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PRIMEIRA PARTE – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Distúrbios gastrointestinais são muito prevalentes na infância, ora funcionais, ora estruturais. 

Os primeiros não apresentam anormalidades e/ou alterações anatômicas; enquanto nos 

últimos, estas se fazem mais determinantes. Em quaisquer das circunstâncias, uma gama de 

fatores podem estar envolvidos, bem como é vasto o quadro clínico apresentado com uma 

série de sintomas associados. (FLAKE; LINN; HORNECKER, 2015; SALVATORE et al., 

2016). Nos primeiros anos de vida, em particular, esses distúrbios podem acometer cerca de 

50% das crianças, sendo que os vômitos constituem uma das manifestações clínicas mais 

frequentes nessas disfunções chegando a dominar o quadro clínico. (BAIRD; HARKER; 

KARMES, 2015). Além disso, outras entidades podem estar agregadas – regurgitação, 

ruminação, refluxo fisiológico, doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) – gerando, na 

maioria das vezes, certa confusão na definição diagnóstica. Boa parte dessas manifestações 

são tão corriqueiras que todo bebê é considerado um “vomitador natural”. (ANTUNES, 

2008). Vale ressaltar ainda que alergias alimentares, esofagite eosinofílica, doença celíaca, 

distúrbios metabólicos, síndrome dos vômitos cíclicos e processos infecciosos são situações 

clínicas que podem estar atreladas às condições digestórias previamente citadas o que torna a 

tomada de condutas ainda mais desafiadora. (BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; 

LIGHTDALE; GREMSE, 2016; SALVATORE et al., 2016; TACK et al., 2011).   

 

 

1.1 Vômitos: 

 

O vômito ou êmese refere-se à expulsão forçada do conteúdo gástrico pela boca, devido a 

contrações vigorosas autonômicas e voluntárias da musculatura abdominal, atonia gástrica e 

relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Em geral, ele é precedido por náuseas, bem como 

associados à palidez, sudorese e salivação. É mediado pelo centro medular da êmese, no 

assoalho do 4º ventrículo, o qual é ativado por 3 vias fisiopatológicas primárias (FLAKE; 

LINN; HORNECKER, 2015; LUCCHESI, 1998):  
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a) Estímulos gastrointestinais (fibras viscerais aferentes): liberação de dopamina e 

serotonina; 

b) Vestibular e ativação do sistema nervoso central: liberação de acetilcolina e 

histamina; 

c) Estímulos não gastrointestinais (zona de gatilho quimiorreceptora): liberação de 

dopamina e serotonina. 

Não há um sexo predominante. Contudo, a etiologia é vasta, englobando causas que são 

preponderantes em determinadas faixas etárias, tais como (ALLEN; HO, 2012; ANTUNES, 

2008; LUCCHESI, 1998; MURAHOVSCHI, 2006): 

 

 No RN: processos obstrutivos, distúrbios metabólicos, malformações do tubo 

digestório, sepse. 

 No lactente e em pré-escolares: DRGE, alergias alimentares e/ou intolerância à 

proteína do leite, superalimentação, estenose hipertrófica do piloro, infecções 

sistêmicas, malformações (bridas, má rotação intestinal), gastroenterites, erros inatos 

do metabolismo, intoxicação medicamentosa, doença celíaca. 

 No escolar: gastroenterites agudas, hepatite, intoxicações alimentares, sepse, doença 

péptica, distúrbios do metabolismo, reações medicamentosas, malformações do tubo 

digestório, vômitos cíclicos, cinetose, apendicite aguda, doença celíaca, neoplasia 

cerebral (hipertensão intracraniana), doenças psiquiátricas.  

 No adolescente: gastroenterites agudas, hepatite, intoxicações alimentares, doença 

péptica, pancreatite aguda, doença inflamatória intestinal, gravidez, intoxicação 

exógena (tentativa de suicídio, alcoolismo, uso de drogas ilícitas), apendicite aguda, 

tumor cerebral (hipertensão intracraniana), doenças psiquiátricas.  

 

Diante deste quadro, torna-se imprescindível uma propedêutica detalhada, devendo ser 

considerados: idade, forma de instalação (aguda ou crônica), duração média e frequência 

(diária, semanal ou mensal) dos episódios, material eliminado (bilioso, sanguinolento ou em 

borra de café), associação com outros sinais e sintomas (febre, diarreia, cefaleia, letargia, 

tosse, dor de garganta, rigidez cervical, dor e/ou distensão abdominal), uso de medicações ou 

exposição à intoxicação, contactantes. O exame físico deve, em especial, focar no estado de 

hidratação da criança, ausculta pulmonar e exames abdominal e retal. Logo, o diagnóstico é 

essencialmente clínico, podendo-se utilizar, em situações mais peculiares, exames 

complementares, tais como laboratoriais (hemograma completo, eletrólitos séricos, provas de 
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funções hepática e renal), de imagem e marcadores específicos de doenças. Visa-se, assim, 

afastar eventos graves e que necessitem de intervenção imediata. (BISHOP, 2006; 

LUCCHESI, 1998).  

A abordagem clínica é direcionada, como será discutido adiante, pelo diagnóstico etiológico 

correto, gravidade e idade do paciente, envolvendo, basicamente, tais aspectos (ALLEN; HO, 

2012; ANTUNES, 2008; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; BISHOP, 2006; LUCCHESI, 

1998):  

a) Prevenção: evitar a causa básica e/ou suas complicações. 

b) Medidas gerais: a maioria dos episódios de vômitos é autolimitada ou de fácil 

controle; logo, é importante afastar fatores desencadeantes e corrigir distúrbios 

hidroeletrolíticos, se necessário. Orientações aos familiares e, quando possível, ao 

paciente.  

c) Medicamentoso: direcionar pela etiologia e evitar, se possível, o uso de antieméticos 

antes de conhecer em profundidade a causa dos vômitos. 

d) Cirúrgico: considerá-lo somente na ausência de resolução com as medidas anteriores 

e na presença de complicações graves. 

e) Acompanhamento: reavaliação clínica contínua, em especial, pela persistência dos 

vômitos, para direcionar mudanças nas condutas e determinar prognóstico.  

 

Após essa abordagem geral e inicial sobre os vômitos em pediatria, por conta da vasta 

etiologia que engloba os mesmos, torna-se imperioso discorrer, a seguir, sobre alguns fatores 

atrelados à faixa etária pediátrica objeto de estudo desta pesquisa – crianças até 5 anos de vida 

–  a fim de otimizar o direcionamento da temática em foco. Numa abordagem geral, serão 

discutidos: regurgitação e ruminação (que servem como diagnóstico diferencial para os 

refluxos fisiológico e patológico); refluxo fisiológico; DRGE; alergia alimentar; esofagite 

eosinofílica (no contexto dessa alergia); doença celíaca, doenças metabólicas e a síndrome dos 

vômitos cíclicos (que é diagnóstico diferencial para tais patologias), finalizando esta revisão 

de literatura com as principais alterações anatômicas do trato digestório que podem deflagrar 

a êmese. 

 

2 REGURGITAÇÃO 

 

Bastante comum durante a infância – também chamada de “golfada” – constitui a passagem 

fisiológica, de modo passivo, do conteúdo gástrico para a faringe e/ou até sua eliminação pela 
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boca, ou seja, é a exteriorização do refluxo gastroesofágico. (ANTUNES, 2008; BISHOP, 

2006; MURAHOVSCHI, 2006). A maioria dos lactentes não desenvolve qualquer tipo de 

doença, cujos eventos apresentam breve duração e, praticamente, sem efeitos lesivos à 

mucosa. Seu pico de prevalência ocorre entre 4-6 meses de idade e pode ser resolvida e/ou 

atenuada espontaneamente a partir do 2º semestre de vida, podendo chegar até os 2 anos de 

idade. Dessa forma, pode-se inferir que o diagnóstico da regurgitação envolve critérios 

clínicos, a saber (BAIRD; HARKER; KARMES, 2015): 

1) Três ou mais episódios por dia, por mais de 3 semanas; 

2) Os episódios não são seguidos de tosse, hematêmese, aspiração, apneia, baixo ganho 

ponderal e alterações posturais; 

3) A criança possui aparência saudável e com idade entre 1-12 meses; 

4) Não há indícios de distúrbios metabólicos, neuronais e gastrointestinais. 

 

É imperioso, durante a anamnese, investigar a forma como a criança é alimentada, visto que a 

oferta alimentar excessiva, especialmente de líquidos, em curtos intervalos, pode desencadear 

o processo. Não obstante, é uma tendência o arrefecimento das regurgitações à medida que a 

criança se desenvolve, bem como são introduzidos alimentos mais sólidos e pastosos. Além 

disso, eventualmente, o vômito pode ser desencadeado pela sensação desagradável do 

conteúdo gástrico na boca durante a regurgitação; logo, o interrogatório deve ser detalhado 

para distinguir vômito de regurgitação. A própria “golfada”, numa gama importante dos 

lactentes, pode ser volumosa, similar a um vômito real. (ANTUNES, 2008; BAIRD; 

HARKER; KARMES, 2015; BISHOP, 2006). 

 O tratamento da regurgitação infantil envolve 3 vertentes principais (ANTUNES, 2008; 

BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; SALVATORE et al., 2016): 

a) Comportamental: tranquilizar e orientar os pais sobre o caráter benigno dos eventos, 

evitando uso de medicações e realização de exames supérfluos. 

b) Dietético: evitar alimentação com volumes excessivos, orientar técnicas adequadas de 

alimentação, inclusive otimizar correta adesão ao aleitamento materno, além de 

medidas posturais com enfoque preventivo (ex: evitar decúbito e manuseio em 

demasia pós-prandial); 

c) Medicamentos: ainda faltam evidências sobre o uso da terapia farmacológica, visto 

que não se recomenda seu emprego em lactentes assintomáticos. Além disso, não há 

provas de que os inibidores ácidos ou agentes procinéticos (ex: domperidona) 

melhorem a regurgitação. Todavia, segundo Salvatore et al. (2016), os bloqueadores 
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ácidos – como um antagonista do receptor de histamina (H2) – estão reservados a 

lactentes com sintomas. Além disso, segundo esses autores, pode-se também usar o 

teste com alginato (1-2 semanas) se algumas dessas abordagens falharem, porém este 

tem eficácia ainda limitada.  

 

 

3 REFLUXOS FISIOLÓGICO E PATOLÓGICO 

 

3.1 Conceitos: 

 

 Refluxo fisiológico ou gastroesofágico: é definido como a passagem involuntária do 

conteúdo gástrico para o esôfago com ou sem regurgitação e/ou vômito com duração 

menor que 3 minutos. Envolve um mecanismo fisiológico que acomete, sobretudo, 

crianças no primeiro ano de vida e, com menor constância, os adolescentes e adultos, 

geralmente no período pós-prandial. Não obstante, o crescimento e o desenvolvimento 

pueris não são afetados. (BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; LIGHTDALE; 

GREMSE, 2016). Em geral, o refluxo é assintomático ou causa sintomas leves e não 

tróficos, tais como regurgitação ou vômitos esporádicos. (ANTUNES, 2008; 

GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013). 

 Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE): refere-se ao refluxo que produz 

quadro clínico vasto para o paciente – presença de sintomas digestórios e/ou 

sistêmicos – com o deflagrar de complicações, tais como: estenose esofágica, 

esofagite erosiva com resultantes esôfago de Barrett e adenocarcinoma gástrico (que 

não ocorre em crianças), além de afecções respiratórias crônicas, atrasos no 

desenvolvimento, distúrbios no sono, apneia, hematêmese e anemia. Nessa vertente, 

há um impacto negativo na qualidade de vida dessas crianças, atrelado aos custos 

diretos e indiretos que podem advir para o seu diagnóstico e tratamento. (ALLEN; 

HO, 2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; 

LIGHTDALE; GREMSE, 2016; NARAYANAN; COHEN; KARPELOWSKY, 2017; 

SAVARINO et al., 2017). Neste âmbito, pesquisa recente desenvolvida por Savarino 

et al. (2017) levantou questões relevantes sobre a história natural da DRGE, 

especialmente em relação a 3 importantes aspectos, definidos endoscopicamente: a 

doença do refluxo sem esofagite erosiva, a DRGE com esofagite erosiva presente e o 

esôfago de Barrett. Segundo esse trabalho, tais aspectos fazem parte de um “espectro 
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contínuo da patologia”, embora expressem 3 fenótipos distintos. Um paciente pode 

permanecer durante toda a sua vida numa mesma classe ou passar de uma para outra, o 

que determinará um impacto importante na abordagem terapêutica, nos programas de 

vigilância (endoscópica e clínica) e, consequentemente no estilo de vida e prognóstico 

do paciente.  

 

3.2 Epidemiologia: 

 

A prevalência de DRGE varia de 2,5% a mais de 25%, dependendo dos critérios usados para 

definir sua presença e frequência em relação à faixa etária da criança. Neste aspecto, os jovens 

parecem estar cada vez mais envolvidos, provavelmente devido a mudanças nos padrões 

alimentares com resultante incremento da obesidade nos adolescentes. Uma prevalência 

aproximada de 10-20%, por exemplo, foi identificada no mundo ocidental, enquanto que, na 

Ásia, teria sido inferior a 5%. Contudo, na população pediátrica, estudos de incidência sobre a 

DRGE ainda são escassos (SAVARINO et al., 2017).   

 

3.3 Fisiopatologia: 

 

A barreira anti-refluxo é formada pelo esfíncter esofágico inferior (EEI) e o pilar crural 

diafragmático que, durante a deglutição, permite a passagem do bolo alimentar. A abertura da 

junção gastroesofágica depende de 4 fatores: relaxamento do EEI, inibição do diafragma 

crural, encurtamento do esôfago e o gradiente de pressão positiva presente entre o estômago e 

a junção gastroesofágica. Há também a muscular própria do esôfago, formada por uma 

camada muscular circular (que gera ondas de pressão) e por uma camada longitudinal (que 

age para encurtar o esôfago). A sincronia entre essas duas camadas musculares produzem 

peristaltismo efetivo, o que influencia na fisiopatologia do refluxo. (GARCIA; CID; 

SÁNCHEZ, 2013). 

Nos lactentes, em especial, a imaturidade do sistema digestório ao nascer – especialmente da 

barreira anti-refluxo – e a dieta preponderantemente líquida são determinantes para 

desencadear o processo. Em geral, sua resolução é espontânea – entre 12-18 meses de idade – 

devido ao crescimento do esôfago, ampliação no tônus do EEI, adoção de uma dieta sólida e 

menos tempo em posição supina. (GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; LIGHTDALE; 

GREMSE, 2016). 

Ainda em relação à DRGE, esta pode se dividir em 2 categorias (FERREIRA et al., 2014):  
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a) Primário: decorrente de uma alteração primária na motilidade gastroesofágica, isto é, 

praticamente está alicerçado nos princípios já dissertados para o refluxo fisiológico, 

porém aqui com implicações patológicas. Todavia, em quaisquer situações, é 

imperioso reforçar que o EEI constitui a principal barreira ao refluxo gastroesofágico. 

Por conseguinte, a maioria dos episódios de refluxo deve-se ao relaxamento transitório 

desse esfíncter desencadeado pela distensão gástrica pós-prandial cujos sintomas 

podem ser exacerbados por dieta volumosa frequente, esôfago curto e posicionamento 

supino. Esse relaxamento continua na infância, mas o crescimento e o posicionamento 

vertical atenuam sua ocorrência.  

 

b) Secundário: a etiologia é vasta, pode ser oriunda de alterações anatômicas no trato 

gastrointestinal (hérnia hiatal, acalásia, atresia esofágica), alergia alimentar, doenças 

do tecido conjuntivo, distúrbios ventilatórios obstrutivos (asma, fibrose cística) e 

restritivos (fibrose intersticial idiopática), entre outros.    

 

Constituem condições associadas ao risco aumentado para a DRGE: pacientes neuropatas, 

portadores de síndromes genéticas, obesidade ou sobrepeso, alterações congênitas em 

orofaringe e tórax, prematuridade ou hipóxia neonatal, presença de distúrbios alérgicos e 

histórico paternal de refluxo. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; 

LIGHTDALE; GREMSE, 2016; NARAYANAN; COHEN; KARPELOWSKY, 2017).  

Em pacientes críticos, além dos fatores citados, o uso de tubos nasogástricos, o tratamento 

com agonistas adrenérgicos, broncodilatadores ou opiáceos e ventilação mecânica podem 

incrementar ainda mais o risco de DRGE. Além disso, nessas crianças, os danos à mucosa 

esofágica predispõem à hemorragia digestiva e à pneumonia nosocomial por microaspirações 

sucessivas. (GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; LIGHTDALE; GREMSE, 2016). 

Especificamente em relação aos vômitos, Narayanan, Cohen e Karpelowsky (2017) 

constataram que, em crianças portadoras de DRGE, entre 4 meses e 2 anos de vida, a êmese 

foi um dos sintomas mais prevalentes (64,4% dos casos), suplantada apenas pela irritabilidade 

(74%) e superando as condições neurológicas (23,2%). Além disso, a prevalência de DRGE 

foi significativamente maior quando ambos os sintomas gastrointestinais e respiratórios 

estavam presentes (66,4%), quando comparados com sintomas gastrointestinais (56,5%) e 

respiratórios (52,2%) isoladamente. Os sintomas isolados não foram confiáveis para o 

diagnóstico da DRGE, o que reforça a frequente associação dessa afecção com outras 

entidades clínicas. 
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O refluxo pode ser também líquido, sólido, gás ou uma combinação destes. Pode também ser 

ácido, fracamente ácido ou não ácido. O maior grau de acidez, no entanto, não significa 

necessariamente incremento na gravidade dos sintomas. (LIGHTDALE; GREMSE, 2016). 

