Série Infância
Diarreia na Pediatria

DIARREIA NA PEDIATRIA
A diarreia pode ser definida como a ocorrência de alteração
na consistência das fezes ou a alteração no número das evacuações
num período de 24 horas.
 odemos caracterizar a diarreia como:
P
aguda (aquela que pode durar até 14 dias)
persistente (quando a diarreia aguda se prolonga além de 14 dias)
 rincipais consequências de uma diarreia não tratada:
P
desidratação
desnutrição
pode até ocasionar o óbito em casos mais graves

A diarreia pode ser provocada por: agentes virais, bactérias, parasitas (verminoses),
fungos; outras causas são a alergia à proteína do leite de vaca, uso de antibióticos,
intoxicações alimentares, alguns quadros infecciosos.
A investigação da etiologia da diarreia aguda não é obrigatória para instituirmos
o tratamento, somente nos casos graves e nos pacientes internados é indicada
essa investigação.

!

DADOS IMPORTANTES
PARA NOS ATENTARMOS:

• Idade inferior a 2 anos;
• Doença crônica ou grave associada (diabetes, cardiopatias, problemas renais);
• Vômitos persistentes;
• Diarreia volumosa e frequente (mais de 8 episódios diários);
• Presença de sangue nas fezes;
• Sinais de desidratação (choro sem lágrimas, mucosas secas, diminuição da diurese,
alteração no estado de alerta, diminuição da capacidade de ingerir líquidos);
• Diarreia com odor forte ou muco (catarro) não é sinal de gravidade, algumas diarreias
virais e intoxicação alimentar são acompanhadas desses sinais.

TRATAMENTO :
O objetivo é controlarmos o quadro de diarreia em casa, evitando assim a necessidade
de procurarmos o serviço de saúde, sendo indicado quando temos a
certeza de um quadro acentuado de desidratação.
• Aumentar a oferta de líquidos: SRO (Soro de Reidratação Oral), aquele comprado
na farmácia ou entregue no posto de saúde, água, água de coco, chá sem açúcar,
sucos naturais não laxativos (maçã, goiaba). Deve-se ofertar uma quantidade maior
de líquidos além daquela que a criança já ingere durante o dia; de preferência sempre
após cada episódio de evacuação e em quantidades fracionadas.
• Manutenção da alimentação com alimentos que não agravem a diarreia (sopa
de frango com legumes, biscoito de polvilho, purê de batatas, arroz, macarrão
na manteiga). É importante ofertarmos alimentos que a criança aceite, lembrar
que as crianças podem forçar o vômito quando recebem algum
alimento que não desejem.
Fique atento: apesar de serem de fácil aceitação, não são indicados: refrigerantes,
líquidos açucarados, sucos industrializados.
Caso o paciente não melhore em 2 dias ou apresente alguns dos sintomas abaixo,
devemos procurar o serviço de atendimento médico:
piora da diarreia
vômitos repetidos
muita sede
recusa alimentar
sangue nas fezes
diminuição da diurese

DADOS IMPORTANTES:
• Não suspender o aleitamento materno;
• Fórmulas infantis/derivados lácteos não devem ser suspensos, a não ser que por expressa
recomendação médica, a diluição das fórmulas infantis também não está recomendada
(precisamos manter uma oferta nutricional adequada para essas crianças);
• Sempre atentar para as práticas adequadas de higiene pessoal e domiciliar:
lavagem adequada das mãos (evita a propagação do quadro), tratamento da água,
higienização adequada dos alimentos;
• Não havendo melhora do quadro ou na dúvida da evolução, procure o serviço médico.

UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

CNPJ/MF 04.487.255/0001-81
Matriz: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 366
Cerqueira César - CEP 01410-901 – São Paulo – SP
Atendimento Nacional: 0800 016 6633
Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611
Ouvidoria: www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
ou ligue 0800 001 2565

www.segurosunimed.com.br
Data de criação: 07/2018 – Versão: 01

