Doença do Refluxo Gastro Esofágico (DRGE)
Conceitos
DRGE X Refluxo fisiológico
O refluxo de material gastroduodenal para o esôfago é um evento esporádico e
fisiológico, porém quando ele se torna mais frequente ou persistente resultando em
um espectro de sintomas, com ou sem lesão tecidual, damos o nome de doença do
refluxo gastroesofágico.
O refluxo fisiológico, ou refluxo do amadurecimento, é comum nos lactentes jovens
e não causa repercussões na saúde da criança (crescimento é normal, e não há
outros sintomas ou complicações associadas). Em sua grande maioria, resolve-se até
1-2 anos de idade.
Manifestações clínicas: variam conforme a idade do paciente.
Lactentes:
Principal sintoma é a regurgitação, especialmente pós-prandial, sinais de esofagite
(irritabilidade, choro constante, arqueamento, engasgo, ânsia de vômito, recusa
alimentar), déficit de crescimento. DRGE em lactentes também pode se manifesta
como apneia obstrutiva ou estridor ou doença das vias respiratórias inferiores, na
quais o refluxo complica a doença primária das vias respiratórias, como a
laringomalácia ou displasia broncopulmonar.
Crianças com mais de 3 anos de idade:
Costumam se apresentar com sintomas mais semelhantes aos adultos, como pirose,
dor epigástrica e regurgitação.
Diagnóstico: é clínico na maioria dos casos. Alguns exames podem ser realizados
para auxiliar no diagnóstico:
- pHmetria de 24h: possibilita a documentação quantitativa e sensível dos
episódios de refluxo ácido. Não é fundamental para o diagnóstico e um
resultado normal não exclui essa hipótese uma vez não detecta refluxos
pouco ácidos ou alcalinos. Geralmente é indicada para avaliação de
apresentações atípicas de DRGE como tosse, estridor, broncoespasmo, para
avaliação da eficácia da supressão ácida durante o tratamento.
- Endoscopia digestiva alta: utilizada para a avaliação da presença de

complicação (esofagite, estenose) que para o diagnóstico. Em caso de erosão
pode se fazer o diagnóstico indiretamente.
- Impedância esofágica: é um teste complexo que avalia a função esofágica.
Pode se tornar ferramenta importante no diagnóstico de DRGE quando usado
em associação à phmetria.
- Laringotraqueobroncscopia: avalia sinais visíveis nas vias respiratórias que
estão associados à DRGE extraesofágica, como inflamação laríngea posterior
e nódulos nas cordas vocais.
- Manometria esofágica: avalia a presença de dismotilidade, sendo usada
principalmente na avaliação de cirurgia antirrefluxo.

Tratamento
Terapia conservadora com adoção de medidas posturais, dietéticas e ambientais são
a base do tratamento.
Medidas posturais: A posição sentada piora o refluxo do lactente do DRGE e deve
ser evitada. Quando o lactente está acordado e sendo observado, a posição prona
e a posição ereta ao carregá-lo podem ser usadas para minimizar o refluxo.
Durante o sono, a posição deve ser a supina (pelo menor risco de síndrome de
morte súbita do lactente) com elevação da cabeceira. A eficácia do
posicionamento em crianças maiores não é evidente mas algumas evidências
sugerem benefício no decúbito lateral esquerdo e elevação da cabeça durante o
sono.
Medidas dietéticas: normalização das técnicas alimentares, dos volumes e da
frequência, se anormais. Espessamento de alimentos ou uso de fórmulas especiais
espessadas diminui a frequência diária de regurgitação e vômitos e aumenta o
ganho de peso. Uma tentativa de curto parzo de dieta hipoalergênica pode ser
usada para excluir alergia a proteína do leite de vaca e a soja, antes de se iniciar
farmacoterapia. Crianças maiores devem ser orientadas a evitar alimentos e
bebidas que induzem refluxo (chocolate, menta, sucos, bebidas gaseificadas, etc).
As crianças obesas devem ter controle do peso para melhora da sintomatologia.
Medidas ambientais: evitar exposição ao tabagismo.
Farmacoterapia: Em caso de DRGE com refluxo ácido (principalmente os que
possuem esofagite importante), o uso de inibidores da secreção ácida costuma
melhorar significativamente os sintomas. Os antagonistas do receptor H2 (ARH2)
como a ranitidina são geralmente mais usados para menores de 1 ano pelo perfil