 

3.4 Propedêutica: 

 

Na prática clínica, diferenciar o refluxo normal do patológico, nas crianças com vômitos, 

pode ser um entrave importante na determinação da terapêutica adequada para as crianças que 

apresentam esses sintomas. (BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; FERREIRA et al., 2014; 

LIGHTDALE; GREMSE, 2016).  

Logo, como o diagnóstico é predominantemente clínico, é imprescindível a realização de 

anamnese e exame físico minuciosos e, quando necessários, a consumação de exames 

complementares a fim proporcionar a orientação mais apropriada aos pacientes e/ou seus pais, 

além de implementar as condutas terapêuticas mais adequadas. (FERREIRA et al., 2014). 

Durante o exame clínico, é importante investigar os seguintes sintomas (BAIRD; HARKER; 

KARMES, 2015; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; LIGHTDALE; GREMSE, 2016):  

a) Gerais: regurgitação, vômitos, ruminação; desconforto/dor em regiões retroesternal, 

epigástrio ou peri-umbilical; choro excessivo, recusa alimentar; tosse crônica, 

broncoespasmo, estridor laríngeo, pigarros, rouquidão; retardo pondoestatural; 

associação com otite média aguda, sinusite recorrente, pneumonia por 

broncoaspiração, asma brônquica; síndrome de Sandifer (arqueamento durante 

alimentação), apneia e/ou eventos sugestivos de ameaça à vida.  

b) Específicos:  

 Em lactentes: sintomas inespecíficos, como choro, vômitos recorrentes, baixo 

ganho ponderal, irritabilidade pós-prandial, distúrbios no hábito alimentar e no 

sono. 

 Pré-escolares: quadro álgico abdominal sem localização fixa. 

 Escolares e adolescentes: epigastralgia, odinofagia, disfagia, pirose, sensação 

de globo esofágico, anorexia. 

O exame físico deve abranger investigação adicional antes de atribuir a DRGE como a causa 

dos vômitos, podendo envolver itens como: avaliação das curvas de crescimento; avaliação da 

cabeça e testes neurológicos a procura de alterações na fontanela (abaulamento), macro ou 

microcefalia, além de evidências de distúrbios do desenvolvimento neurológico; ausculta 

pulmonar para possíveis estridor e/ou sibilância e exame abdominal para avaliar sensibilidade 
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peritoneal, distensão, presença de massas palpáveis e hepatoesplenomegalia. (ALLEN; HO, 

2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; LIGHTDALE; GREMSE, 2016).  

Os testes diagnósticos geralmente não são necessários, sendo reservados para situações com 

sintomas atípicos, sinais de alerta, dúvidas sobre o diagnóstico e suspeita de complicações.  

Além disso, eles devem estabelecer uma relação causal entre refluxo e sintomas com o intuito 

de avaliar a eficácia da terapia e excluir outras condições. (LIGHTDALE; GREMSE, 2016). 

Vale ressaltar que nenhum deles é considerado padrão-ouro, uma vez que a detecção de 

refluxo de conteúdo gástrico para o esófago durante um exame não significa necessariamente 

que o paciente tem DRGE. Portanto, é fundamental levar em conta a história clínica e o 

exame físico. (BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; LIGHTDALE; GREMSE, 2016).  

São citados a seguir alguns dos exames complementares que podem ser realizados (BAIRD; 

HARKER; KARMES, 2015; FERREIRA et al., 2014; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; 

LIGHTDALE; GREMSE, 2016):  

 

a) Radiografia com contraste do esôfago, estômago e duodeno: 

 

Exame de baixo custo e fácil de realizar, mas não é apropriado para o diagnóstico de DRGE, 

uma vez que tem uma elevada taxa de falsos-positivos e negativos. Sua principal função é a 

avaliação anatômica do trato digestório superior, por exemplo, para exclusão de obstrução. 

Além disso, não é capaz de quantificar os episódios de refluxo, devendo ser indicada em 

pacientes selecionados.  

 

b) Ultrassonografia esôfago-gástrica: 

 

Não é recomendada para avaliação clínica da DRGE em nenhuma idade, desempenhando 

papel importante no diagnóstico diferencial de estenose hipertrófica do piloro. 

 

c) Endoscopia digestiva alta com biopsia: 

 

Permite exame visual direto da mucosa esofágica e da coleta de amostras para análise 

histopatológica. É indicada principalmente quando houver suspeita de complicações 

esofágicas da DRGE (esofagite, estenose péptica ou esôfago de Barrett), o que é importante 

para implementação da terapia apropriada e prognóstico ambulatorial. Exerce também papel 

fundamental no diagnóstico diferencial com outras doenças pépticas ou não, como esofagite 
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eosinofílica, esofagite fúngica, úlcera duodenal, gastrite por H. pylori, gastroenteropatia 

eosinofílica, malformações e câncer, que podem produzir sintomas similares à DRGE. 

 

d) Monitoramento do pH esofágico: 

 

Um episódio de refluxo ácido é definido como uma queda no pH esofágico para abaixo de 4 

durante pelo menos 5 segundos. As principais vantagens do monitoramento do pH são: avaliar 

o paciente em condições mais fisiológicas e, para períodos mais longos, quantificar o refluxo 

correlacionando seus episódios com os sinais e sintomas. Nesse contexto, algumas das 

principais indicações são: avaliação dos sintomas extra-digestórios ou atípicos da DRGE, 

detecção de refluxo oculto, avaliação da resposta ao tratamento clínico e DRGE de difícil 

controle. A limitação mais significativa da pHmetria é a sua reduzida capacidade de detectar 

episódios de refluxo alcalino, que são corriqueiros em lactentes e em pacientes em tratamento 

com inibidores da bomba de prótons. Dessa forma, em lactentes alimentados 

predominantemente ou exclusivamente por leite materno, o refluxo pós-prandial pode não ser 

detectado devido à neutralização do refluxo ácido pelo leite.  

 

e) Impedância intraluminal esofágica: 

 

É uma nova técnica que detecta o movimento retrógrado de sólidos, líquidos e ar no esôfago, 

em quaisquer níveis e quantidade, independentemente do pH, pois mensura alterações na 

resistência elétrica, realizada com múltiplos canais, o que proporciona uma visão detalhada do 

peristaltismo esofágico. Atualmente, é usada em conjunto com a pHmetria, com atuação 

superior a esta isoladamente. 

 

f) Cintilografia gastroesofágica: 

 

Avalia apenas o refluxo imediato pós-prandial. Suas vantagens incluem a sua identificação 

pós-dieta com pH neutro, avaliação do esvaziamento gástrico e detecção de aspiração 

pulmonar. No entanto, a detecção de esvaziamento gástrico lento não confirma o diagnóstico 

de DRGE, devendo assim ser estudada apenas em pacientes com manifestações clínicas de 

retenção gástrica. Além disso, um resultado normal do teste não exclui a possibilidade de 

broncoaspiração. Assim, este teste não deve ser requerido para avaliação rotineira da DRGE 

em lactentes e crianças. 



20 

 

 

g) Manometria esofágica: 

 

Avalia a motilidade do esôfago sendo indicada nos pacientes com sintomas de dismotilidade 

esofágica, cujas principais manifestações são disfagia e odinofagia. Pode ser útil em pacientes 

que não responderam à supressão ácida e têm achados endoscópicos negativos, além de 

detectar anomalias motoras como a acalasia, que pode imitar a DRGE. 

 

3.5 Tratamento: 

 

Assim como sucede com o diagnóstico, também há reduzidas evidências e várias dúvidas 

sobre a abordagem clínica para a DRGE, uma vez que a história natural dessa disfunção ainda 

não está bem compreendida. (SAVARINO et al., 2017).  É imprescindível distinguir o refluxo 

fisiológico do patológico. Os objetivos do tratamento são aliviar os sintomas, prevenir e/ou 

tratar complicações recorrentes, cicatrizar lesões teciduais e adequar ganho de peso. As 

estratégias para alcançar esses objetivos incluem condutas conservadoras, terapia 

farmacológica e cirurgia. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; 

GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013). 

 

 Tratamento conservador: 

 

Envolve educação, orientação e apoio. É sempre essencial, na primeira consulta, explicar aos 

pais porque o refluxo ocorre, tranquilizá-los e aconselhá-los adequadamente para que 

acompanhem de perto a evolução do paciente. (BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; 

GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; LIGHTDALE; GREMSE, 2016).   

Para lactentes alimentados com fórmula, reduzir o volume da dieta ofertada em crianças com 

excesso de peso às custas do incremento na frequência.  Em relação às dietas espessadas (ex: 

cereais de arroz), estas parecem mais diminuir a regurgitação observada do que o número real 

de episódios de refluxo. (GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013). Todavia, pouco se sabe sobre o 

efeito de tais fórmulas na evolução do refluxo infantil ou potencial alergenicidade dos agentes 

espessantes. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; FERREIRA et al., 

2014; LIGHTDALE; GREMSE, 2016).  

Em lactentes alérgicos à proteína do leite de vaca, remover alimentos imunogênicos (por 

exemplo, leite de vaca, ovos) da dieta da mãe pode melhorar os sintomas. (FERREIRA et al., 

2014; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013).  
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Alterar a posição do corpo do bebê enquanto estiver acordado pode ser eficaz. As posições em 

prono e decúbito lateral esquerdo com elevação da cabeceira da cama estão associadas a 

menores episódios de refluxo, mas só devem ser recomendadas em bebês acordados, durante 

o período pós-prandial, sob supervisão dos pais. (ALLEN; HO, 2012; GARCIA; CID; 

SÁNCHEZ, 2013). Todavia, vale ressaltar que, para os lactentes, deve-se priorizar a posição 

supino, com o intuito de minimizar o risco de síndrome de morte súbita infantil; logo, 

considerar  a posição prona após um ano de idade, quando esse risco diminui drasticamente. 

(FERREIRA et al., 2014; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013). Posições semi-sentadas ou 

sentadas, no entanto, para lactentes menores de um ano, não se mostraram efetivas para 

prevenção do refluxo devido ao tônus muscular ainda insipiente nessas crianças. Os 

posicionadores para sono infantil podem ser usados, porém após supervisão médica. 

(LIGHTDALE; GREMSE, 2016).  

Tratamentos conservadores em crianças e adolescentes mais velhos são amplamente 

extrapolados a partir de estudos com adultos. As intervenções incluem modificação dietética – 

evitar álcool, tabagismo, cafeína, chocolate, refrigerantes ou alimentos picantes e calóricos – 

perda de peso em crianças com sobrepeso, cessação do tabagismo, evitar mascar chiclete após 

refeições e abster-se de refeições próximas ao horário de dormir. (ALLEN; HO, 2012; 

BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; FERREIRA et al., 2014; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 

2013; LIGHTDALE; GREMSE, 2016).  

 

 Tratamento farmacológico: 

 

Implementado para lactentes, crianças e adolescentes com DRGE que não melhoram com o 

tratamento conservador. Ele é direcionado, sobretudo, para a supressão ácida. (BAIRD; 

HARKER; KARMES, 2015; LIGHTDALE; GREMSE, 2016).  

 

a) Inibidores da secreção ácida: 

 

Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) e os antagonistas dos receptores H2 aumentam 

eficazmente o pH gástrico e previnem o refluxo ácido, que é lesivo à mucosa esofágica. Uma 

abordagem empírica por 4 semanas pode ser considerada com o uso desses fármacos. Dessa 

forma, constituem as principais terapias frente à DRGE. Não obstante, evidências sugerem 

que a supressão do ácido, em geral, com quaisquer dessas classes, pode ser um fator de risco 

para pneumonia adquirida na comunidade, gastroenterite, candidemia e enterocolite 
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necrotizante em recém-nascidos pré-termo. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; 

KARMES, 2015; FERREIRA et al., 2014; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; LIGHTDALE; 

GREMSE, 2016).  

  

- Antagonistas dos receptores de histamina (H2): 

 

Os antagonistas dos receptores H2 ligam-se a receptores histamínicos das células parietais, 

produzindo inibição competitiva. Isto reduz a secreção ácida basal quanto àquela pós-

estimulação alimentar, cafeína, insulina ou gastrina. Além disso, indiretamente, eles 

restringem a secreção de pepsina e têm um efeito citoprotetor na mucosa gástrica, 

favorecendo a cicatrização. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; 

FERREIRA et al., 2014; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013). 

Reduzem também a secreção ácida de células parietais gástricas com rápido mecanismo de 

ação. Podem ser considerados em crianças e adolescentes para aliviar os sintomas de refluxo e 

para a cura da esofagite, embora os IBPs sejam os preferidos. Outras limitações são o 

potencial de tolerância ou taquifilaxia com uso crônico. (LIGHTDALE; GREMSE, 2016). 

Além disso, a cimetidina pode aumentar o risco de doença hepática e ginecomastia. (BAIRD; 

HARKER; KARMES, 2015). 

 

- Inibidores da bomba de prótons (IBPs): 

 

Eles se ligam seletivamente e irreversivelmente a H
+
/K

+
 ATPase, formando pontes dissulfeto 

com resíduos de cistina, no sistema canalicular gástrico das células parietais. (LIGHTDALE; 

GREMSE, 2016).  

As vantagens dos IBPs sobre os antagonistas dos receptores H2 incluem: uma duração mais 

longa da ação, uma inibição mais potente da secreção ácida basal parietal e pós-estimulação 

celular, sem indução de tolerância e um perfil de melhor segurança. Logo, demonstram ser 

mais eficazes para o alívio dos sintomas e tratamento da DRGE, da esofagite erosiva em 

crianças e da úlcera gastroduodenal. No entanto, não devem ser utilizados em lactentes 

menores de dois anos. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; 

FERREIRA et al., 2014; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; LIGHTDALE; GREMSE, 2016). 
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b) Agentes procinéticos: 

 

Estes agentes são úteis em doentes com sintomas moderados. Contudo, seu uso é limitado 

devido aos efeitos adversos e/ou ausência de evidências consistentes quanto à sua eficácia na 

DRGE. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; FERREIRA et al., 2014; 

GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013; LIGHTDALE; GREMSE, 2016). 

Dentre eles, pode ser citados:  

 

- Domperidona: é um antagonista dos receptores dopaminérgicos que reduz a duração do 

refluxo pós-prandial. É metabolizada pelo citocromo P450, podendo interagir com outras 

substâncias que agem sobre este complexo enzimático. Sintomas extrapiramidais são efeitos 

indesejáveis. 

 

- Metoclopramida: é um agente antidopaminérgico com efeitos serotoninérgicos e 

colinérgicos, aumentando o tônus do esfíncter esofágico inferior, melhorando o peristaltismo 

esofágico e acelerando esvaziamento gástrico. Seus efeitos adversos também incluem 

sintomas extrapiramidais e discinesia tardia. 

 

- Eritromicina: além de ser um antibiótico, tem efeito procinético através da ativação direta 

dos receptores da motilina, com eficácia comprovada no tratamento da dismotilidade em 

prematuros.  

 

c) Antiácidos (hidróxido de magnésio / hidróxido de alumínio): 

 

Podem proporcionar alívio rápido dos sintomas da DRGE. Deve-se ter cautela no uso 

prolongado, pois a toxicidade com o alumínio pode resultar em doença renal. Além disso, em 

crianças que recebem formulações ricas em cálcio, pode desenvolver-se a síndrome do leite 

alcaloide. Como existem outras alternativas farmacológicas disponíveis, a terapia antiácida 

crônica geralmente não é recomendada para crianças com DRGE, além de que há evidências 

limitadas sobre o seu uso em lactentes. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; KARMES, 

2015; LIGHTDALE; GREMSE, 2016). 

 

 

 



24 

 

 

d) Agentes protetores de superfície: 

 

Os agentes protetores de superfície, tais como sucralfato, têm alguma eficácia para a 

esofagite, mas ainda com evidência inadequada para a DRGE na infância não sendo, portanto, 

recomendados como tratamento único. (BAIRD; HARKER; KARMES, 2015; LIGHTDALE; 

GREMSE, 2016). 

 

e) Compostos contendo alginato: 

 

Leiman et al. (2017) realizaram revisão sistemática sobre meta-análises a fim de constatar a 

eficácia de compostos que compõem alginato. Foi verificado que tais medicamentos – ao 

serem comparados com antiácidos, inibidores da bomba de prótons e inibidores dos 

receptores H2 – são mais eficazes em pacientes com doença de refluxo não erosiva ou 

sintomas atípicos de DRGE. 

 

f) Novos tratamentos: 

 

- Agentes que reduzem relaxamento do EEI: baclofeno é agonista do receptor GABAB que 

se mostrou útil para o tratamento do refluxo em crianças. (GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013).  

 

- Bloqueadores ATPase competitivos do canal de potássio: Soraprazan (BY359) e 

Revaprazan (YH1885) exercem inibição competitiva e reversível dos canais de potássio da 

H
+
/K

+
 ATPase. Ainda há experiência exígua prática com essas drogas. (GARCIA; CID; 

SÁNCHEZ, 2013).  

 

- Agonistas do receptor H3: demonstraram inibir a secreção ácida em modelos animais, 

podendo ser uma alternativa futura para tratar o refluxo. (GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013).  

