
Quando procurar o médico? 

♦ Bebés com menos de 3 meses; 

♦ Mau-estado geral, boca seca, olhos 

encovados;  

♦ Vómitos repetidos, mesmo em pausa 

alimentar; 

♦ Recusa total de líquidos; 

♦ Febre alta (>39ºC); 

♦ Diminuição da quantidade de urina; 

♦ Vómitos com sangue; 

♦ Não melhora ao fim de três dias. 
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 Pode acompanhar-se de diarreia e febre. 

O que é? 

 Consiste na expulsão violenta do conteúdo do 

estômago pela boca. 

 A maioria das vezes, é causada por um vírus. 

Que cuidados devo ter? 

1. Hidratação 

  Geralmente, tem a duração de 3 a 5 dias e é 

autolimitada. 

  Fazer uma pausa alimentar após o vómito, 

durante 1 a 2 horas, e reiniciar  

 a pausa sempre que tiver um  

 novo vómito. 

 Deve verificar se a criança tem outros sinto-

mas, como febre. 

 Iniciar lentamente a hidratação oral: oferecer 

pequenas quantidades de líquidos - por exem-

plo, uma colher de sobremesa de soro de reidra-

tação oral de 5 em 5 min, durante 1 hora. 

2. Alimentação 

 Quando tolerar bem os líquidos 

por 4 a 6 horas, ofereça sem  

 forçar refeições pequenas e leves. 

3. Medicamentos 

 Os vómitos são um problema comum que na 

maioria das vezes se resolvem sem medicação. 

 O uso de medicação nas crianças pode ter 

efeitos indesejáveis, pelo que só deve ser dado 

se receitado pelo médico. 

 Se tolerar bem a hidratação, nas 4 horas seguin-

tes pode aumentar a quantidade a administrar. 

 Procure respeitar os gostos da criança, mas 

preferencialmente fazer uma dieta, dar alimen-

tos não muito doces nem muito gordurosos. 

 Algumas crianças fazem tanto esforço ao 

vomitar que surgem pequenas manchas 

vermelhas muito pequenas na face - peté-

quias de esforço. Se não existirem em mais 

nenhuma área do corpo, não são um pro-

blema. 

 Ofereça bastantes líquidos às crianças entre as 

refeições. 

O mais importante é  

prevenir a desidratação, que ocorre mais 

facilmente em crianças mais pequenas! 

 A maioria das crianças com vómitos recupera 

em 1 a 2 dias com os cuidados dos pais. 

 Se está a amamentar, deve continuar! 

 O leite da mãe fornece à 

criança defesas contra a 

infeção. 