conhecido de segurança. Os inibidores de bomba de prótons (IBP) como o
omeprazol são mais eficazes que os ARH2 e tem se mostrado seguros em lactentes
em estudos recentes, tendo seu uso ampliado nos últimos anos.
Cirurgia (fundoplicatura): raramente é usado, sendo indicado em casos de apnéia
por refluxo, risco importante de broncoaspiração (neuropatas) e casos de DRGE
intratável, principalmente os com esofagite ou estenose esofagiana.

Diarréia Aguda e Desidratação
Definição: diarreia consiste no aumento do volume e frequência das evacuações e
diminuição da consistência das fezes, por mais de 3 episódios ao dia. Pela sua
duração, pode ser classificada em:
Aguda - duração < 14 dias.
Persistente –duração > 14 dias
Crônica –duração > 30 dias
OBS: Disenteria é a diarréia acompanhada da presença de sangue e/ou muco nas
fezes.

Etiologia: os principais agentes infecciosos causadores de diarreia em crianças são:
- Vírus: rotavírus (é o principal agente causador de diarreia aguda grave em
crianças no mundo); norovírus
- Bactérias: Escherichia coli, Shigella, Salmonella e Campylobacter,
juntamente com Vibrio cholerae durante epidemias.
Parasitas: Cryptosporidium e Giardia lamblia. Geralmente são causa de diarreia
persistente.
Diagnóstico: geralmente clínico. Coprocultura deve ser realizada nos casos de
disenteria ou suspeita de infecção sistêmica. Outros exames laboratoriais e de
imagem devem ser realizados conforme a necessidade de afastar diagnósticos
diferenciais como septicemia ou abdome agudo (exames: hemograma,
hemocultura, dosagem de eletrólitos séricos, USG abdominal, tomografia).
Tratamento: o principal objetivo do tratamento é evitar ou corrigir a desidratação e
manter o estado de nutrição até que ocorra a recuperação das alterações

morfológicas e funcionais do intestino. Tratamento medicamentoso com antibiótico
ou antiparasitário é indicado na minoria dos casos, como veremos adiante.

Hidratação
É fundamental analisar adequadamente o estado de hidratação do paciente para se
estabelecer a conduta correta, dividida em planos A (verde), B (amarelo) e C
(vermelho).
Esse é um tópico que requer atenção pois é frequente em provas. Veremos abaixo o
protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde.
a. Diarréia sem desidratação: Plano A
b. Diarréia com desidratação: Plano B
c. Diarréia com desidratação grave: Plano C.

Plano A – Sem desidratação (em ambiente domiciliar)
Aumentar ingestão de líquidos: devem ser oferecidos líquidos caseiros (chás,
sucos, sopas; evitar refrigerantes e bebidas muito açucaradas) ou soro de
reidratação oral (SRO) após cada evacuação diarreica, sendo respeitados os
volumes adequados para cada faixa etária:
Até 12 meses: 50-100ml
> 12 meses até 10 anos: 100-200ml
> ou igual a 10 anos: volume que desejar.
Manter alimentação habitual: para evitar desnutrição (inclui manter aleitamento
materno)
Orientações: instruir a família e paciente a retornarem se paciente não apresentar
melhora em 2 dias ou apresentar algum dos sinais de alarme: piora na diarreia,
recusa de alimentos, vômitos repetidos, sangue nas fezes, muita sede, diminuição
da diurese. Orientar ainda quanto ao preparo do SRO e quanto a medidas de
higiene (lavagem de mãos, higienização de alimentos, tratamento da água)
Suplementação de zinco: é recomendada a administração de zinco 1x/dia por 1014 dias pela comprovada eficácia em diminuir a gravidade e duração dos episódios
de diarreia.

