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APRESENTAÇÃO
Esse protocolo tem o intuito de orientar ações iniciais para
agentes de saúde sobre doenças diarreicas agudas e suas
manifestações, consequências e condutas de tratamentos
iniciais, devido à alta prevalência de casos de diarreia aguda
infecciosa no estado de Rondônia e seu alto potencial fatal
para a população infanto-juvenil, principalmente os neonatos,
sendo responsável por grande parcela da mortalidade infantil
em nosso país.
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INTRODUÇÃO
As doenças diarreicas agudas tinham um peso
significativo na ponderação de doenças responsáveis pelos
óbitos infantis, isso foi gradativamente amenizando com base
nas diretrizes recomendadas pela OMS e Ministério da Saúde
trazendo um substancial progresso na saúde pública brasileira
que foi decorrente do avanço das condições gerais de vida da
população como saneamento, por exemplo, e da disseminação
entre agentes da saúde, acesso à atenção de saúde e da
própria comunidade dos princípios fundamentais do
tratamento da diarreia aguda e desidratação, ou seja, terapia
de reidratação e cuidados diferenciados com a nutrição, além
do impacto de programas específicos como a introdução da
vacina contra rotavírus em 2006 (IZOTON DE SADOVSKY e
GALEÃO BRANDT , 2017).
O que reflete na diminuição da mortalidade infantil
brasileira, que foi de 70.000 óbitos por nascidos vivos na
década de 1970 para aproximadamente de 15.000 óbitos por
nascidos vivos na década atual. Um peso substancial para essa
significativa redução é a concomitante redução de mortes por
diarreia e desidratação, por exemplo, nos anos 80, a diarreia
era responsável pela segunda causa de mortalidade infantil
representando 24,3% dos óbitos, posteriormente, em 2005,
decaiu para a quarta posição em um total de 4,1% dos óbitos
(IZOTON DE SADOVSKY e GALEÃO BRANDT , 2017).
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No Brasil, destaca-se a redução de 94,7% dos óbitos por
doenças diarreicas em menores de cinco anos, durante o
período de 25 anos, que em 1990 representava a 2ª maior
causa de mortalidade nessa faixa etária com 40.370 mortes e
uma taxa de 11,07 a cada 1000 nascidos vivos, passando
subsequente para a 7ª posição em 2015 com 1761 mortes e
uma taxa de 0,58 nascidos vivos. Em Rondônia, em 2015, a
taxas de mortalidade por 1.000 nascidos vivos é de 0,7 com
óbitos ocupando a 7º maior causa (BARBOZA FRANÇA, LANSKY
e SANTIAGO REGO, 2017).
Importante salientar, de início, que dados de casos de
doenças diarreicas agudas notificadas no estado de Rondônia
em 2012 chegava a 40.983 episódios notificados e um total de
3 surtos. Por outro lado, em 2017 teve 30.365 casos
notificados e 6 surtos, isso demonstra uma queda de 25,9% no
número de casos. Entretanto é fundamental levantar, ainda,
que conforme defende a Vigilância das Doenças de
Transmissão Hídrica e Alimentar (VDTHA) e Monitorização das
Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) as doenças diarreicas
agudas não são doenças de notificação compulsória, logo, o
registro sistemático e a monitorização dos casos acontecem
exclusivamente nas unidades de vigilância sentinela, isso é
relevante para interpretação dos dados apresentados (DA
GAMA BALDEZ, MEDEIROS DE CASTRO SOUZA e BARBOSA,
2017).
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CLASSIFICAÇÃO DA DIARREIA

Imagem 1: Fluxograma da classificação da diarreia de acordo com sua duração.
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DEFINIÇÃO SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS):
DIARRÉIA AGUDA
AQUOSA

DIARRÉIA AGUDA COM
SANGUE (DESINTERIA)

DIARRÉIA PERSISTENTE

Duração: Até 14 dias

Duração: Até 14 dias

Duração: 14 dias ou mais

Perda de grande volume de
fluidos, podendo causar
desidratação. Pode ocorrer
desidratação se a dieta não for
adaptada em casos graves

Caracterizada por sangue nas
fezes, representando lesão na
mucosa intestinal. Estão
associadas à infecções
sistêmicas e outras
complicações, incluindo
desidratação

Pode provocar desnutrição e
desidratação. Pacientes que
evoluem para esse quadro
constituem um grupo de alto
risco e elevada mortalidade

Quadro 1: Classificação das diarreias segundo sua duração. (World Health Organization. Geneva,
2013.)

