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DIARREAS 
 
Deposicions toves o líquides freqüents i abundants que es presenten amb les 
gastroenteritis, la majoria són produïdes per virus però també poden ser 
bacterianes, per paràsits o per ingesta d’aliments en mal estat. 
 
Consells 

 Oferir beure molts líquids per evitar la deshidratació. Si la diarrea és molt 
abundant es poden donar solucions de rehidratació oral. No es 
recomana donar solucions casolanes (llimonada alcalina), begudes 
d’esportistes, coles, llimonades comercials ni sucs de fruita. 

 Si el nen/a té gana pot fer una alimentació normal, evitant només 
begudes i aliments molt ensucrats i molt grasos. 

 No utilitzar llet sense lactosa ni rebaixada amb aigua. 
 Els lactants amamantats continuaran amb lactància materna, i els que 

prenen biberons continuaran amb la llet i amb la preparació habituals. 
 La medicació antidiarreica no està recomanada. 

 
Quan consultar 

o Signes de deshidratació: llavis i boca secs, moltes hores sense fer pipi, 
decaïment, ulls enfonsats. 

o Femtes amb sang. 
o Febre alta. 
o Deposicions diarreiques de més de 10 dies de duració. 

 
VÒMITS 
 
Poden aparèixer amb moltes malalties (infeccions d’oïda, refredats, ...) però el 
més freqüent és que els nens/es vomitin quan tenen gastroenteritis. 
 
Consells 

 Repòs. 
 No forçar a menjar. 
 Iniciar la ingesta de solució oral o aigua, preferentment amb cullera cada 

5 - 10 minuts. Si els vòmits persisteixen mantindrem aquesta pauta. 
Quan comenci a tolerar, anirem augmentant la freqüència de sèrum oral 
o aigua fins que veiem que el nen s’ho pren sense dificultats i van 
cessant els vòmits. Si desapareixen del tot iniciarem una dieta suau, 
fraccionada, controlada i sense forçar. 

 
Quan consultar 
 

o Signes de deshidratació: llavis i boca secs, moltes hores sense fer pipi, 
decaiment, ulls enfonsats. 

o Bebé menor de 3 mesos i ha vomitat 2 o 3 preses. 
o Continuen els vòmits donant només petites quantitats de líquid. 
o Vòmits acompanyats de febre alta, dolor abdominal important i constant, 

o mal de cap intens. 
o Vòmits amb sang o de color negre (com pòsit de café). 