Plano B – Com desidratação (em unidade de saúde)
Administrar solução de reidratação oral: oferecer 50-100ml/kg para serem
ingeridos em 4-6 horas.
Reavaliação: durante a fase de reidratação oral, reavaliar paciente
continuamente. Se desaparecerem os sintomas de desidratação, seguir como o
plano A. Se continuar desidratado, iniciar gastróclise (ler mais sobre gastróclise
abaixo). Se evoluir para desidratação grave, passar para o plano C. O paciente
deve permanecer em unidade de saúde até reidratação completa.
Gastróclise: consiste na passagem de sonda nasogástrica para reidratação. É
iniciada com volume de 20-30ml/kg/h. Está indicada nas seguintes situações:
a. Perda de peso nas primeiras 2 horas de reidratação.
b. Vômitos incoersíveis (> ou igual a 4 episódios na primeira hora após
início da reidratação)
c. Dificuldade de ingerir o SRO.
d. Distensão abdominal.
Orientações: instruir a família e paciente quanto ao preparo do SRO e quanto a
medidas de higiene (lavagem de mãos, higienização de alimentos, tratamento da
água)
Plano C – Com desidratação grave (em ambiente hospitalar)
Fase rápida de reidratação ou fase de expansão: reposição volêmica com soro
fisiológico 0,9% (SF 0,9%).
Para < 5 anos: Iniciar com 20ml/kg de peso em 30 minutos. Repetir essa quantidade
até que a criança esteja hidratada, reavaliando os sinais clínicos após cada fase de
expansão administrada.
Para > 5 anos: Fazer 30ml/kg de SF 0,9% em 30 min seguido de 70ml/kg de Ringer
Lactato ou Solução Polieletrolítica em 2h30min
Fase de manutenção e reposição eletrolítica.
Reavaliação: Paciente deve ser reavaliado a cada 1-2horas. Quando o paciente

puder beber, geralmente 2 a 3 horas após o início da reidratação venosa, iniciar a
reidratação por via oral com SRO, mantendo a reidratação endovenosa. Interromper
a reidratação por via endovenosa somente quando o paciente puder ingerir SRO em
quantidade suficiente para se manter hidratado. A quantidade de SRO necessária
varia de um paciente para outro, dependendo do volume das evacuações. Lembrar
que a quantidade de SRO a ser ingerida deve ser maior nas primeiras 24 horas de
tratamento. Observar o paciente por pelo menos seis (6) horas.
Após manejo da hidratação do paciente vamos seguir com o restante do tratamento:
Antibioticoterapia: indicada apenas nos casos suspeitos ou comprovados de
infecção sistêmica, disenteria, crianças com comprometimento do estado geral
mesmo após reidratação, imunodeprimidos, desnutridos graves e recém-nascidos,
principalmente prematuros. A escolha do antibiótico deve ser guiada pelo resultado
da coprocultura ou hemocultura com antibiograma. No início do quadro de
disenteria ou em situações em que não há coprocultura com antibiograma
disponível e é necessário início de antibiótico profilaticamente, são indicados, pelo
Ministério da Saúde:
a. Ciprofloxacino: 15 mg/kg a cada 12 horas, via oral, por 3 dias.
b. Ceftriaxona: 50 a 100mg/kg, intramuscular, uma vez ao dia, por 2 a 5 dias,
como alternativa.
Antiparasitários (Metronidazol): devem ser usados somente para:
a. Amebíase, quando o tratamento de disenteria por Shigella sp fracassar, ou
em casos em que se identificam nas fezes trofozoítos de Entamoeba
histolytica englobando hemácias.
b. Giardíase, quando a diarreia durar 14 dias ou mais, se identificarem cistos ou
trofozoítos nas fezes ou no aspirado intestinal
Obs: Medicações anti-diarreicas e anti-eméticas não são recomendadas de modo
geral pelo Ministério da Saúde. No Nelson, Tratado de Pediatria, há descrição da
possibilidade de uso de ondansetrona como anti-emético em crianças com mais de
4 anos.