ETIOLOGIA DA DIRREIA
O conhecimento acerca da etiologia patógena da
diarreia define em muitos casos a conduta a ser tomada pelo
médico afim de se alcançar a cura do paciente. Em sua grande
maioria, as diarreias infecciosas agudas são ocasionadas por
certos vírus (Quadro 2), principalmente o rotavírus. Os
quadros ocasionados por esses agentes infecciosos são
geralmente autolimitados, devendo o médico monitorar
apenas o nível de desidratação do doente. Em Porto-Velho, a
ocorrência de diarreias por esses patógenos aumenta em
períodos de chuva, principalmente em bairros de enchentes
recorrentes. É de extrema importância que o agente da saúde
incentive população a vacinaram seus filhos contra o
rotavírus.
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VIRAL
VÍRUS
ROTAVÍRUS (30% DOS CASOS)
ADENOVIRUS ENTÉRICO
ASTROVIRUS
CORONAVÍRUS
CALICIVÍRUS (SAPOVIRUS E
NOROVIRUS)

SINTOMAS
Fezes aquosa (4-8 episódios ao dia com resíduos
alimentares, sem sangue ou muco);
Febre (Quando presente é baixa e não passa de 2
dias);
Dor abdominal
Vômitos (De alta intensidade no começo, mas
diminui gradativamente com o passar do tempo
Normalmente se encerra em 7 a 10 dias

CITOMEGALOVÍRUS

Sintomas podem variar de 15 a 30 dias (diarreia
crônica disentérica), com febre intermitente.

Quadro 2: Principais patógenos virais e suas manifestações clínicas. (RABELO BURNS, 2017)

Sempre que o quadro diarreico da criança apresentar um
grau mais severo de desidratação ou até mesmo disenteria
(fezes amolecidas com muco, pus e/ou sangue), o médico
deverá solicitar um exame parasitológico de fezes, pois
poderá estar diante de uma infecção por protozoários
(Quadro 3) que, em alguns casos, pode ser extremamente
nocivo para a enfermo, podendo evoluir à óbito.
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PROTOZOÁRIOS
Protozoário
Quadro Clínico
Entamoeba Histolytica Não Disentérica: Alternância entre diarréia
líquida/Constipação, flatulência, cólica, perda de
peso e anorexia
Colite Amebiana Aguda: Diarreia de início
súbito e duradoura, com presença de muco e/ou
sangue visível ou microscópico, cólica de forte
intensidade (simula abdome agudo). Febres,
calafrios e prostração são sintomas raros.
Giardia Diarréia líquida e profusa (até 10 ejeções ao
dia), tornando-se gordurosas e flutuantes com o
passar do tempo, com um odor mais forte que o
normal (geralmente relatado pelos pais da
criança) sendo superior há 8 dias, flatulência,
perda de peso, cólicas abdominais, esteatorreia,
fadiga ,anorexia, podendo haver também
eructação sulfúrica
Cryptosporidium Diarreia aquosa, dor abdominal epigástrica em
cólica, perda de peso, anorexia, flatulência e
indisposição geral, podendo estar presente
náuseas, vômitos e mialgia. Diarreia e dor
abdominal são exacerbadas pela alimentação.
Isospora belli Diarréia líquida sem sangue, mal-estar, anorexia
e cólicas abdominais, com eventual febre.

