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Objetivos
Introdução
A

gastroenterite

Estudo ecológico das internações por gastroenterite
aguda

é

um

grande

indicador

de

morbimortalidade no mundo, principalmente em menores de

aguda em crianças menores de 5 anos, nos últimos 10
anos no município de Guarulhos.

5 anos nos países em desenvolvimento. O que traz um
grande impacto na saúde pública que se traduz em consultas
médicas e internações hospitalares. Embora com relevante
melhora nas condições sanitárias, ainda é considerado um
problema de saúde nesta faixa etária, sendo assim um
importante objeto de análise.

Métodos
Coleta observacional, descritiva e transversal dos dados
de gastroenterite aguda, disponíveis no DATASUS no
período de janeiro de 2010 a dezembro de

2020 -

avaliando a taxa de mortalidade e número de internações.

Resultados
Ao longo do período analisado, foram registrados 2 óbitos e 380 internações. O maior número de notificações ocorreu em
2019 e 2020 com 74 e 67 internações, respectivamente. Observou-se maior taxa de mortalidade (1,20%) no sexo feminino e
maior número de internações nos meninos com 231 notificações, sendo prevalente a faixa etária de 1 a 4 anos com 124
internações. A maior taxa de mortalidade foi 1,25%, em menores de 1 ano. Analisando a sazonalidade no período, os meses
de fevereiro, março e outubro foram mais recorrentes na cidade.

Conclusão
Pode-se analisar que a gastroenterite aguda atinge principalmente crianças menores de 1 ano no município de Guarulhos.
Observou-se 380 internações nesse período, tendo prevalência nos anos de 2019 e 2020, ratificando que ainda está sendo
um impacto na saúde pública. Essa patologia mostrou-se evidente nos meses de fevereiro, março e outubro coincidindo com
as estações de chuvas. A gastroenterite aguda continua sendo um importante problema de saúde pública e um desafio para
as autoridades, sobretudo pela manutenção de considerável impacto na morbimortalidade na faixa etária pediátrica.
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