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Por que a diarreia  
exige atenção?

A diarreia é caracterizada pela alteração na 
consistência das fezes ou no número das  
evacuações em um período de 24 horas. 

Ela pode ser aguda (quando dura até 14 dias) e 
persistente (nos casos em que a diarreia aguda 
se prolonga além dessas duas semanas).  Uma 
diarreia não tratada pode trazer consequências 
preocupantes, como desidratação, desnutrição e, 
em quadros muito graves, até levar à morte. Por 
isso, é preciso atenção aos sintomas e a adoção de 
cuidados para evitar que se intensifique.

Destaque

A investigação da 
causa da diarreia aguda 
não é obrigatória 
para prescrever o 
tratamento, somente 
nos casos graves e nos 
pacientes internados 
é que os exames 
complementares  
são indicados.
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É preciso acompanhar os sintomas 
para evitar que o quadro se agrave.

prevenção tratamento



Quando a diarreia  
é preocupante? 

Em crianças com idade inferior a 2 anos.

Se houver doença crônica ou grave associada  
(diabetes, cardiopatias, problemas renais).

Vômitos persistentes.

Diarreia volumosa e frequente  
(mais de oito evacuações em um dia).

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 indicam, necessariamente, 
gravidade. Algumas diarreias virais 
e intoxicações alimentares são 
acompanhadas desses sinais.

Quais são as  
causas mais comuns?

voltar

O problema pode ser provocado por: 

Agentes virais, bactérias, parasitas  
(verminoses) e fungos

Alergia à proteína do  
leite de vaca

Uso de antibióticos

Intoxicações alimentares

Quadros infecciosos 



 Como é o tratamento?

Sempre que possível, o tratamento para controlar o 
quadro deve ser feito em casa, até porque, no serviço 
de saúde, há o risco de a criança ter contato com outros 
agentes causadores de doenças. A consulta médica é 
indicada quando um quadro acentuado de desidratação 
está estabelecido. No mais, é válido investir em 
cuidados para amenizar o quadro, tais como: 

Aumentar a oferta de líquidos: o SRO (Soro de Reidratação 
Oral), aquele comprado na farmácia ou entregue no posto de 
saúde, é bastante eficiente nesse caso. Mas água, água de 
coco, chá sem açúcar e sucos naturais não laxativos (como 
maçã e goiaba) também são benéficos. O ideal é ofertar 
uma quantidade maior de líquidos do que a criança já ingere 
costumeiramente durante o dia, de preferência após as 
evacuações e em quantidades fracionadas. 

Manter uma alimentação leve, com pratos como sopa de 
frango e legumes, biscoito de polvilho, purê de batatas, arroz, 
macarrão na manteiga etc. É importante oferecer pratos que 
a criança aceite e dos quais goste para que não fique também 
desnutrida. Evite apenas refrigerantes, líquidos açucarados e 
sucos industrializados que podem agravar o problema. 

Outros cuidados
Não suspender o aleitamento 
materno.

Fórmulas infantis/derivados 
lácteos não devem ser suspensos, 
a não ser por recomendação 
médica. A diluição das 
fórmulas infantis também 
não é aconselhada, afinal, é 
imprescindível manter uma oferta 
nutricional adequada à criança.

Coloque ainda mais atenção nas 
práticas de higiene pessoal e 
domiciliar: lavagem adequada das 
mãos, tratamento da água, limpeza 
adequada dos alimentos etc.

Caso o paciente não melhore 
em 2 dias ou apresente 
alguns dos sintomas abaixo,  
procurar o serviço de 
atendimento médico:

• piora da diarreia

• vômitos repetidos

• muita sede

• recusa alimentar

• sangue nas fezes

• diminuição da diurese

voltar
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