 

- Drogas inibidoras de gastrina: bloqueiam os receptores da gastrina, inibindo a secreção 

ácida. (GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013).  
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 Tratamento cirúrgico: 

 

Deve ser considerado somente quando a terapia médica é malsucedida ou não é tolerada ou 

em crianças com complicações graves de DRGE em risco de vida, tais como problemas 

respiratórios – pneumonias recorrentes por broncoaspiração, apnéia ou laringoespasmo – 

esofagite, desnutrição, vômitos persistentes ou hérnia de hiato. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; 

HARKER; KARMES, 2015; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013).  

Das opções disponíveis, destaca-se a fundoplicatura laparoscópica de Nissen completa ou 

parcial (anterior ou posterior) – onde o fundo gástrico é enrolado no esôfago distal – a fim de 

aumentar a pressão basal do EEI. A complicação mais comum é a disfagia, embora possam 

ocorrer outras complicações pós-operatórias, tais como síndrome de dumping, paralisia do 

nervo vagal, hemorragia, infecção e aderências. (ALLEN; HO, 2012; BAIRD; HARKER; 

KARMES, 2015; GARCIA; CID; SÁNCHEZ, 2013).   

Dissociação esofagogástrica total é outro procedimento que raramente é utilizado após falha 

da fundoplicatura. Ambas as técnicas, contudo, estão associadas à alta morbidade e com risco 

significativo de recorrência de refluxo sendo, por isso, necessária uma seleção cuidadosa dos 

pacientes. (LIGHTDALE; GREMSE, 2016). 

 

 

4 SÍNDROME DA RUMINAÇÃO INFANTIL 

 

4.1 Conceito: 

  

É definida como regurgitação sem esforço, cíclica, voluntária e de auto-satisfação, que 

consiste no retorno do bolo alimentar para a boca, onde é remastigado, na presença de maior 

quantidade de saliva e, posteriormente, deglutido ou eliminado, na ausência de doença 

estrutural associada ou não a desconforto abdominal, pirose, náuseas ou vômitos, em geral no 

período pós-prandial. (MURAHOVSCHI, 2006; TACK et al., 2011). 

A ruminação é bem descrita em lactentes com idade de início entre 3-6 meses e pode estar 

presente em pacientes de todas as idades e com habilidades cognitivas preservadas. (TACK et 

al., 2011). 
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4.2  Fisiopatologia: 

  

A ruminação é uma condição sub-reconhecida com fisiopatologia incompletamente 

compreendida, que envolve o aumento da pressão intra-gástrica, gerada por uma contração 

voluntária, mas frequentemente não intencional da musculatura da parede abdominal, em um 

momento de baixa pressão no EEI. (TACK et al., 2011). 

 

4.3 Propedêutica: 

 

Clinicamente, a síndrome de ruminação é provavelmente subdiagnosticada. Nesta 

circunstância, crianças portadoras da mesma podem ser erroneamente diagnosticadas como 

tendo vômitos ou regurgitações associados a alterações no refluxo gastroesofágico. A sua 

débil compreensão pelos médicos pode também reduzir a eficácia das intervenções 

terapêuticas em pacientes com esta desordem complexa. Portanto, os passos já descritos para 

o exame clínico envolvendo o diagnóstico diferencial entre vômitos, regurgitação e os 

refluxos fisiológico e patológico devem ser considerados incessantemente na prática médica a 

fim de minimizar as dúvidas diagnósticas. A propedêutica armada, embora de pouco uso 

nesse aspecto, pode ser empregada para melhor elucidação. (TACK et al., 2011). 

Na maioria dos pacientes, sintomas como náuseas, pirose, desconforto abdominal, diarreia 

e/ou constipação podem estar presentes. Perda ponderal também pode ser uma característica 

proeminente da síndrome de ruminação, particularmente na população adolescente, 

especialmente em mulheres jovens, o que pode levar a erros diagnósticos como bulimia e/ou 

anorexia nervosa. (TACK et al., 2011). 

 

4.4 Tratamento: 

 

Faltam evidências disponíveis.  

Pode ser aplicado tratamento comportamental – melhor ensinado em crianças de mais idade – 

com técnicas de reversão do hábito, geralmente respiração diafragmática, a fim de minimizar 

o desejo de regurgitar. A aplicação da respiração diafragmática, durante o período pós-

prandial, elimina efetivamente a ruminação. (SALVATORE et al., 2016; TACK et al., 2011). 

Alternativamente, a goma de mascar foi proposta como tratamento da ruminação na 

população pediátrica. (TACK et al., 2011). 

Não há evidência de tratamento farmacológico e se este é superior ou equivalente à terapia 
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comportamental. Não obstante, os IBPs podem proporcionar algum benefício suprimindo o 

sintoma de pirose por proteger a mucosa esofágica. Por outro lado, a supressão ácida pode, 

paradoxalmente, prolongar o comportamento de ruminante pós-refeição, que geralmente cessa 

quando o alimento no estômago torna-se ácido.  

Procinéticos e baclofeno também são sugeridos, mas com escassos estudos consistentes. 

(SALVATORE et al., 2016; TACK et al., 2011). 

A fundoplicatura de Nissen foi relatada como sendo efetiva; todavia, pode ocasionar sintomas 

persistentes, tais como vômitos e gastroparesia. (TACK et al., 2011). 

 

5 ALERGIA ALIMENTAR 

 

Os vômitos também são manifestações bastante corriqueiras em crianças portadoras de 

alergias alimentares, sendo estas muito comuns em crianças, podendo ser fatais, enquanto as 

intolerâncias alimentares podem representar pouco risco iminente. (TURNBULL; ADAMS; 

GORARD, 2015). 

 

5.1 Conceitos: 

  

 Alergia alimentar: é uma resposta imunomediada adversa, que ocorre de forma 

reprodutível após exposição a um determinado alimento e estando ausente, quando 

este é evitado. É mais comum em crianças do que em adultos, com prevalência 

crescente em muitos países, sobretudo, ao se realizarem testes sorológicos e desafios 

alimentares. A resposta pode ser classificada em mediada por IgE, não mediada por 

IgE ou uma miscelânea de ambas. (PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; 

ADAMS; GORARD, 2015).  

 

a) Alergia alimentar mediada por IgE: corresponde a uma reação de hipersensibilidade 

tipo I, que demanda a sensibilização por alérgenos alimentares, com o desenvolvimento 

de anticorpo IgE específico no soro a este alérgeno, com resultante deflagração de 

quadro específico pós-exposição imediata a certos alimentos (entre minutos até < 2 

horas). (PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

b) Alergia alimentar não mediada por IgE: envolve reações de hipersensibilidade tipos 

III ou IV – processos mediados com predominância de células T – além de poder haver 
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evidência histológica de um mecanismo imunológico subjacente, como uma 

inflamação eosinofílica do trato gastrointestinal. A sintomatologia resultante ocorre 

mais tardiamente, podendo manifestar-se horas a dias pós-exposição. (PLAZA-

MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

 Intolerância alimentar: abrange reações não alérgicas a alimentos sem envolver o 

sistema imunológico. Algumas das intolerâncias alimentares apresentam um processo 

fisiopatológico orgânico conhecido, como a intolerância a lactose; outras, no entanto, 

ainda possuem mecanismos pouco compreendidos. (TURNBULL; ADAMS; 

GORARD, 2015). 

 

5.2 Alergia alimentar mediada por IgE: 

 

 Fisiopatologia:  

 

A própria natureza do intestino predispõe que sua superfície mucosa seja continuamente 

vulnerável a substâncias estranhas, a proteínas alimentares, a bactérias comensais e a 

patógenos. O sistema imunológico da mucosa – tanto inato, quanto adaptativo – é necessário 

para proteção contra organismos patogênicos e toxinas, embora não responda excessivamente 

às inofensivas bactérias comensais e aos componentes alimentares. A interação da carga 

proteica com a função imune gastrointestinal, particularmente no início da vida, é decisiva 

para a resposta às proteínas individuais no futuro. A interação de fatores é que determinará a 

resposta imunológica (por exemplo: a secreção de IgA da mucosa) ou tolerância local e/ou 

sistêmica pós-reexposição. (PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 

2015). 

A alergia alimentar mediada por IgE ocorre quando uma resposta imunológica adaptativa, que 

é eficaz na detecção de parasitas, é deflagrada  contra as proteínas alimentares. Estas podem 

entrar no corpo via ingestão, inalação e penetração pela pele, sendo absorvidas por células 

apresentadoras (como as células T Helper), com produção de citocinas, que determinarão 

predominância de respostas TH1 ou TH2. Esta visa a eliminação de parasitas, tais como 

helmintos, com estimulação de eosinófilos, basófilos, mastócitos e células B produtoras de 

IgE; enquanto a resposta TH1 é eficaz contra bactérias intracelulares e protozoários. Quando 

as proteínas alimentares desencadeiam inadequadamente uma resposta predominante TH2 o 

resultado é uma alergia alimentar mediada por IgE. Nesta, a exposição a um alimento serve 
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como um gatilho imediato, com efeitos sobre o intestino, pele ou sistema respiratório. 

Qualquer proteína pode, teoricamente, causar sensibilização, mas a maioria destas reações de 

hipersensibilidade, que ocorrem em crianças, englobam alérgenos corriqueiros – tais como 

leite de vaca, ovo, amendoim, soja, nozes, peixe, mariscos e trigo – que representam 85% de 

todas as alergias alimentares. No entanto, muitas dessas alergias de início precoce estão 

associadas ao eventual desenvolvimento de tolerância o que leva a um espectro diferente das 

alergias em adultos. (PLAZA-MARTIN, 2016).  

Os sintomas de alergia alimentar geralmente começam em poucos minutos após exposição ao 

alimento susceptível e deve ocorrer dentro de 2 horas para classificar como uma resposta 

mediada por IgE. A maioria dessas reações são graves, com efeitos globais e anafilaxia, 

podendo envolver vários sistemas (ALLEN; HO, 2012;  CAFFARELLI et al., 2010; PLAZA-

MARTIN, 2016): 

 

a) Cavidade oral/órbitas: comichão do palato e lábios, edema em lábios e língua, 

eritema e edema periorbital. 

b) Dermatológico: urticária, prurido, angioedema, eczema, rash mobiliforme. 

c) Gastrointestinal: náuseas, vômitos, DRGE, dor abdominal, diarreia, anemia 

ferropriva.   

d) Respiratório: dispneia, tosse seca, obstrução nasal, laringoespasmo, chiado, espirros, 

rinite, sibilos, tiragem intercostal, uso de musculatura acessória.  

e) Cardiovascular: taquicardia, hipotensão. 

 

 Anafilaxia: resposta sistêmica iniciada pela ligação do antígeno a IgE associada a 

membrana dos mastócitos e basófilos, provocando a liberação de mediadores 

inflamatórios (ex: histamina), o que leva a espasmo do músculo liso, ativação de 

eosinófilos e aumento da permeabilidade vascular. A anafilaxia alimentar pode ocorrer 

após a ingestão (< 1 hora pós-exposição) (ALLEN; HO, 2012) e também após a 

exposição através de outras vias, inclusive pelo contato com vômito ou inalação de 

partículas alimentares durante a cozedura. Os sintomas são progressivos e graves 

podendo culminar com a letalidade das crianças. (PLAZA-MARTIN, 2016). 
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 Diagnóstico:  

 

Engloba avaliação clínica completa, incluindo testes específicos para cada alérgeno e/ou seu 

provável alimento com reação cruzada, além de posterior interpretação dos seus resultados no 

contexto da anamnese. Todavia, deve-se ressaltar que a maioria dos testes são sensíveis, mas 

não específicos. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). A história também deve abordar 

os antecedentes pessoal e familiar de asma, eczema, rinite alérgica. Existe uma estreita 

ligação entre eczema atópico e alergia alimentar, sobretudo antes dos 6 meses de idade. 

Finalmente, a resposta a quaisquer restrições dietéticas e a medicamentos deve ser explorada. 

(PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

 Testes para alergia alimentar mediada por IgE: destacam-se o teste cutâneo de 

alergia (prick test) e a medição dos níveis de anticorpos IgE em alimentos específicos. 

(PLAZA-MARTIN, 2016). 

 

a) Prick test: detecta a presença de IgE circulante para antígenos específicos in vivo. O 

teste é realizado na região volar do antebraço, onde é pingada uma gota de controle 

negativo (em que há ausência de pápula), uma gota de controle positivo (histamina) e 

uma gota do extrato suspeito. É feita uma pequena puntura na pele no local da gota 

que representa o extrato suspeito, e aguarda-se 15 minutos para a leitura do diâmetro 

da elevação da pápula. Essa puntura é realizada em todos os alérgenos suspeitos ao 

mesmo tempo. O surgimento da pápula representa uma reação em que há presença do 

anticorpo IgE específico contra o alérgeno testado. Consideram-se positivos resultados 

cujo diâmetro da pápula é maior ou igual a três milímetros em relação ao controle 

negativo, visto que a histamina sempre formará uma pápula maior ou igual a três 

milímetros. O significado do teste positivo relaciona-se a uma sensibilização e não 

necessariamente à alergia. Para comprovar a alergia, deve haver uma correlação 

clínica. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

b) IgE sérica específica para alérgenos alimentares: inclui marcadores disponíveis 

para medir IgE sérica, onde um alérgeno fixo é incubado ao paciente. O nível de IgE 

sérica correlaciona-se com a probabilidade de uma reação imediata ser deflagrada, mas 

não indica a sua provável gravidade. As vantagens deste teste sobre os testes cutâneos 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/alergia
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incluem risco mínimo de anafilaxia e sua acessibilidade a não especialistas. 

(TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

 Duplo-cego placebo-controlado: padrão-ouro para alergia alimentar, que envolve um 

protocolo de ingestão de quantidades crescentes de solução contendo o alérgeno 

suspeito ou um placebo durante um dia enquanto se monitoriza os sintomas. O teste é 

então repetido após alguns dias usando a solução que não foi usada pela primeira vez. 

(TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015) 

 

 Dietas de eliminação: embora vital na gestão de alergia, não há papel oficial para 

alergia alimentar mediada por IgE. No entanto, na prática, fornece informações úteis 

nos casos em que um desafio alimentar não está sendo realizado. Elas têm ação na 

alergia não mediada por IgE, onde não há testes. Nesses casos, deve ser eliminado da 

dieta o provável alimento alérgeno com retorno após algumas semanas. (ALLEN; HO, 

2012; PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

 Tratamento:  

 

Sua abordagem engloba aspectos preventivos com participação ativa do doente e/ou da sua 

família, bem como de uma equipe multidisciplinar. (ALLEN; HO, 2012; KANSU et al., 2016; 

PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

a) Prevenção: evitar exposição ambiental a alimentos potencialmente alérgenos e/o por 

contaminação cruzada devido ao risco, sobretudo de anafilaxia, além das implicações 

nutricionais. A família deve verificar corretamente os rótulos dos alimentos a fim de 

evitar aqueles alérgenos. O papel dos nutricionistas é fundamental nessa eliminação, 

além de sugerirem outras dietas alternativas e/ou suplementos adequados. (ALLEN; 

HO, 2012; PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

b) Educação em alergia: é mais eficaz com participação de equipe multidisciplinar 

(alergista, nutricionista e enfermagem) a fim de prevenir maiores danos. (ALLEN; 

HO, 2012; PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 
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c) Medicamentoso: adrenalina (anafilaxia); anti-histamínicos (papel de suporte) e 

glicocorticoides (alternativa discutível). (PLAZA-MARTIN, 2016; TURNBULL; 

ADAMS; GORARD, 2015). 

 

d) Novos tratamentos: imunoterapia com utilização de anticorpos monoclonais 

recombinantes contra IgE (Omalizumab). Aprovado para uso na asma grave; contudo, 

seu papel potencial no tratamento da alergia alimentar está sob investigação. (PLAZA-

MARTIN, 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

e) Reintrodução de alimentos na dieta: a maioria das crianças com alergia ao ovo e ao 

leite acabará por desenvolver tolerância. Os benefícios que podem existir com a 

reintrodução são qualidade de vida, otimização da nutrição e potencial para acelerar o 

desenvolvimento da tolerância. No entanto, há preocupações, tais como o incremento 

do risco de enteropatias eosinofílicas. (KANSU et al., 2016; PLAZA-MARTIN, 2016; 

TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

5.3 Alergia alimentar não mediada por IgE: 

 

Este tipo de alergia alimentar é quase sempre confinado à infância, de caráter insidioso, com 

sintomas, sobretudo os vômitos, após duas horas ou dias pós-ingestão alimentar a depender da 

afecção clínica. (CAFFARELLI et al., 2010; PLAZA-MARTIN, 2016). As principais 

entidades clínicas associadas são a enterocolite, a protocolite e as enteropatias, todas 

induzidas por proteínas alimentares, constituindo as chamadas enterites alérgicas. 

(CZERWIONKA-SZAFLARSKA; LOS-RYCHARSKA; GAWRYJOLEK, 2017). Nesta 

circunstância, principalmente em bebês, há um incremento da permeabilidade da mucosa 

imatura e da prematuridade do sistema imunológico no trato digestório. A doença afeta, 

sobretudo, crianças alimentadas exclusivamente com leite materno, uma vez que o seu 

aparelho digestório está exposto aos alérgenos alimentares do mesmo. Outra suposta causa de 

enterite alérgica é a perturbação do ecossistema microbiano do sistema gastrointestinal. 