Quadro 3: Principais patógenos parasitários e suas manifestações clínicas. (RABELO BURNS, 2017)

Infecções bacterianas intestinais são grandes responsáveis por
ocasionar quadros diarreicos e disentéricos na população em
geral. Geralmente, esses agentes ocasionam uma
sintomatologia mais violenta se comparada com as de outros
patógenos. Em alguns casos, como na Salmonella, poderá
haver sepse.
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BACTERIANA
PRINCIPAIS BACTÉIRAS
RELACIONADAS À DIARRÉIA

CARACTERÍSTICAS

Escherichia coli

DIARRÉIA DO VIAJANTE
DIARRÉIA DO LACTENTE

DIARRÉIA LÍQUIDA,
ABUNDANTE, SEM SANGUE,
DOR ABDOMINAL E FEBRE
BAIXA

LACTENTES E ADULTOS

DIARRÉIA COM MUCO
(PODENDO CHEGAR A 20
EPISÓDIOS POR DIA), SEM
SANGUE, DOR ABDOMINAL,
FEBRE E VÔMITO

>2 ANOS DE IDADE

DISENTERIA, FEBRE, CÓLICA,
MAL-ESTAR (ASSEMELHA-SE À
SHIGELLA)

CRIANÇAS E ADULTOS

DISENTERIA, PERSISTENTE,
PORTADOR ASSINTOMÁTICO

LACTENTE
FONTE DE CONTAMINAÇÃO:
AVES DOMÉSTICAS

DIARRÉIA LÍQUIDA OU
DISENTERIA, DOR ABDOMINAL,
NÁUSEAS, VÔMITOS, CEFALÉIA,
DOR MUSCULAR, PERÍODO
FEBRIL COM DOR ABDOMINAL
CENTRAL QUE ANTECEDE A
DIARRÉIA (50% DOS CASOS),
TENDO POTENCIAL EM
DESENCADEAR A SÍDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ (1 A CADA
1000 INDIVIDUOS INFECTADOS)

DIARRÉIA DO VIAJANTE

DIARRÉIA
MUCOPIOSSANGUINOLENTA,
TENESMO, ENTEROCOLITE,
SINDROME HEMOLÍTICA
URÊMICA (SHU), FEBRE ALTA,
DOR ABDOMINAL INTENSA,
SEPSE.

LACTENTES, IDOSOS E
IMUNOSSUPRIMIDOS
TRANSMITIDA POR OVOS, AVES
DOMÉSTICAS, LEITE E OUTROS
ALIMENTOS CONTAMINADOS

DIARRÉIA AQUOSA DE
COLORAÇÃO ESCERDEADA
COM MUCO (PODENDO SER
SANGUINOLENTA OU NÃO),
NÁUSEAS, VÔMITOS, DOR
ABDOMINAL, ANOREXIA,
ENTEROCOLITE, FEBRE
MODERADA

USO PRÉVIO DE ANTIBIÓTICO
(PRINCIPALMENTE
CLINDAMICINA,
CEFALOSPORINAS E
AMPICILINAS)
COLITE PSEUDOMEMBRANOSA

DIARRÉIA BIFÁSICA (INICIA-SE
AQUOSA E SE TORNA
MUCOPIOSSANGUINOLENTA),
ASSOCIADO À COLICAS,
DESCONFORTO EM BAIXO
VENTRE, MEGACÓLON TÓXICO
E PERFURAÇÃO INTESTINAL

ENTEROTOXIGÊNICA (ETEC)

Escherichia coli
ENTEROPATOGÊNICA (EPEC)

Escherichia coli
ENTEROINVASIVA

Escherichia coli
ENTEROHEMORRÁGICA (EagEC)

