivo de caráter 
temporal, utilizando dados secundários do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS) e do Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH/SUS). No período do estudo no Estado da Bahia 
foram registrados 95.358 casos de internações por DDA, sendo 2012 o ano 
com maior número absoluto e maior taxa de detecção anual, 28.285 e 
199,54/100.000 habitantes, respectivamente. A linha de tendência temporal 
para o período demonstrou-se decrescente. Ao analisar a distribuição por faixa 
etária observou-se a maior prevalência nos indivíduos menores que cinco anos 
(689,44/100.000 habitantes) e nos acima de 80 anos (606,79/100.000 
habitantes); sendo o sexo feminino foi o mais frequente e prevalente nas 
internações (53,73%; 168,90/100.000 habitantes). A urgência como critério de 
atendimento se fez presente em 98,64% dos casos. Apesar da tendência 
decrescente das internações por DDA, seu alto número de casos é reflexo das 
condições sociodemográficas do nosso meio e de políticas públicas que, em 
muitas oportunidades, não atendem as reais necessidades da população. 
Fazendo-se necessário um estudo contínuo do tema, possibilitando melhorias 
na saúde pública.  
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