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A ABORDAGEM DA DIARREIA INFANTIL
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Introdução
As doenças diarreicas agudas aparecem como uma das maiores causas de morbimortalidade infantil.
 A atenção básica (AB) é peça chave na conscientização da comunidade, sobre a exposição das crianças a situações
que provoquem ou piorem esses quadros.
Objetivo
Demonstrar como as unidades básicas de saúde se estabelecem como ponto essencial para abordagem da diarreia
entre toda a comunidade.
Metodologia
Revisão narrativa da literatura nas bases de dados SCIELO e BVS de artigos a partir do ano de 2010 sobre “diarreia”,
“infância” e “atenção básica”.
Discussão
As doenças diarreicas são responsáveis por elevada morbimortalidade em crianças <5 anos em todo o mundo.
Contudo, os casos estão diminuindo em nosso país.
Ações efetivas pelas equipes das unidades básicas de saúde como o incentivo ao aleitamento materno (AM), de forma
exclusiva previne a diarreia e as mortes a ela relacionadas no primeiro ano de vida.
Campanhas de vacinação, destacando a contra o Rotavírus, oferta terapia de reidratação oral, a promoção e prevenção da
saúde familiar sobre higiene, descarte de lixo e cuidados com a água, somam-se como ações essenciais na AB, reduzindo
os casos e as mortes pela doença diarreica na infância.

Conclusão
A diarreia é uma queixa recorrente dos consultórios pediátricos da AB. Dessa forma, incentivo a ações
como do aleitamento materno exclusivo e conscientização da introdução alimentar adequada
respeitando as etapas mobilizam a família na prevenção da doença. Além disso, a oferta de vacinas, e
outras ferramentas de educação, promoção e prevenção em saúde evidenciam que pequenas ações
reduzem os casos frequentes de diarreia infantil ou seu agravamento.
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