Campylobacter SPP

Shigella SPP

Salmonella SPP

Clostridium dificille

Víbrio cholerae

DIARRÉIA NOSOCOMIAL
INÍCIO ABRUPTO

QUADRO CLÍNICO

VÕMITOS (INICIALMENTE
BILIOSOS E MAIS
ESBRANQUIÇADOS COM O
PASSAR DO TEMPO) E DIARRÉIA
LÍQUIDA SEMELHANTE À ÁGUA
DE ARROZ, LEVANDO À
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DESIDRATAÇÃO GRAVE (PERDA
DE 11 /ML/KG/HORA), OLIGÚRIA,
CÂIMBRAS MUSCULARES,
DELÍRIO E ESTADO COMATOSO,
PODENDO CHEGA À CHOQUE
HIPOVOLÊMICO

Quadro 4: Principais patógenos bacterianos e suas manifestações clínicas. (RABELO BURNS, 2017)

ANÁLISE CLÍNICA

Imagem 2: Fluxograma de avaliação clínica (IZOTON DE SADOVSKY e GALEÃO BRANDT, 2017).

A anamnese preconiza uma análise que contemple a
duração, quantidade de evacuações, presença de sangue nas
fezes (coloração), episódios de vômitos, febre ou outro
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sintoma clínico, alimentos ingeridos, outros casos de diarreia
em casa ou na escola. Vale salientar, ainda, uso de líquidos,
fármacos, verificar vacinações em dia e saber a diurese normal
e peso recente do paciente.
Fundamental mencionar, desde já, que um padrão bem
indicado na avaliação de desidratação no exame físico é o
percentual de perda de peso. Logo perda de até 5% representa
desidratação leve, 5% até 10% é desidratação moderada,
perda superior a 10% indica desidratação grave,
recomendando-se respectivamente 50 ml/kg, 50 a 100 ml/kg,
100 ml/kg.
Na grande maioria dos casos, os exames laboratoriais não
são necessários, uma vez que geralmente as diarreias são
autolimitadas, mas existem certos casos em que há a
necessidade de uma investigação mais aprofundada.
Hemograma: Utilizado para avaliar presença de anemia e
padrão leucocitário, além do ionograma, ureia e creatinina,
avaliando-se a função renal em casos de desidratação grave.
O principal método de diagnóstico nas diarreias é o
exame de fezes (pH fecal, ionograma, ELISA para vírus,
microscopia de campo escuro, coprocultura, pesquisa para
toxina de Clostridium e substâncias redutoras) somente
necessário quando em casos específicos.
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CASO DE DIARRÉIA AQUOSA
COM DESIDRATAÇÃO: quando a criança já possui quadro
de desidratação, o exame deve ser solicitado para identificar o
possível patógeno e combatê-lo antes que o quadro piore,
atentando-se principalmente para a cólera.
SEM DESIDRATAÇÃO: quando o quadro diarreico
ultrapassar uma duração de 3 dias, o médico já deve solicitar a
cultura de fezes, uma vez que pode estar diante de uma
potencial infecção bacteriana que o organismo não esteja
conseguindo combater.
Os exames laboratoriais são necessários também em
lactentes < 4 meses e imunossuprimidos.
CASO DE DIARRÉIA SANGUINOLENTA (DISENTERIA):
EM SITUAÇÕES DE DISENTERIA TODOS DEVEM SER INVESTIGADOS,
INDEPENDENTE
DO NÍVEL DE DESIDRATAÇÃO DA CRIANÇA, POIS
EXAMES LABORATORIAIS
REPRESENTA UMA LESÃO CRUCIAL PARA O CORPO.
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PESQUISA POR BACTÉRIA
COPROCULTURA
• SWAB RETAL
• Umidecer o swab em solução
fisiológica ou água destilada
1º passo esterelizada
• Introduzir a extremidade umidecida do
swab ( cerca de 2cm) no ânus do paciente,
comprimindo contra a parede do reto em
2º passo movimentos rotatórios suaves por toda a
ampola retal

3º passo

• Colocar o swab em meio cary-blair, ou
quando não tiver substituir por água
peptonada alcalina

OBS: PARA UM RESULTADO MAIS FIDEDIGNO, RECOMENDASE A COLETA DE DUAS A TRÊS AMOSTRA POR PACIENTE.
NUNCA COLETAR AMOSTRA FECAIS CONTIDA EM ROUPAS,
FRALDAS, SUPERFÍCIES DE CAMA OU CHÃO. AS FEZES
DEVEM SER COLETADAS ANTES DA ANTIBIOTICOTERAPIA
PARA QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO NA FLORA INTESTINAL.