(CZERWIONKA-SZAFLARSKA; LOS-RYCHARSKA; GAWRYJOLEK, 2017). Neste 

aspecto, os mecanismos imunes subjacentes a estas condições não são bem compreendidos, 

embora se saiba que o fator de necrose tumoral (TNF-α) esteja implicado. Além disso, 

conquanto não haja produção de IgE, há distorções nos linfócitos T para uma resposta TH2. 

Níveis elevados de IL-13 e TNF-α podem ser os principais responsáveis pelo dano das células 
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epiteliais intestinais e infiltração de eosinófilos com indução da apoptose (KANSU et al., 

2016). 

Os bebês parecem saudáveis, sendo a única anormalidade presente uma reduzida quantidade 

de sangue nas fezes. Os sintomas também podem incluir inflamação do intestino delgado e 

colite. Os vômitos, em geral, são pós-prandiais e atrelam-se a outros sintomas, tais como 

irritabilidade, dor abdominal, flatulência, cólica, diarreia crônica e déficit no 

desenvolvimento. (CZERWIONKA-SZAFLARSKA; LOS-RYCHARSKA; GAWRYJOLEK, 

2017).  

 

a) Síndrome da enterocolite induzida por proteínas alimentares:  

 

Tipo pouco frequente de alergia alimentar que provoca, na maioria das vezes, reação 

dramática aos alimentos. Os critérios diagnósticos são: a) crianças com idade inferior a 9 

meses no momento do diagnóstico; b) afeta exclusivamente o trato gastrintestinal;  c) os 

vômitos são incontroláveis, repetitivos e profusos (início entre 1-3 horas pós-ingestão) em 

geral com diarreia (início 5-10 horas);  d) resolução dos sintomas dentro de 24 horas pós-

eliminação dietética dos alimentos. No entanto, o quadro pode piorar de repente, com estado 

de decadência e letargia mimetizando uma doença aguda como abdome agudo, sepse e 

choque, visto que a inflamação resultante aumenta a permeabilidade da mucosa e causa 

mudanças intempestivas nos fluidos o que explicam os efeitos clínicos. (PLAZA-MARTIN, 

2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). Além disso, esses pacientes são 

frequentemente tratados como se apresentassem estenose pilórica ou doença metabólica 

hereditária devido ao seu grave comprometimento e à ausência de características específicas 

que facilitem o diagnóstico. A maioria das crianças torna-se tolerante aos 3 anos de idade. 

(TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

O manejo envolve a prevenção de alergias, com educação associada e apoio dietético. Durante 

o aleitamento materno, a mãe deve evitar o alimento ofensivo apenas se houver uma reação 

documentada; neste aspecto, os bebês alimentados com fórmula irão necessitar de fórmulas 

hidrolisadas caso as reações persistam. Os esteroides podem ser considerados em casos 

moderados a graves. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015).  
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b) Protocolite induzida por proteínas alimentares: 

 

A protocolite é a forma mais comum de enterite alérgica em pacientes pediátricos. Trata-se de 

uma condição transitória benigna, que geralmente ocorre em crianças nos seus primeiros 2 

meses de vida, com decaimento a partir da 6º semana. (CZERWIONKA-SZAFLARSKA; 

LOS-RYCHARSKA; GAWRYJOLEK, 2017). Deflagra-se reação mediada por células T a 

proteínas alimentares o que leva a inflamações eosinofílica e linfocítica do cólon e reto. A 

proteína do leite de vaca é o principal fator. O diagnóstico baseia-se na presença de fezes 

sanguinolentas e diarreia ocasionalmente leve, sem êmese ou sinais de choque ou atraso no 

desenvolvimento. O quadro pode se resolver após a eliminação do leite de vaca da dieta do 

lactente ou da dieta da mãe que está amamentando. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 

2015).  

 

c) Enteropatias induzidas por proteínas alimentares: 

 

A maioria dos gatilhos comuns são o leite de vaca e a soja, com ativação mediada por células 

T no intestino delgado, com atrofia e/ou destruição de suas vilosidades e infiltração 

linfocítica. Crianças desenvolvem vômitos intermitentes, diarreia crônica, esteatorreia, edema 

moderado por hipoalbuminemia, ganho ponderal reduzido, anemia e ausência de sinais de 

choque. (CZERWIONKA-SZAFLARSKA; LOS-RYCHARSKA; GAWRYJOLEK, 2017; 

TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

O diagnóstico baseia-se nos sintomas clínicos e na sua resolução (raramente persistem para 

além dos 3 anos de idade). Os desafios alimentares podem permitir uma reintrodução mais 

precoce do leite e dos alimentos culpados. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

De qualquer forma, independente da classe de enterite alérgica, vastas modalidades de 

tratamento estão sendo desenvolvidas. A suplementação com bactérias probióticas – tais 

como o Lactobacillus rhamnosus – vem ganhando respaldo. Pesquisas com glicocorticoides, 

anti-histamínicos e antileucotrienos avançam progressivamente. Tratamento biológico 

(Omalizumab e Mepolizumab) é uma novidade. (CZERWIONKA-SZAFLARSKA; LOS-

RYCHARSKA; GAWRYJOLEK, 2017). 
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5.4  Alergia alimentar mediada por IgE e por células:  

 

Condições associadas à alergia alimentar envolvendo ambos os mecanismos incluem alergia à 

proteína do leite de vaca, esofagite eosinofílica e gastroenterite eosinofílica. (ALLEN; HO, 

2012; KANSU et al., 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

  

a) Alergia à proteína do leite de vaca (APLV):  

 

- Conceito: consiste em uma reação clinicamente anormal à proteína do leite de vaca através 

de mecanismos imunológicos desencadeados por essa proteína. Nesse sentido, o 

envolvimento do sistema imunológico diferencia a APLV da intolerância ao leite de vaca não 

alérgica (intolerância à lactose), que ocorre como resultado da deficiência de lactase sem 

envolvimento do sistema imunológico. (KANSU et al., 2016; TURNBULL; ADAMS; 

GORARD, 2015).  

 

- Epidemiologia: embora não existam dados epidemiológicos internacionais comparáveis 

sobre a prevalência da APLV devido a distintos métodos e regiões geográficas na avaliação 

clínica, há uma prevalência global de 1,9%-4,9% entre crianças com um pico de prevalência 

(2-3%) no primeiro ano de vida e prevalência de <1% em crianças maiores ou iguais a 6 anos. 

(KANSU et al., 2016). O prognóstico é satisfatório com taxa de remissão de até 85-90% aos 3 

anos com melhora nos casos de sintomas gastrointestinais. (CAFFARELLI et al., 2010; 

KANSU et al., 2016). Dessa forma, infere-se que a APLV é muito comum na infância, 

sobretudo, em lactentes e crianças com idade inferior a 3 anos, uma vez que os recém-

nascidos não possuem IgE sérica contra o leite de vaca e a sensibilização ocorre ao 

nascimento. A exposição às proteínas do leite de vaca pode ocorrer através de fórmulas para 

lactentes ou indiretamente pelo leite materno. (ALLEN; HO, 2012; KANSU et al., 2016). 

 

- Fisiopatologia: a APLV apresenta-se de várias formas, uma vez que existem múltiplos 

mecanismos para a alergia, que podem incluir reações "imediatas" (precoces, minutos em até 

2 horas pós-ingestão de alérgenos) e "atrasadas" (tardiamente, até 48 horas a algumas 

semanas seguintes pós-ingestão). (KANSU et al., 2016). Dessa forma, é mediada por ambos 

os aspectos, mas as reações não IgE são menos facilmente reconhecidas devido a relação 

temporal menos clara entre exposição e sintomas. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

Na APLV mediada por IgE, há manifestações atópicas – urticária, angioedema, vômitos, 
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diarreia, rinite alérgica, asma, anafilaxia, eczema – enquanto a reação não mediada por IgE 

ocorre em um subconjunto de crianças principalmente com manifestações gastrointestinais em 

resposta à ingestão do leite de vaca, tais como vômitos, quadro mimetizando a DRGE, choro 

persistente, diarreia e, por vezes, constipação. (KANSU et al., 2016). Sua relação com a 

DRGE pode chegar a 40-56% dos casos; não obstante, os mecanismos pelos quais a APLV 

induz esta afecção ainda são pouco compreendidos. Percebem-se alterações neurais na 

motilidade gastrointestinal secundárias a reações de hipersensibilidade imediata, induzindo ao 

esvaziamento gástrico retardado e a mudanças na secreção de ácido gástrico. Além disso, 

evidenciaram-se disfunções na atividade mioelétrica gástrica em crianças atópicas, quando 

expostas ao leite de vaca. (FERREIRA et al., 2014). Essas alterações ocorreriam pela ativação 

e desgranulação dos mastócitos e dos eosinófilos, ocasionando a liberação de citocinas e a 

ativação de receptores nas fibras nervosas da mucosa digestiva, resultando em perturbações 

no peristaltismo estomacal e alteração do esfíncter esófago inferior, com resultantes vômitos 

persistentes. (ALLEN; HO, 2012; FERREIRA et al., 2014; KANSU et al., 2016). 

 

- Diagnóstico: se há suspeita de APLV, um diagnóstico diferencial é necessário, incluindo 

história familiar e exame físico como o passo inicial. O diagnóstico deve basear-se na 

avaliação sintomática e na dieta de eliminação diagnóstica, seguida de um teste de desafio 

oral após desaparecimento dos sintomas – exceto nas crianças com relato de alergia grave – 

com a confirmação do diagnóstico de APLV se houver reaparecimento dos mesmos. 

(ALLEN; HO, 2012; CAFFARELLI et al., 2010; KANSU et al., 2016). A duração de uma 

dieta de exclusão diagnóstica deve ser decidida de acordo com a manifestação clínica: 

geralmente de 3-5 dias se ocorrerem reações clínicas imediatas, de 1-2 semanas se forem 

observadas reações clínicas tardias, de 2-4 semanas em uma dieta isenta dessa proteína antes 

da reavaliação em crianças com reações gastrointestinais e 4 semanas para casos crônicos. 

Idealmente, deve haver uma breve reintrodução ou desafio para provar que os sintomas se 

repetem. (ALLEN; HO, 2012; CAFFARELLI et al., 2010; FERREIRA et al., 2014; KANSU 

et al., 2016). Melhora prevista pode ser constatada entre 2-6 semanas; contudo, se a mesma 

não ocorrer, então o diagnóstico de APLV não é provável, devendo ser consideradas alergias 

alimentares múltiplas ou outras doenças. (ALLEN; HO, 2012; CAFFARELLI et al., 2010; 

FERREIRA et al., 2014; KANSU et al., 2016). Além disso, se os sintomas aparecem em 

resposta a um teste de desafio aberto, recomenda-se o desafio duplo-cego controlado com 

placebo, que é o padrão de referência e o teste mais específico para diagnosticar APLV, 
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embora demorado e dispendioso, se os sintomas forem incertos ou questionáveis.  (KANSU et 

al., 2016). 

Se um desafio dá resultados positivos, geralmente a dieta de eliminação é continuada por 6 a 

12 meses. Se for negativo, o bebê pode ser alimentado com segurança com uma fórmula 

padrão a base de leite de vaca. (ALLEN; HO, 2012; CAFFARELLI et al., 2010; KANSU et 

al., 2016). 

 

- Prevenção: a melhor abordagem para preveni-la é o aleitamento materno exclusivo durante 

6 meses. Nenhum benefício da modulação da dieta materna tem sido demonstrado na 

diminuição da incidência de alergia, juntamente com a probabilidade de uma dieta materna 

desequilibrada afetar negativamente uma ou ambas as nutrições fetal e materna. 

Consequentemente, não se recomenda consistentemente modificar a dieta materna durante a 

gestação ou a lactação para prevenir a APLV. (KANSU et al., 2016). 

Os bebês de risco devem ser identificados pela história familiar para condições atópicas e 

devem receber uma dieta preventiva se estiverem propensos à alergia e não forem 

exclusivamente amamentados. O uso de fórmulas parcial ou totalmente hidrolisadas é 

recomendado em lactentes de risco que não são amamentados para a prevenção da APLV até 

que seu risco tenha sido avaliado pelo pediatra. (KANSU et al., 2016; TURNBULL; 

ADAMS; GORARD, 2015). Não há evidências que confirmem o benefício da introdução 

tardia de alimentos sólidos, mesmo potencialmente alergênicos, além da idade de 4 a 6 meses, 

para proteção contra alergias; não obstante, alimentos suplementares podem ser introduzidos 

paulatinamente em pequenas quantidades, de preferência enquanto a mãe ainda estiver 

amamentando, mas não antes que a criança tenha pelo menos 17 semanas de idade. (KANSU 

et al., 2016). A suplementação probiótica de mães durante a gravidez e a lactação tem sido 

indicada como susceptível de prevenir a atopia infantil precoce e a suplementação de dieta 

extensamente hidrolisada com prebióticos tem sido considerada como susceptível de diminuir 

a ocorrência de manifestações alérgicas, porém são necessárias evidências mais consistentes 

para tal recomendação. (KANSU et al., 2016). 

 

- Tratamento: a estratégia mais segura é direcionada pela exclusão da proteína do leite de 

vaca na dieta da criança e/ou da mãe que amamenta e deve ser tentada por tempo limitado 

para confirmar o diagnóstico. A decisão de usar uma fórmula substituta e escolher a melhor 

fórmula para satisfazer os requisitos nutricionais das crianças com APLV deve ser feito 
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principalmente com base na idade da criança e na história de outras alergias alimentares. 

(CAFFARELLI et al., 2010; KANSU et al., 2016; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

A amamentação não precisa ser abolida desde que a mãe adira a uma dieta isenta deste leite e 

produtos lácteos como queijo, iogurte e manteiga durante longos períodos. Além disso, as 

mães que amamentam devem eliminar esses produtos de sua dieta e tomar suplementos de 

cálcio e vitamina D, além de receberem aconselhamento dietético para evitar deficiências 

nutricionais. (KANSU et al., 2016). 

O tratamento de primeira linha envolve fórmulas extensamente hidrolisadas ou fórmulas 

baseadas em aminoácidos. As primeiras são toleradas pela maioria dos lactentes e crianças 

exclusivamente amamentadas; as últimas são desenvolvidas para superar a hipersensibilidade 

contra proteínas residuais nas extensamente hidrolisadas, particularmente em casos de 

enteropatia grave e/ou alergias alimentares múltiplas e intolerância às extensamente 

hidrolisadas. Por essa razão, as fórmulas baseadas em aminoácidos podem ser consideradas 

apenas em lactentes com reações graves como anafilaxia, esofagite eosinofílica e enterocolite 

induzida por proteínas alimentares. (ALLEN; HO, 2012; CAFFARELLI et al., 2010; KANSU 

et al., 2016). 

Embora as fórmulas à base de soja estejam associadas a uma menor alergenicidade do que as 

fórmulas à base de leite de vaca, as preocupações com o teor de isoflavonas (fitoestrógenos) 

foram aumentadas, não sendo, por isso, recomendadas nos primeiros 6 meses de vida; assim, 

consideram-se as duas fórmulas previamente citadas como primeira opção. (ALLEN; HO, 

2012; CAFFARELLI et al., 2010; KANSU et al., 2016). Não são recomendadas fórmulas 

parcialmente hidrolisadas à base de proteína do leite de vaca e proteínas de outros mamíferos. 

(KANSU et al., 2016). Além disso, existe uma reatividade cruzada significativa entre outros 

leites animais (por exemplo, caprinos), e estes não são recomendados. Na APLV, a dieta livre 

de leite deve ser continuada até pelo menos 1 ano de idade ou 6 meses após o diagnóstico. 

(KANSU et al., 2016).  

A adição de nucleotídios, ácidos gordos poliinsaturados de cadeia longa, pré e probióticos 

pode melhorar a imunidade e diminuir a incidência de distúrbios gastrointestinais, incluindo 

alergias alimentares, vômitos, DRGE e constipação.  (FERREIRA et al., 2014).  

 

b) Esofagite eosinofílica: 

 

Consiste em uma condição inflamatória crônica do esôfago onde há incremento da 

concentração de eosinófilos intraepiteliais (à histologia, ≥ 15 eosinófilos/campo de grande 
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aumento), embora seja também uma afecção transmural. Está estreitamente associada à 

alergia alimentar – incluindo mediada ou não mediada por IgE – bem como a outras 

condições atópicas, tais como eczema, rinite alérgica, asma ou história familiar de atopia. 

(ALLEN; HO, 2012). 

A esofagite eosinofílica pode apresentar-se em qualquer idade. Em crianças, dentre os 

sintomas gastrointestinais, destacam-se os vômitos, em geral, associados a outros sintomas, 

incluindo regurgitação, tosse, dor torácica, recusa alimentar, irritabilidade e disfagia. Há 

estudos que abordam estreita relação com a DRGE. (ALLEN; HO, 2012; TURNBULL; 

ADAMS; GORARD, 2015; PARK; CHOI; JEONG, 2016). De fato, a impactação do bolo 

alimentar constitui a apresentação mais comum da esofagite em crianças em idade escolar. 

Além desta, outra complicação que pode ocorrer é a estenose esofágica; ambas são incomuns, 

mas ameaçadoras à vida. Em geral, as crianças geralmente são diagnosticadas dentro dos 

primeiros 3 anos de idade (ALLEN; HO, 2012). 

