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Doenças Diarréicas Aguda 

 
No Brasil assim como na maioria dos países em desenvolvimento, a falta de 
saneamento básico e as precárias condições de vida, desencadeiam um quadro 
preocupante de doenças diarréicas agudas, o que se tornou um problema de 
saúde publica. 
 

O que são Doenças Diarréicas Agudas? 
 

As doenças diarréicas agudas correspondem a um grupo de doenças infecciosas 
gastrointestinais. 
 São caracterizadas por uma síndrome em que há ocorrência de no mínimo três 
episódios de diarréia aguda em 24 horas, ou seja, diminuição da consistência das 
fezes e aumento do número de evacuações, quadro que pode ser acompanhado 
de náusea, vômito, febre e dor abdominal. 
 Em geral, são doenças autolimitadas com duração de até 14 dias. 
 Em alguns casos, há presença de muco e sangue, quadro conhecido como 
disenteria. A depender do agente causador da doença e de características 
individuais dos pacientes, as Doenças Diarréicas Agudas podem evoluir 
clinicamente para quadros de desidratação que variam de leve a grave. 
 

Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas  
 

Na tentativa de diminuir os casos de doenças diarréicas e possíveis surtos de 
Doença de Transmissão Alimentar, desde 1994 o Brasil realiza a Monitorizacão 
das Doenças Diarréicas Agudas. 
O objetivo do programa é dotar as unidades locais de saúde que atendem a 
diarréia com instrumentos ágeis e simplificados que permita uma análise semanal 
dos episódios da doença para a busca de relação entre os eventos, o que permite 
detectar em tempo oportuno um surto ou epidemia. 
 No ano de 2002 foi implantado o Sistema Informação de Vigilância Epidemiológica 
das Doenças Diarréicas Agudas (SIVEP_DDA). 
Na planilha a data dos primeiros sintomas deve ser pesquisada e registrada 
cuidadosamente para se avaliar o tempo que a população aguarda antes de 
procurar atendimento adequado e para conhecer a distribuição temporal dos 
casos, particularmente nas investigações que se fizerem necessárias quando da 
suspeita de ocorrência de surtos. 
É extremamente necessário o preenchimento correto da forma de tratamento para 
o paciente, classificando como Plano: A, B ou C. 
 
Plano A: Caso de diarréia sem desidratação, paciente atendido e dispensado com 
orientações de cuidados domiciliares; 
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Plano B: Caso de diarréia com desidratação, paciente em observação na sala 
para Tratamento com Reidratação Oral. 
 
Plano C: Diarréia com desidratação grave e reidratação endovenosa. 
 
 
 
Atribuições dos profissionais de saúde no controle das Doenças Diarréicas 

Agudas: 
 

Agente Comunitário de Saúde: 
 

 Identificar os casos durante as visitas domiciliares e encaminhá-los à 

unidade de saúde para diagnóstico e tratamento; 

 Identificar sinais e ou situações de risco em casos de diarréias e orientar 

sobre o tratamento da água para consumo humano, o destino dos dejetos e 

lixo residencial entre outros; 

 Acompanhar os pacientes e orientá-los sobre o devido tratamento; 

 Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos 

membros da equipe quanto a prevenção, manejo e tratamento, ações de 

vigilância das doenças diarréicas agudas; 

 Registrar informações, dados e percepções que vão possibilitar que os 

profissionais da unidade básica de saúde articulem a visão clínica 

epidemiológica e os aspectos sociais e culturais da comunidade, 

favorecendo uma assistência mais integral e resolutiva. 

 

 
Médico: 
 

 Diagnosticar e tratar adequadamente os casos de doença diarréica 

aguda conforme orientações e instrumentos técnicos recomendados; 

 Realizar avaliação clinica do paciente, classificar o seu grau de 

desidratação e adotar a conduta terapêutica adequada; 

 Solicitar exames específicos e complementares, quando necessário; 

 Realizar assistência domiciliar, se necessário; 

 Acompanhar a evolução clínica dos casos em tratamento; 

 Notificar os surtos de doença diarréica aguda e solicitar, junto à 

vigilância epidemiológica, sua investigação; 

 Orientar os profissionais de saúde para o acompanhamento dos casos 

em tratamento; 

 Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos 

membros da equipe quanto a prevenção, manejo e tratamento, ações de 

vigilância das doenças diarréicas agudas. 

Enfermeiro: 
 

 Realizar consulta de enfermagem; 

 Registrar casos de diarréia em impresso próprio; 
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 Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 

profissionais de saúde; 

 Realizar assistência de enfermagem domiciliar, sendo necessário; 

 Orientar os profissionais de saúde para o acompanhamento dos casos em 

tratamento; 

 Acompanhar a evolução clínica dos casos em tratamento; 

 Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos 

membros da equipe quanto a prevenção, manejo e tratamento, ações de 

vigilância das doenças diarréicas agudas. 

Técnico de Enfermagem: 
 

 Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos 

regulamentados para o exercício de sua profissão; 

 Registrar casos de diarréia em impresso próprio; 

 Realizar assistência domiciliar, se necessário; 

 Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos 

membros da equipe quanto à prevenção, manejo e tratamento, ações de 

vigilância das doenças diarréicas agudas. 

 

 
No município de Carandaí atualmente várias Unidades de Saúde notificam os 
casos de Diarréia. Estes são consolidados no setor de epidemiologia 
semanalmente. 
Os dados são lançados no SIVEP_DDA. 
Sendo necessário o setor de vigilância intervirá em conjunto com as equipes das 
unidades de saúde para evitar possíveis surtos e epidemia. 
Em 12/04/2019 foi notificado em Carandaí um surto de Doença Transmitida por 
Alimento. Trinta e cinco pessoas foram investigadas, destas, 20 pessoas 
apresentavam diarréia. 
O alimento suspeito foi água. 
A Vigilância Epidemiológica e a Sanitária tomaram todas as providências. 
Foram coletados para análise: fezes e água (tratada e não tratada). 
No resultado de exame das fezes foi encontrado: Norovírus (um dos principais 
causadores de gastroenterintes virais no Brasil). 
Nas amostras de águas foi confirmado: ausência de patogênios. 
 
 
 
*No gráfico abaixo consta a variação do total de diarréias notificadas em Carandaí 
(2014 a 2018): 
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Fonte: SIVEP/MDDA - Secretaria Municipal de Carandaí  
 
 
 
 
 
 

*Total de diarréias (2014 a 2018) registradas em Carandaí por Faixa Etária: 
 

 
Fonte: SIVEP/MDDA - Secretaria Municipal de Carandaí 
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Fonte: SIVEP/MDDA - Secretaria Municipal de Carandaí 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Consolidados MDDA – 2019/Carandaí 
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Conclusão 

Todos os profissionais de saúde precisam ter conhecimento sobre o assunto em 
questão. 
Com base nos levantamentos deste trabalho, recomendamos: intensificar as ações 
preventivas das DDA nas Unidades de Saúde, principalmente no período mais 
seco do ano; orientações para os Agentes Comunitários de Saúde sobre as 
medidas de prevenção e controle das DDA, como práticas de higiene, uso do 
hipoclorito de sódio a 2,5% e do SRO, bem como o encaminhamento dos casos de 
DDA identificados na visita domiciliar a Unidade de Saúde; implantação de 
programas de educação em saúde à comunidade sobre medidas de prevenção e 
controle das DDA; sensibilização aos profissionais de saúde sobre a importância 
do registro adequado nos prontuários; utilização dos dados da MDDA para 
avaliação da ocorrência de DDA em cada área de abrangência 
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