• A amostra deve ser encaminhada para
análise em até no máximo 48 h, acima
desse tempo somnte com rerigeração, em
4º passo até 7 dias

Quadro 5: Passo a passo do procedimento de coleta de fezes pelo método de swab retal ((TAVARES
e CARNEIRO MARINHO, 2015)

• SWAB EM AMOSTRA FECAL
•Introduzir a ponta do swab diretamente no frasco
coletor sem formol ( em até no máximo 2 h, após a
1º passo coleta da amostra fecal

2° passo

• Colocar o swab em meio cary-blair ou quando não
tiver, substituir por água peptonada alcalina

• A amostra deve ser encaminhada para análise em até
no máximo 48 h, acima desse tempo somnte com
3º passo rerigeração, em até 7 dias

Quadro 6: Passo a passo do procedimento de coleta de fezes pelo método de swab em amostra fecal.
(TAVARES e CARNEIRO MARINHO, 2015)
OBS: PARA UM RESULTADO MAIS FIDEDIGNO, RECOMENDA-SE A COLETA DE DUAS A TRÊS AMOSTRA POR
PACIENTE. NUNCA COLETAR AMOSTRA FECAIS CONTIDA EM ROUPAS, FRALDAS, SUPERFÍCIES DE CAMA OU
CHÃO. AS FEZES DEVEM SER COLETADAS ANTES DA ANTIBIOTICOTERAPIA PARA QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO NA
FLORA INTESTINAL
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PESQUISA DE VÍRUS:
1° passo

2° passo

3º passo

4° passo

• Deve-se coletar cerca de 5g de conteúdo fecal in
natura, alocando-o em um frasco coletor com tampa
rosqueada, sendo acondicionado em saco plástico
com a identificação do paciente;
• Tempo máximo de conservação em geladeira: 5 dias.
Após isso, conservar em freezer;

• Quando for criança, coletar o mateiral da fralda:
•
O conteúdo sólido: coletar com espátula e
colocar no frasco coletor
•
O conteúdo líquido: acondicionar a fralda em
saco plástico e encaminhar para laboratório.
• Swab retal somente utilizado em caso de óbito

Quadro 7: Passo a passo do procedimento de coleta de fezes para pesquisa laboratorial de presença
de vírus em fezes. (TAVARES e CARNEIRO MARINHO, 2015)

PESQUISA DE PARASITAS:
1° passo

2° passo

3° passo

• Quantidade mínima a ser coletada: 20-30g de fezes
(aproximadamente metade de um frasco coletor de
50ml);

• Em neonatos: coletar da própria fralda, evitando o
contato das fezes com a urina;

• Coletar antes da administração de qualquer
medicamento;

4° passo

• Para uma análise mais fidedigna, recomenda-se a
coleta em conservante de no mínimo 3 amostras em
dias alternados ou 5 amostrar em dias consecutivos.

5° passo

• Para a verificação da eficácia do tratamento,
recomenda-se nova coleta em 3 a 5 semanas após a
terapêutica para análise laboratorial

Quadro 8: Passo a passo do procedimento de coleta de fezes para pesquisa parasitológica das fezes.
(TAVARES e CARNEIRO MARINHO, 2015)
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ACHADOS
LABORATORIAIS
ANÁLISE DO CONTEÚDO FECAL

Diarreia por vírus

Diarreia infecciosa
toxigênica

Diarreia infecciosa
bacterianas invasoras

Reação ELISA nas
fezes, com o achado
do anticorpo viral,
com achados fecais
de elementos
anormais levemente
alterados.