O tratamento pode envolver corticosteroides tópicos, dilatação endoscópica das estenoses 

esofágicas, terapia dietética e exclusão de alérgenos alimentares, via testes de alergia. 

(ALLEN; HO, 2012; TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). Uma dieta baseada em 

aminoácidos, por exemplo, é eficaz na melhora dos sintomas e características histológicas em 

crianças. Além disso, uma dieta de exclusão de seis alimentos – proteína de leite de vaca, 

soja, trigo, ovo, amendoim e frutos do mar – pode induzir remissão e melhorar a histologia na 

maioria das crianças com esofagite. O leite de vaca é o gatilho único mais comumente 

identificado após as reintroduções. (ALLEN; HO, 2012; PARK; CHOI; JEONG, 2016; 

TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

A esofagite eosinofílica deve ser considerada em crianças com sintomatologia persistente e/ou 

não responsiva ao tratamento para DRGE. Importante o diagnóstico e tratamento precoces a 

fim de evitar complicações sérias que podem ocorrer tardiamente. (ALLEN; HO, 2012; 

TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

c) Gastroenterite eosinofílica: 

 

A gastroenterite eosinofílica inclui gastrite eosinofílica, enteropatia eosinofílica e colite 

eosinofílica, podendo manifestar-se em qualquer idade com predomínio masculino. O quadro 

clínico pode envolver uma constelação de sintomas, tais como: dor, náuseas, vômitos, 

diarreia, perda de peso, anemia e má absorção. O diagnóstico não é sempre direto, mas sim 

por análises endoscópica e histopatológica. Há relação com alergia alimentar e atopia, sendo 
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que a maioria dos pacientes com eosinofilia periférica apresenta elevações na IgE sérica. A 

gastroenterite eosinofílica é rara e a maioria dos casos é tratada com corticosteroides. 

(TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

6 INTOLERÂNCIA ALIMENTAR 

 

As intolerâncias alimentares são reações adversas que não envolvem o sistema imunológico. 

Algumas intolerâncias alimentares englobam um processo fisiopatológico orgânico 

conhecido, como as intolerâncias à lactose e à frutose. No entanto, a maioria das intolerâncias 

necessita de maiores explicações. Além disso, ao contrário da genuína alergia alimentar, na 

intolerância há um atraso no início dos sintomas, estes são prolongados e com sorologia sérica 

negativa. O quadro também pode incluir cefaleia, fadiga, alterações musculoesqueléticas e 

comportamentais. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

Testes objetivos podem ajudar a esclarecer o diagnóstico, tais como um tratamento duplo-

cego controlado com placebo. Além disso, crianças podem apresentar melhora após restrição 

dietética da alimentação deflagradora do quadro. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

a) Intolerância à lactose: 

 

A lactose alimentar é hidrolisada pela mucosa do intestino delgado, pela lactase, convertendo-

se em glicose e galactose antes da absorção. A alactasia hereditária é uma condição rara em 

que a lactase está completamente ausente desde o nascimento. No entanto, a maioria dos 

pacientes com má absorção à lactose possuem níveis normais de lactase, como um recém-

nascido, mas estes declinam após o desmame, levando à deficiência em crianças mais velhas e 

nos adultos. Sintomas que podem ocorrer são cólicas abdominais, distensão abdominal, 

flatulência e diarreia osmótica, que melhoram após a retirada dietética da lactose. 

(TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

b) Intolerância à frutose: 

 

A frutose é um dos dois monossacáridos simples da sacarose. É absorvida sem quebra 

enzimática, transportada por difusão, principalmente usando o transportador GLUT5. Um co-

transportador de frutose dependente de glicose GLUT2 melhora a absorção pelo arrasto do 

solvente e difusão passiva. Assim, a absorção da frutose é estimulada pela co-ingestão de 
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glicose de uma forma dependente da dose. O processo de absorção é incompleto em algumas 

crianças, podendo ser sobrecarregado se houver excesso intestinal da frutose luminal, 

particularmente se houver pouco intestino. Qualquer frutose não absorvida no cólon – onde a 

fermentação colônica leva à produção de gás – causa sintomas semelhantes aos encontrados 

na intolerância à lactose. (TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

c) Sensibilidade ao glúten: 

 

Em distinção à doença celíaca – que abarca uma reação mediada por imunidade ao glúten em 

crianças geneticamente predispostas – além da alergia ao trigo – que leva à resposta alérgica 

mediada por IgE às gliadinas –  a sensibilidade ao glúten envolve um diagnóstico clínico meio 

controverso no qual a exclusão alimentar do glúten pode melhorar uma série de sintomas, 

incluindo enxaqueca e até distúrbios comportamentais. Crianças sensíveis ao glúten não 

apresentam nenhuma das alterações sorológicas e/ou anormalidades encontradas na doença 

celíaca; contudo, pode estar associada a respostas imunes adaptativas da mucosa. 

(TURNBULL; ADAMS; GORARD, 2015). 

 

 

7 DOENÇA CELÍACA (DC) 

 

- Introdução: doença autoimune e inflamatória sistêmica na qual o organismo não consegue 

digerir uma proteína conhecida como glúten, causando a chamada “enteropatia sensível ao 

glúten”. (DIAS, 2016; PACITTO et al., 2017). 

Pelo aspecto relacionado à imunidade, a criança que desenvolve DC, provavelmente, herdou 

um dos dois genes ligados à condição de um ou de ambos os pais, dentre os quais os genes 

HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Além disso, sabe-se da associação da DC com doenças autoimunes, 

bem como ao diabetes tipo 1, sendo recomendável a pesquisa de marcadores sorológicos 

dessa afecção em crianças celíacas. (DIAS, 2016). 

Outros marcadores que podem deflagrar a DC em crianças geneticamente predispostas ainda 

são objeto de investigação, tais como: exposição intrauterina, infecções ou outros fatores 

ambientais. (DIAS, 2016). 

 

- Quadro clínico: pode envolver sintomas que extrapolam o âmbito gastrointestinal que, em 

geral, são deflagrados quando alimentos que contêm glúten são introduzidos na dieta. As 
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crianças podem apresentar diarreia, anorexia, dor e/ou distensão abdominal, atraso no 

desenvolvimento, náuseas, vômitos, fadiga, dermatite herpetiforme e alterações 

comportamentais. Além disso, sinais de desnutrição podem estar presentes, tais como: 

letargia, atonia muscular e perda de cabelo. Em bebês gravemente doentes, pode ser 

deflagrada a crise celíaca, caracterizada pelo agravamento agudo e progressão rápida dos 

sintomas, podendo envolver: diarreia aquosa, vômitos sucessivos, desidratação, letargia, 

redução ponderal e múltiplos distúrbios metabólicos. (RADLOVIC et al., 2016).  

Pacitto et al. (2017) pesquisaram as manifestações neurológicas na DC. Para tanto, avaliaram 

um menino com 23 meses de vida, portador da síndrome de Guillain-Barré, considerada como 

a primeira manifestação de DC nesta criança. Os sintomas gastrointestinais – vômitos, 

distensão abdominal e perda acentuada de peso – que duraram 2 meses, precederam os 

sintomas neurológicos, como restrição súbita à deambulação e ausência de profundidade dos 

reflexos tendinosos em ambos os membros inferiores. Dada a associação entre a evidência 

clínica da doença e os resultados dos testes de triagem, foi confirmado diagnóstico de DC, 

sendo iniciado tratamento baseado numa dieta restrita sem glúten, que levou à recuperação 

completa da neuropatia periférica, com otimização dos reflexos e recuperação da marcha. Os 

autores, diante do caso, reforçam a necessidade do adequado conhecimento das manifestações 

extra-intestinais da DC, o que é essencial para a rápida introdução da dieta isenta de glúten 

para a resolução dos sintomas neurológicos. 

Radlovic et al. (2016) realizaram estudo retrospectivo em 367 crianças com clássico quadro 

de DC, sendo que a crise celíaca foi confirmada em seis (1,63%) crianças, 5 no primeiro e 1 

no segundo ano de vida. Em 3 delas, os sintomas foram precipitados por rotavírus e em 1 por 

Salmonella enteritidis, o que reforça a presença de agentes infecciosos como desencadeadores 

do quadro. 

 

- Diagnóstico: deve ser o mais precoce possível a fim de evitar a mortalidade, sobretudo pela 

crise celíaca. Exame clínico, além de exames laboratoriais, testes sorológicos específicos e 

biopsia intestinal. (PACITTO et al., 2017).  

 

- Tratamento: baseia-se no aspecto preventivo (restrição de alimentos com glúten), após 

confirmação diagnóstica precisa. (DIAS, 2016). Como suporte, o tratamento com 

sintomáticos, sobretudo, na crise celíaca, para correção dos distúrbios hidroeleletrolíticos. 

(RADLOVIC et al., 2016).   
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8 SÍNDROME DOS VÔMITOS CÍCLICOS (SVC) 

 

8.1 Introdução: 

 

A síndrome do vômito cíclico (SVC) é um distúrbio funcional da infância cuja manifestação 

clínica pode variar entre as crianças em termos de início, duração e sintomas. (SALVATORE 

et al., 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

Caracteriza-se por episódios de vômitos frequentemente estereotipados, profusos, de conteúdo 

bilioso, recorrentes e autolimitantes, na maioria dos casos, associados a náuseas e letargia. 

(GELFAND; GALLAGHER, 2016; LIAO et al., 2011; MURAHOVSCHI, 2006). Inclusive, 

há significativo impacto sobre a qualidade de vida, com prejuízo nas atividades sociais diárias 

e no desempenho escolar, uma vez que cada ataque pode ser debilitante a ponto da criança 

necessitar de hospitalização para tratar-se. (GÜRKAN et al., 2015; LIAO et al., 2011; 

SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

 

8. 2 Epidemiologia: 

 

Nos últimos anos, registraram-se crescentes casos da SVC em todo o mundo. Em geral, as 

meninas são as mais acometidas (relação 3:1) em comparação aos meninos. A idade mediana 

de início dos sintomas varia de 5,2-6,9 anos, embora possa acontecer em crianças com 6 

meses de idade. (TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

Contudo, há entraves para se estabelecer dados epidemiológicos mais precisos, visto que a 

mesma permanece não diagnosticada após o início dos sintomas. (GELFAND; 

GALLAGHER, 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

 

8. 3 Fisiopatologia: 

 

A patogênese permanece desconhecida, mas parece haver um elo entre a SVC e uma 

enxaqueca de etiologia central. (GÜRKAN et al., 2015; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

Existe analogia entre os sintomas para ambas as condições (náuseas, fotofobia e cefaleia) e a 

etiologia (stress, falta de sono), além de infecções e mesmo gatilho de alimentos. (TAN; 

LIWANAG; QUAK, 2014). 
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Curiosamente, também é relatada coexistência de história pessoal ou familiar de enxaqueca 

em crianças com SVC. (GELFAND; GALLAGHER, 2016; MURAHOVSCHI, 2006; 

SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014).   

A disfunção mitocondrial pode ter um papel decisivo na SVC. Possivelmente, tal fato seja 

oriundo da herança materna cujas mutações no DNA mitocondrial causam déficits na 

produção de energia celular. Nesta vertente, a incapacidade de aumentar a produção de 

energia necessária durante condições de estresse, como resultado dessas alterações no DNA, 

predispõe as crianças à deflagração de um ciclo de vômitos que se perpetua para disfunções 

no sistema nervoso. (GELFAND; GALLAGHER, 2016; SALVATORE et al., 2016; TAN; 

LIWANAG; QUAK, 2014).   

 

8.4 Quadro clínico: 

 

As crianças afetadas geralmente experimentam um padrão estereotipado de vômitos, ou seja, 

com consistência no tempo de início e duração dos sintomas. (MURAHOVSCHI, 2006; TAN; 

LIWANAG; QUAK, 2014). 

Classicamente, a SVC engloba 4 fases: inter-episódica, prodrômica, vômitos e recuperação 

(GELFAND; GALLAGHER, 2016; LIAO et al., 2011; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014): 

 

1) Fase inter-episódica: assintomática. 

2) Fase prodrômica: a criança sente a aproximação do episódio, mas ainda é capaz de 

tomar e manter os medicamentos orais. 

3) Vômitos: são intensos, biliosos (83% dos casos) e incapacitantes, associados a 

náuseas e outros sintomas, tais como cefaleia, fotofobia, palidez, anorexia, apatia, dor 

abdominal e/ou “enxaqueca abdominal” (periumbilical ou mal localizada) e, em casos 

graves, desidratação grau 3. 

4) Fase de recuperação: inicia-se pela remissão nauseosa e termina quando a criança 

recupera o apetite, a disposição e o peso perdidos na fase anterior. 

O reconhecimento destas fases é imprescindível para o diagnóstico e tratamento precisos. 

(TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 
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8. 5 Diagnóstico: 

 

Pelo quadro clínico bastante inespecífico, em lactentes e crianças pequenas, distinguir os 

episódios da SVC de outras etiologias torna-se um percalço. De fato, equivocamente, o termo 

"vômito cíclico" é empregado na prática clínica para se referir a uma criança cujo padrão de 

vômito é simplesmente recorrente, grave ou frequente. Como resultado, várias crianças 

podem permanecer internadas por períodos prolongados a fim de esclarecer o diagnóstico, que 

é, na gama dos casos, de exclusão. (GELFAND; GALLAGHER, 2016; LIAO et al., 2011; 

MURAHOVSCHI, 2006; SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014).  

Constatou-se que a maioria dos pacientes melhora quando cresce, mas o diagnóstico e 

intervenção precoces são imprescindíveis para melhora da qualidade de vida. (LIAO et al., 

2011). 

Estes pacientes são ordinalmente diagnosticados como intoxicação alimentar e DRGE. 

Todavia, em uma criança com vômitos recorrentes, é imperioso investigar condições que 

ameaçam a vida, alterações anatômicas gastrointestinais – tais como: má rotação e volvo – 

além de tumores cerebrais, disfunções renais, enxaqueca, desordens epilépticas e erros inatos 

do metabolismo. (GELFAND; GALLAGHER, 2016; GÜRKAN et al., 2015; TAN; 

LIWANAG; QUAK, 2014). Aspecto importante a ser ressaltado é que na SVC existe 

verdadeira periodicidade dos sintomas e os ataques são estereotipados na criança 

independentemente da presença de afecções agudas recorrentes ou erros inatos do 

metabolismo. (MURAHOVSCHI, 2006; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

 

 Critérios diagnósticos (GELFAND; GALLAGHER, 2016; GÜRKAN et al., 2015; 

LIAO et al., 2011; SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014): 

 

1) Pelo menos 5 ataques em qualquer momento ou, no mínimo, 3 ataques durante um 

período de 6 meses. 

 

2) Os vômitos são deflagrados, pelo menos, 4 vezes durante 1 hora, com retorno à 

melhora entre os episódios. 

 

3) Episódios de intensas náuseas e vômitos com duração de entre 1 hora a 10 dias. 
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4) Os ataques são separados, no mínimo, por 1 semana de bem-estar completo, ou seja, 

existe periodicidade entre os ataques. 

 

5) O quadro não pode ser atribuído a outro distúrbio, ou seja, deve-se excluir uma 

patologia de base. 

 

Em relação às principais classes de distúrbios metabólicos a serem consideradas em crianças 

com vômitos recorrentes e que podem imitar os vômitos cíclicos, podem ser citadas: 

distúrbios na oxidação dos ácidos graxos, defeitos do ciclo da ureia e ácidos orgânicos, além 

de cetose inadequada. (GELFAND; GALLAGHER, 2016). Características laboratoriais que 

sugerem uma oxidação de ácidos graxos em crianças com vômitos recorrentes incluem: 

hipoglicemia hipocetótica, acidose metabólica, elevação das transaminases (AST e ALT), da 

creatina-fosfoquinase (CPK) e do lactato. A acidose é devido à acumulação de lactato e ácidos 

graxos, onde há vários casos relatados de vômitos cíclicos aparentes. Os defeitos do ciclo da 

ureia também podem apresentar episódios recorrentes de vômitos e encefalopatia. A presença 

de vômitos após refeições ricas em proteínas sugere essa etiologia, mas não é, de modo 

algum, característica necessária. (GELFAND; GALLAGHER, 2016). 

Assim, para diferenciar a SVC dos distúrbios metabólicos, estes devem apresentar 

(GELFAND; GALLAGHER, 2016): 

 

1) Qualquer grau de anormalidade intercrises; 

2) Encefalopatia com ataques; 

3) Ataques desencadeados pelo jejum, doença ou pós-ingestão de alimentos com elevado 

conteúdo proteico e/ou de carboidratos e/ou de gordura. Assim, crianças com erros 

inatos no metabolismo desses compostos não possuem a SVC, mas um distúrbio 

metabólico. 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que o diagnóstico da SVC é essencialmente clínico; 

inclusive, exame neurológico anormal não é esperado durante a avaliação. Se este for 

constatado, o ideal é investigar outras etiologias, tais como erros inatos do metabolismo. 

Nessa circunstância, exames laboratoriais e de imagem pode ser aplicados.  (GELFAND; 

GALLAGHER, 2016; LIAO et al., 2011; MURAHOVSCHI, 2006; TAN; LIWANAG; 

QUAK, 2014). 
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 Exames laboratoriais:  

 

 Eletrólitos séricos; 

 Gasometria arterial (pode revelar acidose metabólica durante as crises); 

 Sumário de urina; 

 Glicemia; 

 Perfis de lactato plasmático, amônia, aminoácidos, acilcarnitina e de ácido orgânico 

urinário são indicados para excluir erros do metabolismo. Neste aspecto, tais testes 

metabólicos podem ser realizados nas seguintes situações (GELFAND; 

GALLAGHER, 2016): 

 

a) Existe qualquer grau de anormalidade entre os ataques: na SVC, as crianças são 

completamente normais entre os ataques. 

