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Tendo em conta a sua duração, a diarreia caracteriza-se pelo aumento da
frequência de dejecções com fezes líquidas ou pastosas. Contudo, há
que ter em conta que o normal funcionamento intestinal varia de pessoa
para pessoa. A frequência e a consistência das dejecções são muito
variáveis: algumas pessoas podem ter até três dejecções por dia,
enquanto outras evacuam duas a três vezes por semana.

O que posso esperar
que aconteça?
Duração
Com base na duração, a diarreia pode ser classiﬁcada como aguda ou
crónica.
A diarreia aguda caracteriza-se por um início súbito de emissão de fezes
líquidas. A sua duração geralmente é inferior a 14 dias.
A diarreia crónica tem uma duração que ultrapassa as 4 semanas,
podendo ser um sintoma de outras doenças intestinais, o que obriga à
observação pelo médico.

14
dias

O que causa a diarreia?
Por ser uma situação muito frequente, qualquer pessoa pode ter diarreia
alguma vez na vida.
As diarreias são habitualmente de origem infecciosa, sendo causadas
por bactérias, vírus ou parasitas.
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Um dos exemplos é a diarreia do viajante que afecta pessoas que viajam
para locais com poucas condições de higiene. Esta diarreia ocorre
essencialmente quando as pessoas são expostas a bactérias, vírus ou,
com menor frequência, a parasitas normalmente ingeridos através de
alimentos ou água contaminada.
As diarreias de origem não infecciosa são menos comuns e podem
dever-se a alterações do intestino (como a síndrome do intestino
irritável) e a algumas intolerâncias alimentares (glúten, lacticínios, etc...).
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Quando devo consultar o médico?

• Impede a actividade quotidiana;
• Os sintomas associados (náuseas
A diarreia aguda pode• ter
consequências
graves
em
crianças
Associada a sintomas comoperturbações
náuseas,pequenas,
vómitos,
visuais,sensibilidad
sensibilidad
pois estas podem desidratar
após
um
ou
dois
dias
de
diarreia.
Nestes
ruído;
• Possíveis
factores que a desenca
casos, deve-se ter especial atenção às medidas de
reidratação.
• Pode ser antecedida pela denominada ‘aura’, geralmente
• Nome e dosagem dos medicamen
caracterizada por perturbações visuais, sensoriais e /ou da
medicação,
de muit
A criança deve ser observada urgentemente pelo médico
caso classiﬁcando
se
observe sangue ou muco misturado nas fezes e febre elevada ou sinais
Duração
dor:
de desidratação, como
boca e línguada
seca,
ausência de lágrimas ao
chorar, diminuição da necessidade em mudar fraldas (três ou mais
• As crises
podem durar desde 4 horas até 3 dias.
horas), fontanela deprimida
ou irritabilidade.
Em crianças com idade inferior a 6 meses é recomendada a observação
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É ainda recomendado que, no caso de persistência dos sintomas, por
mais de 24 horas, a criança seja observada pelo médico.
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http://www.spg.pt/wp-content/uploads/2015/11/NOC_diarreia.pdf
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Duração da dor:
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http://www.mayoclinic.org/symptoms/diarrhea/basics/definition/sym-20050926

• As crises podem durar desde 4 horas até 3 dias.
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