Elementos anormais
ausentes.

Sem presença de
leucócitos.
Sem presença de
sangue.

Ausência de
leucócitos.
Ausência de sangue.

Positividade dos
elementos anormais,
sendo eles leucócitos
e hemácia.
(Se negatividade para
os leucócitos, pensar
em e.coli
enterohemorrágica,
caso positivo, pensar
em e.coli
enteropatogênica.)
Positividade de
leucócitos.
Presença de sangue
nas fezes.

Sódio fecal baixo.

Sódio fecal muito
elevado em paciente
com diarréia aquosa
de grande volume.

Sódio fecal em torno
de 40 a 70 meq/l.

Quadro 9: Interpretação dos achados laboratoriais presentes nas fezes em cada tipo de diarreia
(IZOTON DE SADOVSKY e GALEÃO BRANDT, 2017).
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EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO E ESTADIAMENTO
DA DIARREIA AGUDA

Imagem 3: Exames laboratoriais solicitados em casos de diarreias agudas infecciosas.
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TRATAMENTO
O TRATAMENTO PARA A DIARRÉIA POSSUI 4 OBJETIVOS (EM
ORDEM PRIORITÁRIA):
➔
➔
➔
➔

CORREÇÃO DA DESIDRATAÇÃO
COMBATE À DESNUTRIÇÃO
USO ADEQUADO DE ANTIBIÓTICOS
PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES

CORREÇÃO DA DESIDRATAÇÃO
TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL
QUALQUER INDIVÍDUO COM DIARREIA AGUDA
NECESSITADA DA TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL (TRO) O
MAIS BREVE POSSÍVEL, A FIM DE SE EVITAR UM QUADRO
GRAVE DE DESIDRATAÇÃO, DEVEMOS PRIORITARIAMENTE
ADMINISTRAR SOLUÇÃO DE REIDRATAÇÃO ORAL.
COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO DE REIDRATAÇÃO ORAL (SRO)
COMPONENTES
SÓDIO
POTÁSSIO
CLORO
GLICOSE
OSMOLARIDADE

SRO
(mOsm/L)
75
20
65
75
245

HIPOESMOLAR

Quadro 10: Composição iônica osmolar da solução de reidratação oral (SRO). (RABELO BURNS, 2017)
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CRIANÇAS COM DESIDRATAÇÃO LEVE À MODERADA (510% DA PERDA DE PESO):
CASO 1 (CRIANÇA SEM VÔMITOS PERSISTENTES): 50 a
100 ml/kg em 3 a 4 horas, oferecendo em pequenos volumes,
com copo, com frequência, sendo supervisionado pelo
profissional de saúde.
CASO 2 (CRIANÇA COM VÔMITOS PERSISTENTES):
Administrar em sonda nasogástrica, 20ml/kg/h, durante 4 a 6
horas.
DURANTE O PROCESSO DE REIDRATAÇÃO, NÃO ALIMENTAR A
CRIANÇA,
EXCETO
SE A MESMA
ESTIVER
ALEITAMENTO
IMPORTANTE:
DURANTE
O PROCESSO
DE EM
REIDRATAÇÃO,
MATERNO.
NÃO ALIMENTAR A CRIANÇA, EXCETO SE A MESMA ESTIVER

REIDRATAÇÃO INTRAVENOSA: Utilizada em casos de
desidratação grave (>10% de perda de peso corpóreo), vômito
intratável, falha na TRO ou sonda nasogástrica, diarreia
profusa (cólera), íleo paralítico, irritabilidade, sonolência ou
ausência de melhoras após 24 horas da administração de SRO.
Ao se reestabelecer a hidratação do paciente, deverá ser
mantido a terapia para a manutenção do quadro, uma vez que
a diarreia poderá persistir. O volume de manutenção deve ser
de 150ml/kg/dia da solução de escolha.
Crianças com diarreia aguda sem desidratação: Tratar
em domicílio, recomendando-se aos responsáveis a aumentar
a oferta de líquidos e, após a cada evacuação diarreica, ofertar
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a solução de reidratação oral segundo a tabela x. Não utilizar
chás, sucos, leite ou refrigerantes.
IDADE
< 2 ANOS
2 A 10 ANOS
> 10 ANOS