 

b) Presença de encefalopatia durante os ataques: proeminente em distúrbios 

metabólicos. 

 

c) Os ataques são precipitados por doença, jejum ou refeições com elevados teores 

proteico ou de gordura: períodos de doença ou jejum provocam catabolismo, no qual 

as crianças dependem das reservas energéticas de gordura e proteína para suprir tais 

eventos adversos. Estes podem desmascarar uma deficiência metabólica parcial dessas 

reservas o que não se manifesta quando a criança está bem.  

 

 Modalidades de imagem: 

O vômito biliar requer imagens do aparelho gastrointestinal para excluir causas obstrutivas, 

tais como: má rotação intestinal. As opções habituais de imagem incluem: radiografia 

abdominal com contraste/estudo de bário e ultrassom de abdome. (TAN; LIWANAG; QUAK, 

2014). A endoscopia digestiva alta, ocasionalmente, pode ser usada em crianças com sintomas 

de esofagite que persistem além dos episódios de vômitos. (GÜRKAN et al., 2015; LIAO et 

al., 2011; SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

A imagem cerebral é muitas vezes realizada para descartar tumores do sistema nervoso 

central, especialmente se houver êmese logo pela manhã cedo, além de achados neurológicos 

ao exame. (TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). Por outro lado, embora o papel do 
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eletroencefalograma na avaliação diagnóstica da SVC permaneça infrequente, tem sido 

demonstrado um estado encefalopático leve durante o ataque, que se resolve quando a criança 

está bem. Assim, esse modo de investigação poderá dar um maior apoio diagnóstico. 

(GELFAND; GALLAGHER, 2016). 

 

8. 6 Tratamento: 

 

Continua a ser um desafio e orientado para o arrefecimento dos ataques e pode ser 

considerado sob 3 aspectos: profilático, de suporte e abortivo. (TAN; LIWANAG; QUAK, 

2014). 

 

a) Não farmacológico: 

Assim como o tratamento da enxaqueca, é importante que os pais possam identificar fatores 

precipitantes como falta de sono, estresse – relacionado, por exemplo, a exames escolares – 

e/ou certos alimentos (ex: queijo, chocolate, cafeína) a fim de prevenir os ataques quando 

possível. As crianças com SVC provavelmente também devem evitar jejum prolongado e 

horários de sono irregulares, o que auxilia na prevenção da enxaqueca. (GELFAND; 

GALLAGHER, 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

O acompanhamento psicológico específico pode ser benéfico para explorar estressores 

mentais e desenvolver técnicas de enfrentamento de ansiedade antecipatória. Nesta 

circunstância, a terapia cognitivo-comportamental, atrelada a treinamento de biofeedback, 

pode acautelar episódios sintomáticos. (SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; 

QUAK, 2014). 

 

b) Tratamento profilático: 

Existem recomendações limitadas baseadas no emprego de agentes profiláticos na SVC. 

Contudo, a profilaxia deve ser considerada em crianças que têm mais de um episódio por mês, 

que este seja incapacitante (duração ≥ 3 dias), levando a hospitalizações e ausências escolares, 

além de resposta insatisfatória a abortivos. (SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; 

QUAK, 2014). 

 

A amitriptilina, um antidepressivo tricíclico, é a primeira linha recomendada em crianças com 

mais de 5 anos de idade. Os tricíclicos reduzem a disfunção autonômica gástrica pela 
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diminuição da neurotransmissão colinérgica e modulação de adrenorreceptores alfa. 

(GELFAND; GALLAGHER, 2016; LIAO et al., 2011; SALVATORE et al., 2016; TAN; 

LIWANAG; QUAK, 2014). 

Em crianças menores de 5 anos, a ciproeptadina (0,25-0,5 mg/kg/dia, 2 vezes por dia), um 

anti-histamínico e antagonista do receptor de serotonina, é recomendada como agente de 

primeira linha. (GELFAND; GALLAGHER, 2016; SALVATORE et al., 2016). Outra opção 

nessa abordagem seria o pizotifeno (0,5-1,5 mg/ 1-2 vezes ao dia). (LIAO et al., 2011; 

SALVATORE et al., 2016). 

O propranolol (0,25-1 mg/kg em 2-3 administrações diárias) mostrou eficácia moderada e é 

recomendado como profilaxia de segunda linha em crianças de todas as idades. (GELFAND; 

GALLAGHER, 2016; LIAO et al., 2011; SALVATORE et al., 2016). Presença de asma, 

diabetes, depressão e doenças cardíacas são possíveis contra-indicações. (SALVATORE et 

al., 2016). 

 

O uso de suplementos mitocondriais – L-carnitina (co-fator mitocondrial envolvido no 

transporte de ácidos graxos de cadeia longa na membrana mitocondrial), riboflavina (cofator 

para o complexo I da cadeia respiratória) e coenzima Q10 (suporta transferência de elétrons 

entre os complexos na cadeia respiratória mitocondrial) – pode ser uma alternativa como 

terapia complementar com resposta satisfatória para lidar com situações de estresse, embora 

ainda existam dados com evidências escassas em crianças para prevenir ou atenuar a 

gravidade dos episódios de vômitos cíclicos. (GELFAND; GALLAGHER, 2016; 

SALVATORE et al., 2016).  

Na fase prodrômica, agentes antieméticos (ondansetron e granisetron), ansiolíticos 

(lorazepam), anti-enxaqueca (sumatriptano e zolmitriptano) e procinéticos (domperidona)  

podem ser alternativas para suprimir os ataques. (SALVATORE et al., 2016).  

Outros agentes utilizados empiricamente para profilaxia com sucesso variável são os 

anticonvulsivantes valproato e fenobarbital, além da eritromicina (SALVATORE et al., 

2016).  

 

c) Tratamento na fase aguda: 

 

Em geral, é adotada a internação hospitalar, essencial para avaliar a gravidade da desidratação 

e iniciar a reposição volêmica com fluido intravenoso contendo glicose e eletrólitos 
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apropriados para o grau de desidratação. A minimização de sintomas é necessária não só para 

fazer a criança se sentir mais à vontade, mas também para aliviar o sofrimento dos pais. 

(LIAO et al., 2011; SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

O ondansetron intravenoso (0,3-0,4 mg/kg/dose, 6/6 h, se necessário) é o agente antiemético 

eficaz para diminuir a duração de um episódio em mais de 50% dos casos. Agentes 

antieméticos utilizados em adultos são evitados devido ao risco associado de efeitos colaterais 

extra-piramidais. (SALVATORE et al., 2016; TAN; LIWANAG; QUAK, 2014). 

A criança idealmente deve estar descansando em um ambiente calmo com iluminação 

mínima. Agentes como clorpromazina ou lorazepam são importantes para otimizar o sono, 

atenuando a frequência dos vômitos. Além disso, inibidores da bomba de prótons ou 

antagonistas dos receptores H2 devem ser considerados para crianças que tenham constantes 

ataques de êmese a fim de controlar a dor epigástrica e os danos esofágicos. 

(MURAHOVSCHI, 2006; SALVATORE et al., 2016). 

 

9 DOENÇAS METABÓLICAS 

 

9.1 Introdução: 

 

As disfunções metabólicas constituem praticamente um grupo de transtornos genéticos que 

afetam várias vias bioquímicas do corpo. (CHOUDHRY et al., 2013). Em geral, estão 

presentes na faixa etária pediátrica – especialmente no período neonatal e na infância – 

devendo, por isso, serem consideradas em crianças que apresentam um quadro de vômitos. 

(CHOUDHRY et al., 2013; GELFAND; GALLAGHER, 2016).   

A maioria das afecções metabólicas exibe um padrão autossômico recessivo de herança, 

sobretudo em populações que apontam elevada prevalência de casamentos consanguíneos, 

embora esta não seja uma regra absoluta. Além disso, esses distúrbios apresentam importante 

taxa de mortalidade e/ou resultam em sequelas graves com risco de incapacidade neurológica 

significativa a longo prazo. (CHOUDHRY et al., 2013;  GUTIÉRREZ et al., 2015). 

 

9. 2 Classificação: 

 

Os distúrbios metabólicos podem ser classificados, prioritariamente, em quatro grupos, de 

acordo com a patologia subjacente (GUTIÉRREZ et al., 2015): 
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1) Transtornos do metabolismo dos carboidratos: crianças com alterações no 

armazenamento do glicogênio, distúrbios no metabolismo da galactose e da frutose, 

hiperinsulinismo congênito e disfunções no transporte intracelular da glicose.  

2) Distúrbios do metabolismo lipídico: crianças com distúrbios na oxidação de ácidos 

graxos, no metabolismo da carnitina e na síntese de corpos cetônicos e sua utilização.  

3) Transtornos do metabolismo das proteínas e aminoácidos: crianças com 

hiperfenilalaninemia, distúrbios no metabolismo da tirosina, hiperglicemia não 

cetótica, acidemias propiônica e metilmalônica, distúrbios no metabolismo intracelular 

e transporte da vitamina B12, acidúria glutárica tipo 1, homocistinúria clássica, 

doenças do metabolismo de aminoácidos contendo enxofre e distúrbios no ciclo da 

ureia.  

4) Doenças mitocondriais: são causadas por mutações genéticas, sobretudo em 

componentes mitocondriais e/ou no DNA mitocondrial (mtDNA). Como resultado, 

essas crianças podem apresentar deficiências isoladas ou combinadas em enzimas da 

cadeia respiratória e da fosforilação oxidativa, bem como deficiência da piruvato 

desidrogenase. (XIA et al., 2016). 

 

Dentre as complicações das doenças metabólicas que podem estar atreladas a vômitos, merece 

ênfase especial a insuficiência hepática pediátrica, resultante de distúrbios no metabolismo 

hepático – particularmente em lactentes e crianças pequenas – visto que ela pode ser o agente 

deflagrador de uma gama considerável das patologias citadas, podendo atingir cerca de 13-

43% de todos os casos, cujo prognóstico é reservado. Neste contexto, galactosemia, defeitos 

na oxidação de ácidos graxos e no ciclo da ureia merecem destaque. (COSTA et al., 2017). 

Outras afecções que podem ser consideradas incluem: síndrome adrenogenital, deficiência de 

biotinidase, porfiria e doenças agudas intermitentes. (CHOUDHRY et al., 2013; GELFAND; 

GALLAGHER, 2016).   

 

9. 3 Quadro clínico: 

 

Na maioria das crianças portadoras de patologias metabólicas, os sinais e sintomas são 

inespecíficos. Realmente, os vômitos frequentemente se encontram associados a outros 

sintomas.  

Choudhry et al. (2013), por exemplo, ao realizarem estudo transversal de prontuários de 

crianças previamente internadas por vasta etiologia de erros inatos do metabolismo, 
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constataram que os vômitos estavam presentes em 20% das crianças, sendo superados apenas 

pelas convulsões e coma (50% cada), além da insuficiência respiratória secundária à acidose 

metabólica (40% dos casos).  

Corroborando o estudo citado, Ardeitchik et al. (2012) já haviam verificado que, em crianças 

com distúrbios  no ciclo da ureia, os sintomas  neurológicos (como as alterações no nível de 

consciência) predominavam, seguidos dos episódios de vômitos isolados, sendo ambas as 

manifestações oriundas dos níveis elevados de amônia no sangue. Além disso, foi observado 

que os sintomas neonatais se apresentaram após as primeiras 24-48 horas de vida em bebês 

nascidos a termo após uma gravidez normal. Nesta conjuntura, quando presentes, síndrome da 

angústia respiratória, recusa alimentar, letargia, hipotonia e irritabilidade foram as 

manifestações mais agregadas aos vômitos. Inclusive, foram documentadas tais reações pós-

ingestão de dieta com elevado conteúdo proteico.  

Xia et al. (2016) evidenciaram que, em metade dos pacientes pediátricos chineses com 

mutação no gene m.3243A> G, os vômitos eram a 2º manifestação clínica mais frequente 

(55% dos casos), sendo suplantados apenas pelas convulsões (76% dos casos). Outros 

sintomas associados foram enxaqueca (50%), redução da acuidade visual (52%) e fraqueza 

muscular (48%). Além disso, a maioria das crianças com essa disfunção (73% dos pacientes) 

apresentou baixa estatura, déficit cognitivo e intolerância aos exercícios, sobretudo nos casos 

de vômitos associados a crises convulsivas. Ainda segundo este estudo, a explicação plausível 

seria que a doença mitocondrial causada por esta mutação pode resultar na redução de 

proteínas codificadas pelo DNA com comprometimento da fosforilação oxidativa e da 

tradução mitocondrial. Nesta circunstância, o sistema nervoso central é o mais repetidamente 

acometido pelas patologias mitocondriais devido à sua maior demanda energética. 

Convulsões podem resultar da depleção de energia neuronal, estresse oxidativo, sinalização 

prejudicial de cálcio, perturbações na imunidade e deficiências de vitaminas, cofatores e 

aminoácidos. Assim sendo, as doenças mitocondriais devem ser consideradas clinicamente 

em crianças com vômitos inexplicáveis e cefaleia.  

Outra pesquisa observacional e retrospectiva, realizada por Gutiérrez et al. (2015), analisou 

107 registros de crianças portadoras de doenças metabólicas atendidas em serviços de 

emergência. Foi constatado que os sintomas respiratórios perfizeram a maioria dos casos: 33 

pacientes (30,8%). Quando a consulta foi para avaliar a ocorrência de vômitos, estes 

atingiram 14 pacientes (13%), estando associada, a maioria deles, a quadro infeccioso sempre 

com febre, com ou sem diarreia. Além disso, metade das crianças admitidas foi devido à 

descompensação metabólica da patologia subjacente, com vômitos mais proeminentes nos 
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casos de transtornos relacionados ao metabolismo proteico, pós-ingestão de alimentos 

repletos de proteínas. 

Trabalho mais recente de Costa et al. (2017) verificou que, em crianças portadoras de doença 

metabólica agregada à insuficiência hepática, os vômitos foram observados em 67% dos casos 

associados também a manifestações de hipotonia e atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor; além disso, os sintomas se exacerbavam na presença de hepatomegalia, 

icterícia e encefalopatia.  

Destarte, pode-se inferir, pelo dissertado, que o quadro clínico na presença de patologias 

metabólicas é vasto, sendo os vômitos parte integrante importante da sintomatologia em 

praticamente todas elas.  

 

9. 4 Diagnóstico: 

 

As afecções metabólicas são doenças complexas; logo, seu manejo requer conhecimento das 

complicações metabólicas mais comuns que, até mesmo, podem ser potencialmente graves ou 

fatais, como a insuficiência hepática aguda. (COSTA et al., 2017; GUTIÉRREZ et al., 2015). 

Dessa forma, o diagnóstico oportuno implica na adoção de medidas terapêuticas específicas 

que podem salvar a vida dessas crianças, sobretudo em situações de emergência. 

(CHOUDHRY et al., 2013; GUTIÉRREZ et al., 2015). 

Para tanto, como em toda propedêutica, a anamnese e o exame clínico são imprescindíveis, 

visto que o diagnóstico das desordens metabólicas requer um alto índice de suspeita. 

(CHOUDHRY et al., 2013). Por conseguinte, seu cuidado é altamente complexo e 

especializado; portanto, essas crianças, preferencialmente, devem ser encaminhadas a um 

geneticista metabólico e/ou neurologista a fim de discernir o diagnóstico diferencial, 

sobretudo, entre doenças metabólicas e SVC. (GELFAND; GALLAGHER, 2016). Além 

disso, em crianças com doença metabólica conhecida, é particularmente importante 

diferenciar se os sintomas estão relacionados à descompensação aguda e/ou à intercorrência 

associada à condição. Nesta conjuntura, em situações críticas, saber se a doença metabólica de 

base foi causa ou consequência da descompensação metabólica aguda que levou à 

hospitalização pode se tornar um entrave para o médico. (GUTIÉRREZ et al., 2015). 

O interrogatório sistemático deve ser direcionado. É importante averiguar se a criança tem 

episódios prévios de vômitos recorrentes, recusa alimentar, problemas comportamentais (por 

exemplo, hiperatividade, agitação), retardo mental e episódios inexplicáveis de alterações no 

nível de consciência. (CHOUDHRY et al., 2013). Saber também a dieta diária da criança, 
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devendo ser dada especial atenção à aversão à proteína. Neste aspecto, por exemplo, elevada 

ingestão de proteínas tem sido relatada como uma precipitação para doenças no ciclo da ureia. 

(ARDEITCHIK et al., 2012). 

Além disso, é imprescindível a investigação laboratorial como auxílio para identificar a causa, 

tais como: hemograma, culturas (sangue, líquido cefalorraquidiano e urina), eletrólitos, testes 

de funções renal e hepática, gasometria arterial, amônia sérica, lactato e glicemia. 

Neuroimagem pode ser realizada em crianças com vômitos apresentando convulsões e coma. 

