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Cuidados a ter em caso de vómito
• Suspenda a alimentação habitual, incluindo o leite.

• Deite a criança de lado para evitar aspiração do vómito.

• Não deixe a criança (que normalmente está com muita 
sede) pôr o copo ou o biberão à boca, pois vai ter tendência 
para beber grandes goles, o que lhe irá provocar mais 
vómitos.

• Se a criança aceitar estes líquidos e não vomitar, aguarde 
cerca de duas horas para lhe dar outros alimentos.

• Dê alimentos simples, em pequenas quantidades, sem 
forçar, respeitando o apetite da criança.

• Dê apenas líquidos açucarados 
e frios em pequenas quantida-
des (de preferência à colher) de 
10 em 10 minutos.

Como fazer:
Num litro de água a ferver, 
deitar uma saqueta de chá 
preto. Retirar uma chávena 
deste chá e juntar água 
fervida até perfazer 1 litro.

ü Água chalada açucarada:

ü Água fervida açucarada:

Se os vómitos forem contínuos e 
persistentes durante mais de 1h, 

siga as orientações da pág.4.

ATENÇÃO:
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Bebés alimentados a biberão:

• Não forçar a ingestão do leite.

• Oferecer com frequência água fervida.

• Dar água de arroz ou de cenoura em pequenas quantidades:

Ü

Cuidados a ter em caso de diarreia

Água de arroz:

Água de cenoura:

Como fazer: Ferver 1 litro de água com 3 
colheres de arroz (não lavado) até reduzir 

para metade. Juntar novamente ½ litro 
de água fervida e coar o arroz.

Como fazer: Ferver 1 litro de água com 
½ Kg de cenouras descascadas e sem o 

talo do meio. Quando as cenouras 
estiverem desfeitas, coar a água e 

adicionar a este caldo, água fervida até 
perfazer novamente 1 litro.
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Crianças mais crescidas:

• Primeiro deve suspender a alimentação habitual, podendo 
oferecer os seguintes alimentos, mas sem nunca forçar:

ü Muitos líquidos (água de arroz, 
água chalada ou coca-cola sem 
cafeína e sem nenhum gás).

ü Sopa de arroz e/ou cenoura 
sem gordura.

ü Papa de arroz feita com água 
( N E S T U M ,  M I L U V I T ,  
NUTRIBÉN...).

ü HN25 feito em consistência de 
papa ou leite.

ü Iogurte BIO NATURAL.

ü Maçã reineta crua ou banana, bem maduras, ou outro tipo 
de maçã ou pêra cozidas.

Ü

• Quando a criança melhorar (no 2º ou 3º dia) passe 
gradualmente a uma alimentação simples à base de cozidos 
e grelhados sem gordura.

• Quando a criança já estiver bem (2 dias com fezes 
consistentes ou pastosas, para não correr o risco de criar 
obstipação) recomece a alimentação habitual, deixando 
para o fim os legumes verdes.

 3



Sempre que lhe pareça que a situação é grave,
e que a criança não melhora,

telefone para:

ü A sua enfermeira na Fundação ou para:
   213031420

ü SAÚDE 24 - PEDIATRIA - 808242424

ü Ou recorra ao seu Centro de Saúde
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Na Prevenção...

... o primeiro passo é SEU

Av. Dr. Mário Moutinho (ao Restelo)
1400-136 LISBOA
Tel.: 21 303 14 20 
email: 
www.fnsbs.pt

geral@fnsbs.pt

Registo ERS nº E117672
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