
DIARREIA
AGUDA



A diarreia é a alteração súbita do
hábito intestinal, caracterizada por
fezes líquidas ou amolecidas e
aumento do número de evacuações.
É aguda quando apresenta duração
menor do que 14 dias.

É importante estar sempre atento
ao aspecto das fezes, uma vez que
presença de sangue caracteriza a
disenteria, e deve sempre ser
comunicada ao médico.

O QUE É A DIARREIA AGUDA?
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Existem diversos vírus, bactérias e
parasitas que podem causar a
diarreia, sendo transmitidos por
meio de água e alimentos
contaminados.

Porém, outras doenças podem ter a  
diarreia como um sintoma, como a
alergia ao leite de vaca e a
intolerância à lactose. Nesses casos,
habitualmente, o sintoma é mais
prolongado, persistindo por mais de
14 dias.

O QUE CAUSA A DIARREIA?
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No caso da diarreia infecciosa,
causada por vírus, bactérias ou
parasitas, alguns hábitos simples
podem prevenir a infecção:

- Lavar bem as mãos com água e

sabão;

- Ingerir apenas água potável;

- Higienizar bem os alimentos;

- Manter o aleitamento materno até

os 2 anos ou mais;

- Manter a vacinação da criança em

dia!

COMO É FEITA A PREVENÇÃO?
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Sim! O rotavírus é um dos
principais causadores de diarreia
em crianças e temos vacina contra
ele disponível no SUS!

De acordo com o calendário vacinal
de 2020/2021, ela deve ser tomada
em duas doses, aos 2 e aos 4
meses de idade.

Não se esqueça de manter seu
cartão de vacinação e os de seus
filhos sempre completos e
atualizados!

VACINA CONTRA DIARREIA?
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Como há perda muito grande de
água e de sais minerais, pode
ocorrer desidratação!

Para identificar uma criança
desidratada, fique atento aos
seguintes sinais: 
- choro sem lágrimas;
- olhos fundos;
- muita sede;
- pouca saliva;
- pele seca;
- pouca urina

Sempre que observar esses sinais,
leve a criança imediatamente ao
serviço de saúde!

A DIARREIA PODE SER GRAVE!
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No caso de diarreia, é importante
que se ofereça mais líquidos do que
o normal. Podem ser utilizados
solução de reidratação oral (soro),
água e, para crianças menores, o
leite materno. 

Lembre-se de NUNCA oferecer
líquidos como refrigerantes, chás
adoçados, sucos industrializados e
gelatinas, pois eles têm muito açúcar
e podem piorar a diarreia.

COMO PREVENIR A
DESIDRATAÇÃO?
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Os líquidos não substituem a
alimentação! Só se deve manter a
criança em jejum em caso de
orientação médica, mas é
importante sempre respeitar a
tolerância da criança. 

Não dilua os alimentos e nem
mesmo suspenda a gordura da
dieta. Como a perda de nutrientes
pode ser muito intensa durante a
doença, é importante fornecer
alimentos de alto teor calórico,
para evitar desnutrição.

COMO FICA A ALIMENTAÇÃO?
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Com a alimentação e hidratação
adequadas é possível prevenir as
complicações mais temidas da
diarreia aguda: a desidratação e a
desnutrição. 

Assim, fique atento aos sinais de
alerta e lembre-se: todas as crianças
com diarreia aguda devem ser
encaminhadas a um serviço de saúde
para avaliação e tratamento
adequados. 

A prevenção é sempre o melhor
caminho: ensine as crianças a lavar as
mãos de forma correta, lave os
alimentos, ofereça sempre água
potável e mantenha o calendário
vacinal atualizado, para que a
ocorrência de doenças preveníveis
como a diarreia aguda continue a
diminuir.
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https://site.medicina.ufmg.br/gastroped/
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