Podem também ser aplicados testes para detectar, por exemplo, vários metabólitos na urina – 

cetonas, glicose, cetoácidos, cloreto férrico, sulfitos e nitritos – e/ou métodos mais específicos 

– cromatografia líquida de alta pressão, espectrometria, cromatografia gasosa-espectrometria 

de massa – para prováveis disfunções mitocondriais e distúrbios no metabolismo dos 

carboidratos, dos ácidos graxos, no ciclo de ureia e acidoses orgânicas. (CHOUDHRY et al., 

2013). 

Foi provado que a implementação de diretrizes baseadas em evidências para triagem neonatal 

tem facilitado o diagnóstico e tratamento precoces melhorando a taxa de sobrevida global das 

crianças com doenças metabólicas. (CHOUDHRY et al., 2013; GUTIÉRREZ et al., 2015). 

 

9. 5 Tratamento: 

 

Depende do diagnóstico precoce das etiologias, da afecção de base e da situação clínica na 

qual se encontra a criança para a aplicação direcionada do tratamento. Nesse contexto, está 

provado que a disponibilidade de novas terapias específicas para algumas patologias e 

instrumentos avançados de suporte contribuíram para modificar a história e progressão natural 

de alguns distúrbios metabólicos.  (CHOUDHRY et al., 2013; GUTIÉRREZ et al., 2015). 

O tratamento de emergência, por exemplo, depende da pronta instituição de condutas voltadas 

para a estabilização metabólica, como suporte volêmico com fluidos intravenosos, além da 

correção dos níveis de glicose sanguínea, das anormalidades eletrolíticas, da acidose e 

hiperamonemia. (GUTIÉRREZ et al., 2015). 

Mudanças dietéticas – como a adoção de dietas com redução do conteúdo proteico – podem 

ser opções em crianças portadoras de distúrbios no ciclo da ureia, embora haja escassas 

evidências para tal conduta. (ARDEITCHIK et al., 2012). 

Transplante hepático pode ser uma alternativa em crianças hepatopatas na fase inicial da 

insuficiência hepática, sendo contra-indicado em casos de envolvimento multissistêmico. 

(COSTA et al., 2017). 
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Outras alternativas dependem do grupo ao qual se insere a doença metabólica; nesta 

circunstância, pode-se, assim como na SVC, administrar um coquetel de carnitina, biotina, 

coenzima Q, vitaminas B12 e E. (CHOUDHRY et al., 2013; GELFAND; GALLAGHER, 

2016).   

 

10 ALTERAÇÕES ANATÔMICAS 

 

Anomalias anatômicas também constituem causas de vômitos em crianças, sobretudo nos 

primeiros dias, meses e/ou anos de vida. Obstruções, estenoses, atresias, intussuscepção e má 

rotação (volvo) são algumas dessas alterações discutidas a seguir. (BISHOP, 2006). 

 

 10.1 Estenose hipertrófica do piloro: 

 

- Conceito: a estenose hipertrófica pilórica infantil (EHPI) – anteriormente conhecida como 

estenose pilórica congênita – é a condição cirúrgica, causadora de vômitos prolongados, mais 

frequente na infância. É caracterizada por hipertrofia pós-natal dos músculos circulares e 

longitudinais do piloro. Dessa forma, o canal pilórico torna-se alongado, espessado e estreito, 

com resultante obstrução da saída gástrica. (CHALYA et al., 2015; FENG et al., 2014; 

OGUNLESI et al., 2016).  

 

- Epidemiologia: a EHPI ocorre em aproximadamente 1-4/1000 nascidos vivos, embora as 

taxas e as tendências variem marcadamente de região a região. É mais comum em crianças do 

sexo masculino (na proporção de 4:1-6:1) em relação às do sexo feminino, além de lactentes 

nascidos prematuros em comparação com os que nasceram a termo. Também é menos 

frequente em negros do que em brancos e asiáticos. Essas variações quanto à raça e sexo 

ainda são objeto de investigações. (CHALYA et al., 2015; OGUNLESI et al., 2016).  

 

- Fisiopatologia: a etiologia exata da EHPI ainda é obscura, mas provavelmente é 

multifatorial, envolvendo predisposição genética e exposição a fatores ambientais. (CHALYA 

et al., 2015; FENG et al., 2014); inclusive, a exposição a antibióticos (ex: macrolídeos) nos 

períodos pré e/ou pós-natal está possivelmente relacionada. (OGUNLESI et al., 2016). 

 

- Quadro clínico: a apresentação clássica inclui vômitos não biliosos, copiosos, persistentes e 

que podem assumir um caráter projétil, que começam, comumente, entre as 2º-8º semanas de 
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idade, em geral 10-30 minutos após a alimentação. Ao exame físico, as crianças, embora 

suguem com avidez, apresentam-se emaciadas e desidratadas com uma massa palpável ”tipo 

azeitona" na borda lateral do músculo reto abdominal à direita no quadrante superior do 

abdômen. As ondas peristálticas podem ser visíveis e progressivas através do abdômen da 

criança da esquerda para a direita antes da êmese. Além disso, pode haver hipocalemia, 

hiponatremia, hipercapnia e alcalose metabólica hipoclorêmica. (CHALYA et al., 2015; 

FENG et al., 2014; OGUNLESI et al., 2016).  

 

- Diagnóstico: deve ser o mais precoce possível a fim de evitar a mortalidade por perda 

ponderal, desidratação, desnutrição, alterações metabólicas, letargia e distúrbios eletrolíticos. 

Na EHPI, os aspectos clínicos e laboratoriais podem apresentar limitações, visto que os 

valores normais dos eletrólitos séricos não excluem o seu diagnóstico. (CHALYA et al., 2015; 

OGUNLESI et al., 2016). Logo, são utilizados exames de imagem, tais como o teste seriado 

do trato gastrointestinal com bário e a ultrassonografia abdominal. O exame com bário requer 

contraste oral para descrever indiretamente o piloro e as desvantagens são óbvias, incluindo 

exposição a radiações ionizantes e o risco de broncoaspiração. (FENG et al., 2014). Dessa 

forma, a ultrassonografia abdominal é o exame de imagem útil para fazer o diagnóstico 

clínico preciso em 98% dos casos, sendo recomendado como método de investigação de 

primeira linha em bebês com vômito inexplicável e prolongado por ser prontamente 

disponível e de custo reduzido. Este exame se caracteriza pelo aumento do comprimento da 

espessura do músculo pilórico e do seu diâmetro. (FENG et al., 2014; OGUNLESI et al., 

2016).  

Corroborando o descrito, Ogunlesi et al. (2016), por exemplo, diagnosticaram um caso atípico 

de EHPI via ultrassonografia. Tratava-se de uma menina de 24 dias, desidratada, com vômitos 

prolongados, mas sem tumor abdominal palpável ou peristaltismo gástrico visível e sem 

desarranjo hidroeletrolítico. 

 

- Tratamento: é cirúrgico através da piloromiotomia de Ramstedt. O tempo de cirurgia 

depende do estado clínico da criança. Se o diagnóstico for precoce e se a criança estiver bem 

hidratada e com eletrólitos normais, a cirurgia pode ocorrer no dia do diagnóstico; caso 

contrário, a cirurgia deve ser adiada. (CHALYA et al., 2015). 
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10.2 Obstruções intestinais: 

 

Alterações anatômicas podem levar a casos de obstrução intestinal constituindo, por 

conseguinte, importante causa de vômitos em crianças. Em situações obstrutivas, há 

impedância ao fluxo do conteúdo intestinal devido a uma patologia congênita ou adquirida. É 

uma emergência cirúrgica pediátrica comum e pode ser associada à mortalidade significativa, 

especialmente quando associada à gangrena intestinal. A idade, os fatores ambientais e sociais 

podem desempenhar um papel no espectro da etiologia obstrutiva. (OOKO et al., 2016). 

 

a) Intussuscepção:  

 

- Conceito: é uma condição médica na qual o segmento proximal do intestino (intussuscepto) 

se invagina por sobre o segmento distal (intussusceptado), com resultante congestionamento 

venoso e edema na parede intestinal. Por conseguinte, é uma verdadeira emergência 

pediátrica, sendo uma das principais causas de abdome agudo obstrutivo em crianças. Se esta 

condição não for prontamente diagnosticada e tratada, obstrução arterial, necrose intestinal e 

perfuração podem ocorrer. Casos raros de intussuscepção crônica requerem investigação com 

maior atenção. (FERNANDES; LOMAZI; BELLOMO-BRANDÃO, 2016; OOKO et al., 

2016; WONG, 2015). 

 

- Epidemiologia: constitui a causa mais comum de obstrução do intestino delgado em 

lactentes e crianças pequenas entre os 3 meses e os 3 anos de idade, com pico de apresentação 

entre 4-8 meses. (WONG, 2015). Em 90% dos casos, o acometimento ocorre na região da 

válvula ileocecal. (TRIPATHY; JENA, 2016). 

 

- Etiologia: quase 90% das intussuscepções no grupo etário pediátrico são ileocólica e 

idiopática, presumivelmente causada por hiperplasia linfoide, sugerida como fator principal 

em sua patogênese. Condições sistêmicas – púrpura de Henoch-Schönlein, síndrome de 

Peutz-Jeghers, polipose familiar –, além de infecções virais, doença celíaca e trauma 

abdominal pós-operatório também podem aumentar o risco de intussuscepção. 

(FERNANDES; LOMAZI; BELLOMO-BRANDÃO, 2016; TRIPATHY; JENA, 2016; 

WONG, 2015). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Invagina%C3%A7%C3%A3o
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- Quadro clínico: na maioria dos casos, os sinais e sintomas são inespecíficos. A tríade 

clássica completa de dor abdominal intermitente, fezes “em geleia de groselha vermelha” e 

uma massa abdominal palpável não é apresentação comum – incidindo apenas em 21% das 

intussuscepções – embora o sinal abdominal mais confiável, se presente, é massa palpável no 

quadrante superior direito do abdome. Além disso, o quadro clínico pode imitar a 

gastroenterite viral aguda, com vômitos, diarreia e irritabilidade. (FERNANDES; LOMAZI; 

BELLOMO-BRANDÃO, 2016; TRIPATHY; JENA, 2016; WONG, 2015). 

Em relação aos vômitos, pesquisa retrospectiva desenvolvida por Wong et al. (2015) revisou 

vastamente todos os prontuários de pacientes pediátricos com intussuscepção nos últimos 17 

anos. De um total de 173 crianças (108 meninos e 65 meninas), com média de idade de 12,5 

meses e a duração média dos sintomas de 2,3 dias, o vômito foi o sintoma mais comum 

(76,3%) seguido por dor abdominal (46,2%), sangramento retal ou fezes em geleia de 

groselha (40,5%) e massa abdominal palpável (39,3%).  

Fernandes, Lomazzi e Bellomo-Brandão (2016) relataram um caso de intussuscepção em uma 

criança com história crônica de diarreia, que é uma apresentação incomum, visto que pode 

indicar a possibilidade de um diferente diagnóstico. Tratava-se de um menino de 3 anos de 

idade com história de diarreia aquosa, isenta de sangue fecal, várias vezes ao dia, com 

vômitos intermitentes, distensão abdominal e perda de peso por dois meses, cuja pesquisa por 

ultrassonografia abdominal revelou imagem de intussuscepção em parte do intestino delgado, 

após diagnósticos prévios de  gastroenterite aguda, intolerância à lactose, diarreia crônica por 

má absorção e parasitose intestinal. Todavia, avaliação macroscópica mostrou um padrão de 

mosaico em mucosa sugestiva de doença celíaca – confirmada também por marcadores 

bioquímicos – uma das possíveis etiologias para a intussuscepção.  

Outro estudo retrospectivo realizado por Ooko et al. (2016) analisou diversas causas de 

obstrução intestinal mecânica em pacientes com idade igual ou inferior a 15 anos, cuja idade 

média foi de 6,7 anos. As causas mais comuns, nesta ordem, incluíam ascaridíases (44,2%), 

aderências (15,7%) e intussuscepção (13,8%).  Esta, não obstante, foi a causa obstrutiva mais 

comum em lactentes. Em relação aos sintomas, os vômitos lideraram o quadro, atingindo 

cerca de 74,2% das crianças, seguidos por dor abdominal (70%), constipação (51,2%) e 

distensão abdominal (47,9%).  

 

- Diagnóstico: é feito pelos exames clínico e de imagem.  A investigação de primeira linha 

para o diagnóstico em crianças é a ultrassonografia abdominal, dada as suas altas 

sensibilidade (98-100%) e especificidade (88-100%). Quando seus achados forem 
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inquestionáveis, a tomografia computadorizada raramente é necessária para o diagnóstico de 

intussuscepção pediátrica, exceto em casos em que uma causa patológica está associada. 

Além disso, o enema de bário pode ser necessário também para o diagnóstico de pacientes 

operacionais por redução laparoscópica. (FERNANDES; LOMAZI; BELLOMO-

BRANDÃO, 2016; WONG, 2015). 

 

- Tratamento: pode ser tratada cirurgicamente ou não cirurgicamente. Os métodos não 

operacionais para o tratamento da intussuscepção incluem enema de bário e reduções 

hidrostática ou pneumática, sendo esta o tratamento padrão preferido devido à maior 

facilidade de realização, menor morbidade e alto sucesso. (FERNANDES; LOMAZI; 

BELLOMO-BRANDÃO, 2016; OOKO et al., 2016; WONG, 2015). 

Quanto à abordagem cirúrgica, a cirurgia aberta tem sido a modalidade convencional, 

enquanto a redução laparoscópica é viável e bem-sucedida em casos não complicados. A 

intervenção cirúrgica aberta pode ser indispensável quando há complicações (peritonite, 

perfuração ou choque profundo) ou quando a intervenção laparoscópica não tem êxito. 

(FERNANDES; LOMAZI; BELLOMO-BRANDÃO, 2016; WONG, 2015). 

 

b) Má rotação intestinal:  

 

- Conceito: constitui uma anomalia congênita causada por rotação incompleta ou não rotação 

do intestino no eixo da artéria mesentérica superior durante o desenvolvimento embriológico. 

As alterações anatômicas oriundas da má rotação intestinal podem ser assintomáticas ou 

manifestar-se clinicamente com intensidade variável, causando diferentes graus de obstrução 

até a forma mais grave de volvo intestinal. Nesta circunstância, ocorre torção de uma alça do 

intestino ao redor de seu ponto de fixação mesentérica, geralmente produzindo obstrução 

intestinal e infarto do mesentério, com comprometimento agudo da vascularização regional, 

que pode ocasionar isquemia e até necrose com perda variável de segmentos intestinais e com 

prognóstico reservado. (ANGOTTI et al., 2017; SANZ-GADEA et al., 2017; TRIPATHY; 

JENA, 2016). 

 

- Epidemiologia: a má-rotação intestinal ocorre em 1/500 nascimentos, cujos 75-90% dos 

sintomas aparecem entre o primeiro mês e o primeiro ano de vida. (ANGOTTI et al., 2017; 

SANZ-GADEA et al., 2017).  
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- Quadro clínico: o vômito é a manifestação clínica mais frequente nos atendimentos de 

emergência. Quando ele ocorre em crianças menores de um ano, é fundamental identificar 

possíveis causas. Em geral, as crianças podem apresentar vómitos biliosos e/ou do conteúdo 

gástrico, que podem estar associados à irritabilidade, distensão abdominal, alteração do nível 

de consciência e hiporexia. (SANZ-GADEA et al., 2017). Quando a má rotação intestinal e a 

intussuscepção coexistem, o quadro constitui a síndrome de Waugh, raro na literatura. 

(TRIPATHY; JENA, 2016). Nesta conjuntura, Tripaty e Jena (2016) avaliaram um menino de 

sete anos de idade com quadro álgico abdominal tipo cólica – de início, no quadrante inferior 

esquerdo para posterior propagação difusa –, vômitos biliosos, desidratação e hemorragia 

retal há 5 dias, encaminhado para avaliação hospitalar. O exame físico revelou um abdome 

distendido, com nódulo irregular palpável no referido quadrante e ruídos hidroaéreos 

ausentes. O exame retal digital revelou uma massa intraluminal e dedos manchados de 

sangue. A tomografia computadorizada abdominal com contraste sugeriu intussuscepções no 

cólon esquerdo associada à má rotação, com confirmação pós-laparotomia de emergência e 

resolução com sucesso através da técnica de Ladd. A criança foi acompanhada durante 6 

meses e não houve mais intercorrências. 

 

- Diagnóstico: requer um alto índice de suspeita e deve ser o mais breve possível. Baseia-se 

primeiramente na clínica, além de exames de imagem. Inicialmente, emprega-se a radiografia 

abdominal, cujos resultados são muitas vezes inespecíficos, podendo até ser completamente 

normal. (ANGOTTI et al., 2017; SANZ-GADEA et al., 2017). Em seguida, a ultrassonografia 

abdominal, útil para localizar os vasos mesentéricos e descartar má rotação e outras 

malformações, embora também possa revelar normalidade. (SANZ-GADEA et al., 2017). A 

tomografia computadorizada com contraste revela maiores detalhes, mas ainda é inconclusiva. 

(TRIPATHY; JENA, 2016). Por conseguinte, a cirurgia acaba sendo o único procedimento 

que confirma o diagnóstico. (SANZ-GADEA et al., 2017; TRIPATHY; JENA, 2016). O 

hemograma pode auxiliar no diagnóstico de isquemia intestinal, sendo capaz de detectar 

leucocitose, embora seja inespecífico. Com a progressão do quadro, há incremento da 

leucocitose, da hemoconcentração, da amilase, LDH, CPK e transaminases. Além disso, pode 

ocorrer acidose metabólica, hiponatremia e hipocalemia. (SANZ-GADEA et al., 2017). 

