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INTRODUÇÃO
A doença diarreica é muito
incidente na infância, está associada
à alta morbimortalidade, sendo
considerada um problema de saúde
pública. As diarreias crônicas como
a diarreia funcional, representam
um desafio, e caracterizam-se pela
persistência do quadro diarreico por
mais de quatorze dias.
OBJETIVO
Descrever o quadro característico da
diarreia funcional em crianças, zero
a quatro anos, etiologia (verificar sua
correlação com estado emocional e
o ambiente da criança) e manejo.
METODOLOGIA
Busca por "diarreia funcional" na
Biblioteca Virtual em Saúde,
limitada a estudos envolvendo
crianças (0 a 4 anos), publicados na
América de 2008 a 2018.
RESULTADOS
A diarreia funcional enquadra-se
dentre
as
manifestações
gastrointestinais crônicas em
crianças, cujos sintomas não são
explicáveis por razões fisiológicas
ou estruturais, mas por desordens
na motilidade ou sensibilidade
deste sistema. Caracteriza-se por
um quadro clássico de diarreia
sem repercussão no estado clínico
geral e nutricional da criança,
prevalente, principalmente, na
faixa de lactente à pré-escolar.
Embora de etiologia desconhecida,
estudos associam a incidência da
doença
à
exposição
a
determinados contextos familia-

B

-res, ambientais e psicológicos. Consta
na literatura que os tratamentos para
as doenças crônicas funcionais é
escasso e não há medicações
específicas,
baseia-se na avaliação de
A
B
hábitos alimentares potencialmente
alergênicos,
aconselhamento
nutricional e controle comportamental.
Somado a isso, obteve-se resultados
positivos
para
a
eficácia
de
intervenções psicológicas de ordem
cognitivo-comportamentais
como
tratamento de desordens funcionais
gastroenterológicas, alternativa para
reduzir a ansiedade e as manifestações
somáticas nas crianças.
CONCLUSÃO
Constata-se que a diarreia funcional
merece maior destaque devido à
interação de aspectos biopsíquicos e
sociais que podem estar relacionados à
sua etiologia e ao tratamento. Desse
modo, condutas extrafarmacológicas
que valorizem a resolução de aspectos
de ordem emocional, comportamental,
familiar e relacional, devem ser
consideradas.
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