
IMPORTANTE 

 Um recém nascido alimentado ao 

seio materno apresenta fezes  

líquidas amarelas que não são  

consideradas diarreia. 

 Se a criança tiver febre, evitar  

administrar antipiréticos por via retal 

(supositórios), dar preferência a  

xaropes. 

 Estar atento a sinais de desidratação 

como, olhos encovados, pele flácida 

e enrugada, pouca urina e a não  

reação a estímulos. 

 Consultar o médico assistente se 

persistir a diarreia. 
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O QUE É A DIARREIA? 

A diarreia são fezes líquidas, que podem não 

ter cheiro intenso, de cor verde ou amarela 

(podem ser ensanguentadas). 

 

DIETAS 

Crianças até aos 6 meses: 

 Leite materno ou sem lactose; 

 Papas sem glúten de arroz 

 Banana ou maça cozida; 

 Muitos líquidos: Miltina, chá preto ou água 

em pequenas quantidades e muitas vezes 

ao dia. 

 

Crianças com idades entre 6 e 12 meses: 

 Leite materno ou sem lactose; 

 Papas sem glúten de arroz 

 Banana ou maça cozida; 

 Muitos líquidos: Miltina, chá preto ou água 

em pequenas quantidades e muitas vezes 

ao dia; 

 Sopa de arroz e cenoura com frango  

passada; 

 Evitar derivados de leite; 

 Bolachas de água e sal. 

 

Crianças a partir dos 12 meses: 

 Muitos líquidos; 

 Sopa branca ou canja com pouca  

gordura; 

 Arroz branco, carne e peixe magros  

grelhados ou cozidos; 

 Pão com marmelada, compota ou pão  

torrado com pouca manteiga. 

O QUE FAZER? 
 

 Dar muitos líquidos; 

 Controlar a alimentação com dieta; 

 Vigiar sinais de desidratação, como os 

olhos encovados, boca e pele secas, sono-

lência e prostração. 

 

CONSULTAR MÉDICO SE... 

 A criança tiver diarreia, vómitos e febre; 

 A diarreia for ensanguentada em lactentes 

com menos de 12 meses; 

 A criança apresentar sinais de desidratação. 

CUIDADOS NA ZONA DA FRALDA 

Para evitar as “assaduras” na zona das  

fraldas devido à diarreia deve: 

 Mudar a fralda logo que o bebé tenha 

tido a dejeção; 

 Lavar bem com água, evitar usar  

toalhetes nesta fase aguda; 

 Secar muito bem, sem esfregar; 

 Aplicar uma camada fina de creme  

protetor (vitamina A). 
 

LAVAR MUITO BEM AS MÃOS COM 

ÁGUA E SABÃO DEPOIS DE MUDAR O 

SEU BEBÉ E COLOQUE AS FRALDAS 

SUJAS NO SACO DO LIXO E TAPE-O. 


