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RESUMO:
Introdução: A doença diarreica consiste na ocorrência de três ou mais evacuações
amolecidas ou líquidas no período de 24 horas, que pode ser fatal se não tratada
adequadamente. A referida condição, é considerada um grave problema de saúde pública
devido sua origem ser proveniente de diferentes agentes enteropatógenos, dentre eles os
protozoários, vírus e bactérias. Nos países menos desenvolvidos, estima-se que mais de 1
milhões de crianças morrem por doenças de causa evitável, e dentre elas, a diarreia é uma
das principais causas de mortalidade infantil. Objetivo: Analisar a influência dos fatores
socioeconômicos sobre a prevalência da diarreia em crianças no Brasil. Metodologia: O
estudo foi realizado a partir de uma revisão sistemática de abordagem qualitativa. Para isso,
a busca foi realizada no banco de dados PubMed, utilizando os descritores “Diarrhea,
Infantile”, “Brasil” e “Socioeconomic Factors”, de forma agrupada com o operador booleano
“AND” e filtro de tempo de 2000 a 2021. No banco de dados, foram encontrados 12 artigos
e após a leitura dos resumos, foram selecionados 6 artigos que demonstraram relevância
para o tema. Resultados: Os fatores socioeconômicos influenciam diretamente na saúde
da criança, uma vez que os índices de mortalidade nessa faixa etária são mais elevados
em regiões e populações mais pobres. Em razão disso, é possível constatar que existe uma
relação direta entre crianças acometidas por diarreia e a classe social familiar, o nível de
escolaridade da mãe, a região, a cidade e o bairro em que residem, contribuindo assim
como fatores de risco para adquirir tal enfermidade. Conclusão: Os Determinantes Sociais
de Saúde - fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e
comportamentais - que influenciam para a ocorrência de problemas de saúde, estão
associados com o maior risco de crianças a serem acometidas pela doença diarreica.
Dessa forma, famílias que não possuem acesso à educação, saneamento básico e água
encanada são mais suscetíveis a adquirir essa enfermidade devido à dificuldade de manter
hábitos higiênicos, havendo assim um aumento da exposição das crianças aos patógenos
causadores da doença.
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ABSTRACT:
Introduction: Diarrheal disease is the occurrence of three or more soft or liquid bowel
movements within a 24-hour period, which can be fatal if not treated properly. This condition
is considered a serious public health problem because it is caused by different
enteropathogenic agents, including protozoa, viruses, and bacteria. In less developed
countries, it is estimated that more than 1 million children die from preventable diseases,
and among them, diarrhea is one of the leading causes of infant mortality. Objective:
Analyze the influence of socioeconomic factors on the prevalence of diarrhea in children in
Brazil. Methodology: The study was based on a systematic review with a qualitative
approach. For this, the search was conducted in the PubMed database, using the
descriptors "Diarrhea, Childhood", "Brazil" and "Socioeconomic Factors", grouped using the
Boolean operator "AND" and the time filter from 2000 to 2021. In the database, 12 articles
were found and after reading the abstracts, 6 articles were selected that showed relevance
to the topic. Results: Socioeconomic factors directly influence child health, since mortality
rates in this age group are higher in poorer regions and populations. Therefore, it is possible
to verify that there is a direct relationship between children affected by diarrhea and the
family social class, the mother's level of education, the region, the city and the neighborhood
in which they live, thus contributing as risk factors for the acquisition of this disease.
Conclusion: The Social Determinants of Health - social, economic, cultural, ethnic/racial,
psychological and behavioral factors - that influence the occurrence of health problems are
associated with a higher risk of children being affected by diarrheal diseases. Thus, families
that lack access to education, basic sanitation, and piped water are more susceptible to
acquiring this disease due to the difficulty in maintaining hygiene habits, thus increasing
children's exposure to the pathogens that cause the disease.
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