QUANTIDADE DE SRO À SER
ADMINISTRADA
50 A 100 ML
100 A 200 ML
O QUANTO O INDIVÍDUO
SUPORTAR

Quadro 11: Quantidade de solução de reidratação oral a ser administrada para cada faixa etária.
(RABELO BURNS, 2017)

COMBATE À DESNUTRIÇÃO
Toda a diarreia aguda infecciosa, se não tratada, causa
desnutrição (principalmente a Shigella, que acarreta em
anorexia e síndrome perdedora de proteína).
Em geral, a terapia dietética de escolha em todos os casos
de diarreia é o reestabelecimento da dieta habitual após
estabilização do quadro de hidratação;
Nos casos em que há infecção confirmada pela Shigella e
E. Coli Entero Invasiva (ECEI), deverá ser prescrito ao paciente
uma dieta isenta de lactose.
Em casos de enteropatia grave (Rotavírus e E. Coli
enteropatogênica), a dieta de escolha é a semielementar.
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MEDICAÇÕES

MEDICAÇÕES DE SUPORTE:
Zinco: Deve ser adicionado à terapia de reidratação oral
independente da etiologia da diarreia, na dose de 20mg/dia,
durante 10 dias para as crianças e, para os lactentes menores
de 2 meses, 10mg/dia, durante 10 dias.
Vitamina A: Deve ser administrada em populações com
risco de deficiência dessa substância (zonas mais carentes do
Norte e do Nordeste, principalmente).
Antieméticos: Devem ser utilizados somente em casos de
vômitos persistentes. Fármaco de escolha: Ondansetrona
(dose de 0,1mg/kg, até no máximo de 4 mg por via oral ou
intravenosa).
Probióticos: Úteis para reduzir a gravidade e duração da
diarreia aguda infecciosa infantil (principalmente de etiologia
viral).
Antiperistálticos: Não devem ser utilizados devido ao
aumento da gravidade e complicações da infecção,
principalmente em casos de diarreia invasivas.
Racecadotrila: Reduz a duração e volume das fezes, sem
reduzir o trânsito intestinal. Pode ser utilizada associada a
TRO.
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ANTIBIOTICOTERAPIA
A antibioticoterapia deve ser utilizada somente em casos
laboratorialmente comprovados de infecção bacteriana que
esteja levando o paciente à um quadro de desidratação grave
ou que se encontre com disenteria. Os antibióticos deverão ser
ajustados para cada patógeno específico.

23

CONDUTAS PARA DIARREIA AQUOSA

Imagem 4: Fluxograma de avaliação e conduta acerca da diarreia aquosa (Autoria própria).
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CONDUTAS PARA DISENTERIA

Imagem 5: Fluxograma de avaliação e conduta em casos de disenteria (Autoria própria).
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ALGORÍTIMO PARA AVALIAÇÃO
E TRATAMENTO DA
DESIDRATAÇÃO

Imagem 6: Fluxograma da identificação do nível de desidratação infanto-juvenil (Adaptado de: IZOTON
DE SADOVSKY e GALEÃO BRANDT, 2017).
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Desidratação Leve
Informar e aconselhar sobre consumo de líquido em grande quantidade,
mais do que o habitual como: água, reidratação oral caseira, chás sem
adição de açúcar. Fazer isso sempre que houver um episódio de diarreia.
o Crianças menores de 1 ano devem ingerir de 50-100 ml.
De 1 a 10 anos de 100 a 200 ml.
o Acima de 10 anos deve ser administrada a quantidade de líquido que
a criança conseguir ingerir.
Aconselhar sobre comidas saudáveis visando a reposição de nutrientes
perdidos, em bebês alertar sobre a importância de continuar o aleitamento
materno.
Caso não haja melhora ou o aparecimento de: fezes com sangue, recusa
para alimentar, vômitos constantes, muita sede e intensificação da diarreia,
pedir que leve ao serviço de saúde.
Quando necessário fazer a reposição de zinco:
o Até 6 meses de idade: 10mg/dia
o Maiores de 6 meses: 12 mg/dia.
o Durante o período de 10 a 14 dias.

