
 ♦  Bebés com menos de 3 meses; 

 ♦  Fezes líquidas, mais de 1x por hora; 

 ♦  Vómitos repetidos; 

 ♦  Recusa total de líquidos; 

 ♦  Mau-estado geral, boca seca, olhos encova-

dos; 

 ♦  Febre alta; 

 ♦  Sangue nas fezes; 

 ♦  Diarreia agrava após introdução do leite; 

 ♦  Não melhora ao fim de 3 dias. 
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 QUANDO PROCURAR O  

MÉDICO? 



 Pode acompanhar-se de vómitos e febre. 

vite sumos ou bebidas muito açucaradas. 

 Aumento do número de dejeções (3 ou 

mais) e/ou diminuição da consistência das 

fezes. 

 A maioria das vezes, é causada por um 

vírus. 

1. Hidratação 

 Geralmente, tem a duração de 3 a 5 dias 

e é autolimitada. 

 É a principal preocupação!! 

 Ofereça muitos líquidos à criança:  

 Se estiver a vomitar, dê em pequenas 

quantidades, várias vezes ao longo do dia. 

- água; 

- chá; 

- terapêutica de hidratação oral  

recomendada pelo médico. 

 Numa fase inicial, não dê legumes verdes. 

2.  Alimentação 

 Não são necessárias pausas alimentares pro-

longadas. 

 Se a criança não vomita, ofereça-lhe pequenas 

refeições leves que incluam, de preferência: 

 Arroz 

 Batata 

 Carne magra 

 Pão 

 Vegetais 

 Cereais 

 Fruta (maçã, pera, banana) 

 Evite gorduras e doces.                                                                                                                 

 Se está a amamentar, deve continuar! 

 O leite da mãe fornece à 

criança defesas contra a 

infeção. 

3.  Medicamentos 

 A diarreia é um problema comum que, geral-

mente, se resolve sem medicação. 

O mais importante é prevenir a desidratação! 

  Atualmente, existe uma vacina que protege 

os bebés do principal vírus que provoca a diar-

reia aguda - o Rotavírus. 

 É uma vacina de administração 

oral, em 2 ou 3 doses. 

    Informe-se junto do seu Médico de Família. 

Para tal, pode ser necessária a 

ingestão de um soro (ou de uma 

gelatina) prescrito pelo médico. 

Deve ser preparado e tomado de 

acordo com as recomendações.

 O que é? 

 Que cuidados devo ter? 

 Existe algum vacina? 