Quadro 12: Descrição do tratamento para desidratação leve (Adaptado de: IZOTON DE SADOVSKY e
GALEÃO BRANDT, 2017).

•
•
•
•
•
•

Desidratação Moderada
Fazer a administração da reidratação oral caseira, deve ser feita até que
os sintomas melhorem.
Caso os sintomas da desidratação moderada sumam, continuar com o
plano para a desidratação leve, caso não ocorra melhora continuar com o
plano para diarreia grave.
Orientar ao acompanhante que sobre sempre olhar os sinais de
desidratação ou piora, sempre fazer o uso da solução de reidratação oral
caseira.
O paciente deverá receber administração de 50 a 100 ml/kg durante o
período de 4 a 6 horas.
Alertar sempre sobre as práticas de higiene pessoal, como lavar mãos ao
sair do banheiro, sobre lavar sempre alimentos antes do consumo para
evitar qualquer risco de contaminação que posso piorar o quadro.
Os pacientes nesta situação devem permanecer sob cuidados médicos até
melhora de quadro, assim devendo permanecer na unidade de saúde até
que seu quadro melhore.

Quadro 13: Descrição do tratamento para desidratação moderada (Adaptado de: IZOTON DE
SADOVSKY e GALEÃO BRANDT, 2017).
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Desidratação Grave
Há duas fases de tratamento e medidas quando se chega a desidratação
grave.
Fase rápida para crianças menores de 5 anos:
o Utilizar a soro fisiológico a 0,9% duante 30 minutos: administrar
20ml/kg até que a criança melhore apresentando hidratação suficiente;
para RN e cardiopatas deve-se iniciar com 10ml/kg; sempre avaliar o
estado do paciente.

•

Fase rápida para crianças maiores de 5 anos:
o Primeiramente deve ser administrado soro fisiológico a 0,9% na
quantidade de 30ml/kg durante o período de 30 minutos; logo depois
administrar Ringer Lactato ou Solução Polieletrolítica 70 ml/kg duante
o tempo de 2 horas e 30 minutos.

•

Fase de manutenção para todas as idades:
o Soro Glicosado a 5% + Soro Fisiológico a 0,9% na porção de 4:1
Até 10kg: 100ml/kg.
De 10kg até 20kg: 1000 ml + 50ml/kg de peso que ultrapassar 10 kg.
Acima de 20kg: 1500 ml + 20ml/kg de peso que ultrapassar 20 kg.
o Soro Glicosado a 5% + Soro Fisiológico a 0,9% na porção de 1:1
Inicialmente com 50ml/kg/dia e analisar conforme o estado de
desidratação que o paciente apresentará.
o KCL a 10%: 2ml para cada 100ml de solução da fase de manutenção.

•

Sempre avaliar o paciente e atentar-se para qualquer sinal que possa
alertar que a conduta não está trazendo melhora ao paciente.
Se o paciente conseguir fazer a ingestão de água, iniciar após 2-3 horas
do início da reidratação via endovenosa.
O paciente deve ficar sob observação médica por pelo período de pelo
menos 6 horas.
Os pacientes que estão sendo hidratados via endovenosa devem
permanecer na unidade de saúde até conseguirem fazer e manter a
hidratação via oral, caso contrário deverá permanecer sob cuidados
médicos.

•
•
•

Quadro 14: Descrição do tratamento para desidratação grave (Adaptado de: IZOTON DE SADOVSKY e
GALEÃO BRANDT, 2017).
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