 

- Tratamento: cirúrgico pela técnica de Ledd, que consiste na restauração anatômica do 

intestino à posição não rotacional, apendicectomia e ressecção de segmentos intestinais 
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lesionados e anastomoses das partes sadias. (SANZ-GADEA et al., 2017; TRIPATHY; 

JENA, 2016). 

 

c) Obstrução duodenal:  

 

- Conceito: constitui um entrave à passagem de conteúdos na luz do duodeno. (RATTAN; 

SINGH; DALAL, 2016). 

 

- Epidemiologia: pode apresentar-se em idade variável, dependendo se a obstrução é parcial 

ou completa; no entanto, a obstrução duodenal congênita é a causa mais comum da obstrução 

intestinal neonatal alta, cuja incidência na literatura pode girar em torno de 1 em 2500-10000 

nascidos vivos, podendo perdurar até os 3 meses de vida, afetando os meninos mais 

comumente do que as meninas. (ANGOTTI et al., 2017; RATTAN; SINGH; DALAL, 2016; 

SARKAR et al., 2011).  

 

- Etiologia: pode ser classificada como intrínseca ou extrínseca, podendo ser completa ou 

parcial. As causas mais frequentes são atresia duodenal e má rotação intestinal, desde que 

ocorram isoladamente. (RATTAN; SINGH; DALAL, 2016; SARKAR et al., 2011). Além 

disso, casos de obstrução duodenal atrelam-se ao espectro de várias anomalias congênitas, tais 

como, em ordem de frequência: Síndrome de Down, pâncreas anular, doença cardíaca 

congênita, atresia esofágica, outras atresias intestinais, má formação do trato urinário, 

anomalias anorretais, vertebrais e musculoesqueléticas. Estas malformações associadas 

exercem impacto significativo na morbimortalidade. (ANGOTTI et al., 2017) Nesta 

circunstância, na presença de volvo, por exemplo, são corriqueiras e graves as alterações 

gangrenosas devido ao comprometimento vascular, com resultante incremento da mortalidade 

e síndrome do intestino curto após a ressecção do intestino gangrenoso. (RATTAN; SINGH; 

DALAL, 2016). 

 

- Quadro clínico: os vômitos constituem importantes manifestações clínicas nesta afecção 

obstrutiva, sobretudo em lactentes e crianças pequenas. Os motivos comuns para sua 

ocorrência, sem outros sintomas associados, são regurgitação (devida à DRGE), infecções 

gastrointestinais e alimentação em excesso. (SARKAR et al., 2011). A obstrução duodenal 

congênita clássica, em geral, apresenta vômitos que nunca foram manifestados previamente 

pelos pacientes. (SARKAR et al., 2011). Não obstante, assim como descrito anteriormente 
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para doenças metabólicas, em geral, eles se encontram vinculados a outros sintomas. 

(RATTAN; SINGH; DALAL, 2016).  

Rattan, Singh e Dalal (2016) realizaram estudo retrospectivo através de análise do espectro 

clínico e do desfecho em neonatos portadores de obstrução duodenal em seu serviço 

hospitalar nos últimos 15 anos. Foram admitidos 81 pacientes (56: sexo masculino; 25: sexo 

feminino), cuja idade gestacional média foi de 38 semanas com 17 (21%) neonatos 

prematuros. Dentre a sintomatologia, destacaram-se os vômitos – albergando 100% das 

crianças, de aspecto bilioso em todas elas – além de plenitude epigástrica (69%), desidratação 

(22%) e retardo no crescimento (19%). A etiologia predominante foi atresia duodenal 

(46,9%), seguida de má rotação intestinal (40,7%) e pâncreas anular em 4 casos. Observou-se 

que 13,5% das crianças foram a óbito devido a choque séptico (por volvo intestinal) e 

anomalias congênitas associadas. Estas acometeram 27% dos neonatos, com ênfase para: 

cardiopatia congênita (8,6%), Síndrome de Down (7,4%), hérnia interna intestinal (em 2 

pacientes com má rotação), bem como rim único em 1 paciente e malformação maligna 

anorretal em 1 recém-nascido. 

A associação entre má rotação e obstrução duodenal, embora rara, e com vômitos presentes, 

também foi elucidada por outra pesquisa mais recente. Neste aspecto, Angotti et al. (2017) 

verificaram 4 casos dessa relação em dois centros distintos. O primeiro caso revelou 

discordância entre os dados clínicos e o exame físico da criança com o diagnóstico inicial. 

Tratava-se de uma menina de 2 anos com história de vômitos não biliosos desde os 2 meses 

de idade e perda de peso. A suspeita inicial de estenose pilórica foi improvável com base na 

história e foi descartada com base nas observações de ultrassonografia e laparotomia. Esta 

evidenciou uma má rotação intestinal sem volvo, insuficiente para explicar a presença de 

vômitos não biliosos visto que, como já descrito, na má rotação os vômitos são biliosos. 

Logo, foi realizada uma esofagogastroduodenoscopia, que confirmou uma obstrução 

duodenal, resolvida pós-realização de uma segunda laparotomia. O segundo caso mostrou o 

manejo correto de um menino com 5 dias de vida, submetido à cesárea por bradicardia fetal. 

Apresentava vômitos não biliosos desde o nascimento e perda ponderal, com confirmação 

intra-operatória de má rotação e tratamento pela técnica de Ladd. Além disso, como houve 

impossibilidade de passar um tubo nasogástrico através do duodeno, foi constatada também 

uma obstrução a nível duodenal, corrigida via duodenotomia. O terceiro caso, como no 

primeiro, demonstrou o erro na conduta inicial porque a paciente foi submetida a diversos 

procedimentos cirúrgicos. Tratava-se de uma garota de 10 anos, portadora de Síndrome de 

Down, com vômitos persistentes não revertidos desde o nascimento. Foi operada por má 
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rotação aos 8 meses e estenose duodenal aos 9 meses. Uma esofagogastroduodenoscopia foi 

realizada e que confirmou a persistência da obstrução duodenal, revertida pós-laparotomia, 

com resolução dos sintomas. O último caso, referente a um menino de 1 dia de vida, foi uma 

situação paradigmática simples porque a presença de ambas – má rotação intestinal e 

obstrução duodenal congênita – foi uma descoberta incidental durante a cirurgia. Foi realizada 

uma esofagogastroduodenoscopia e o procedimento confirmou a persistência da rede 

duodenal, sendo submetido ao procedimento de Ladd e duodenotomia. Os autores concluíram 

afirmando que, diante da proposta do tratamento cirúrgico em uma criança com obstrução 

duodenal com vômitos, é imperioso excluir a ocorrência simultânea de má rotação e patologia 

duodenal intrínseca a fim de evitar a realização de duas cirurgias em um curto período de 

tempo. 

Em outra vertente, Sarkar et al. (2011) verificaram um caso de obstrução duodenal que 

extrapolou a faixa etária de maior incidência. Tratava-se de um menino, 2 anos de idade, com  

vômitos constantes e sem sinais iniciais evidentes de obstrução intestinal. Os vômitos 

perduravam desde 4-5 semanas de vida, em média 1-2 vezes/dia, eram forçados, não biliosos, 

entre meia hora e 1 hora pós-alimentação, agravados com alimentos sólidos, associados à 

recusa alimentar e distensão abdominal. Por conta do quadro, a criança sempre fora 

encaminhada para tratamento médico. Como não havia sinais clássicos de obstrução 

intestinal, não foi cogitada etiologia orgânica subjacente para o vômito. Além disso, não 

houve nenhuma intercorrência significativa no período neonatal. Contudo, houve perda 

ponderal progressiva devido ao quadro perpetuado de vômitos. Após investigação minuciosa 

hospitalar, via radiografia abdominal, foi constatada uma imagem sugestiva de obstrução 

duodenal, confirmada posteriormente pelo exame de bário do trato gastrointestinal superior. A 

criança foi submetida à cirurgia aberta, com recuperação pós-cirúrgica sem intercorrências. 

Por conseguinte, a criança evoluiu sem vômitos e com ganho ponderal satisfatório.  Por 

conseguinte, os pesquisadores reforçaram a necessidade de um alto índice de suspeição para 

diagnosticar anomalias congênitas além da idade usual de frequência e cuja apresentação 

clínica é atípica.  

 

- Diagnóstico: assim como nas demais afecções anatômicas, deve ser o mais precoce 

possível, sendo o ponto-chave para ter êxito na obstrução duodenal congênita, através de 

exames clínico e de imagem (radiografia abdominal, enema com bário). (RATTAN; SINGH; 

DALAL, 2016; SARKAR et al., 2011).  
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- Tratamento: cirúrgico por laparotomia aberta. Os avanços em técnicas cirúrgicas 

pediátricas e das UTIs neonatais resultaram em quase 100% de sobrevivência pós-operatória. 

As anomalias congênitas associadas, a prematuridade, a sepse e a apresentação tardia são os 

principais fatores de risco para mortalidade e morbidade pós-operatória. (ANGOTTI et al., 

2017; RATTAN; SINGH; DALAL, 2016; SARKAR et al., 2011).  

 

10.3 Outras anormalidades anatômicas: 

 

a) Volvo gástrico (VG): 

 

- Conceito: bastante raro em pediatria, que consiste em uma rotação patológica do estômago, 

maior do que 180°, em torno do seu eixo, resultando em obstrução do trato gastrointestinal. 

Deve ser diferenciada da "torção gástrica", quando a rotação é inferior a 180°. (TRECROCI et 

al., 2016). 

 

- Classificação: forma aguda ou crónica e/ou intra-abdominal e torácica. Esta última é mais 

frequente na faixa etária neonatal devido à presença de hérnia de Bochdalek ou outros 

defeitos congénitos do diafragma. Além disso, há os tipos de volvo organoaxial, 

mesenteroaxial e combinado ou misto. (TRECROCI et al., 2016). 

 

a) Organoaxial: ocorre quando o estômago roda ao longo dos eixos longitudinais, com a 

maior curvatura posicionada por cima e à direita da curva menor. Nesta situação, 

envolve 2  locais de obstrução – cárdia gástrica e piloro – representando o tipo de 

torção mais apto para estrangular. Envolve 2/3 dos casos de volvo gástrico. 

(TRECROCI et al., 2016). 

b) Mesenteroaxial: ocorre quando o estômago gira ao longo do eixo curto, com 

consequente deslocamento do antro acima da união gastroesofágica. A obstrução 

geralmente ocorre no nível piloro-antro com oclusão completa ou estrangulamento, 

além de distorção espontânea. (TRECROCI et al., 2016). 

c) Combinada: a rotação do estômago ocorre em ambos os eixos longitudinal e 

transversal. (TRECROCI et al., 2016). 
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Com base na etiologia, o VG pode ser dividido em: 

 

a) Primário (ou idiopático): pode ser associado a defeitos congênitos, frouxidão ou 

ausência de estruturas de suporte do estômago (ligamentos gastrocólico, gastro-

hepático, gastroesplênico e gastrofrênico) ou devido à distensão gástrica anormal. 

(TRECROCI et al., 2016). 

b) Secundário: associado a anomalias de outros órgãos (exemplo: hérnia diafragmática). 

(TRECROCI et al., 2016). 

 

- Quadro clínico:  

 

Relaciona-se com o tipo, a extensão e grau de rotação/obstrução, ou associação a defeito 

congênito. Pode ser agudo ou crônico. (TRECROCI et al., 2016). 

 

a) Agudo: manifestação clínica mais evidente – vômitos mais proeminentes, 

epigastralgia severa e dispneia – e geral, secundária a alterações anatômicas 

congênitas. Mais propensa a evoluir com necrose devido à maior possibilidade de 

isquemia intestinal, infarto, estrangulamento, necrose e perfuração que podem exigir 

intervenção cirúrgica imediata. Logo, a taxa de mortalidade pode chegar ao dobro da 

forma crônica. (TRECROCI et al., 2016). 

b) Crónica (recorrente ou intermitente): mais atrelada à ausência ou frouxidão 

ligamentar que uni o estômago a estruturas vizinhas. Comumente, apresenta 

sintomatologia muito mais muito mais sutil, inespecífica, tais como refluxo 

gastroesofágico, infecção respiratória recorrente, dor abdominal, disfagia, distensão 

epigástrica associada a náuseas e/ou vómitos não biliosos. (TRECROCI et al., 2016). 

 

Trecroci et al. (2016) avaliaram dois casos de crianças com VG. O primeiro tratava-se de uma 

menina de 16 meses de idade, com episódios de vômitos recorrentes pós-prandiais, desde os 

11 meses de idade, associados a infecções respiratórias recorrentes. Foi diagnosticada, a 

princípio com DRGE, mas não responsiva ao tratamento medicamentoso. Além disso, foram 

realizados exames para investigar possível alteração metabólica associada, que também foi 

descartada. Contudo, o VG acabou sendo diagnosticado, via estudo radiológico com bário, 

sendo submetida à cirurgia com êxito. O segundo caso correspondeu a um bebê do sexo 

masculino, com 9 meses de idade, com quadro similar de  vômitos pós-prandiais, desde os 7 
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meses de idade. DRGE e afecções metabólicas também foram excluídas do diagnóstico. 

Assim como no 1º caso, foi evidenciado VG por exame com contraste baritado. Foi submetida 

à gastropexia com sucesso, com resolução completa dos sintomas. 

 

- Diagnóstico: pela clínica, embora seja complicado devido à variedade de sintomas. Logo, 

torna-se necessária a interpretação radiológica via radiografia simples e contrastada com 

bário. Nesta circunstância, pode se destacar o "sinal da bolha dupla", devido ao aparecimento 

de duas imagens esféricas sobrepostas na região epigástrica, com elevação do hemidiafragma 

esquerdo. Outra alternativa é a tomografia computorizada com  varredura do abdome, 

sobretudo na fase aguda, por melhor demonstrar defeitos congênitos gastrointestinais 

associados, tais como a hérnia paraesofágica. (TRECROCI et al., 2016). 

 

- Tratamento: cirúrgico (gastropexia anterior laparoscópica) e não-cirúrgico (inibidores da 

secreção gástrica, espessamento da dieta e alterações posturais similares às já discorridas para 

a DRGE) na ausência de sinais de alerta.  A inserção de um tubo de gastrostomia pode ser 

considerada em crianças com déficit de crescimento. A resolução dos sintomas pode ser 

considerada para avaliar o sucesso pós-cirúrgico. (TRECROCI et al., 2016). 

 

b) Estenose esofágica:  

 

- Conceito: é definida como um estreitamento fixo e intrínseco do esôfago, que obstrui a 

propagação normal de saliva e/ou alimentos. (SAVINO et al., 2015). 

 

- Epidemiologia: trata-se de uma condição relativamente rara na pediatria – com incidência 

entre 1 a 25.000-50.000 nascidos vivos – constituindo uma apresentação atípica da causa de 

vômitos, particularmente após o período neonatal. (SAVINO et al., 2015). 

 

- Etiologia: a presença de vômitos, associados a quadro de disfagia, é multifatorial, incluindo 

alterações anatômicas, disfunções neurológicas e doenças genéticas, metabólicas e 

degenerativas, além de distúrbios obstrutivos ou motores do esôfago. Além disso, a esofagite 

eosinofílica associa-se à estenose esofágica, levando a impactação do esôfago. (SAVINO et 

al., 2015). Além disso, a estenose esofágica pode ser congênita ou adquirida.  
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- Quadro clínico: a estenose congênita esofágica raramente é diagnosticada em neonatos, 

porque o início dos sintomas geralmente começa com a introdução de alimentos sólidos entre 

os 4-10 meses de vida. Uma história de disfagia para alimentos sólidos, com tolerância para 

líquidos, além do escasso ganho de peso são importantes marcadores para estabelecer uma 

suspeição clínica. (SAVINO et al., 2015). 

 

- Diagnóstico: avaliações com otorrinolaringologista, gastropediatra e neuropediatra para 

investigar a causa da disfagia. O estudo radiológico é considerado primeiro passo para 

reconhecer uma desordem obstrutiva do esôfago. A DRGE é o principal diagnóstico 

diferencial dessa afecção, podendo, nesta circunstância, sem realizada a endoscopia esofágica 

para distingui-las. (SAVINO et al., 2015). 

 

- Tratamento: cirúrgico. Além disso, a dilatação endoscópica com balão pode ser uma 

abordagem não cirúrgica útil. A frequência e o tempo ideais de tais procedimentos não estão 

bem estabelecidos e devem ser individualizados. (SAVINO et al., 2015). 

  

Savino et al. (2015), por exemplo, avaliaram uma criança, sexo feminino, 9 meses de idade, 

com quadro de vômitos intermitentes, disfagia, recusa inicial para alimentos sólidos, choro, 

irritabilidade e perda ponderal. Chegou a ser tratada como gastroenterite e DRGE, sem êxito. 

Por conseguinte, foi iniciado processo para investigar o quadro. O exame radiológico inicial 

sugeriu acalasia, que foi descartada pós-realização de esofagoscopia, que revelou estenose 

congênita grave do esôfago no seu 1/3 distal. Ela foi submetida a quatro dilatações 

endoscópicas com balão, o que então permitiu que ela engolisse alimentos sólidos com 

disfagia leve intermitente. Foi tratada com IBPs, esomeprazol, por 17 meses, sendo 

continuamente monitorada.  Aos 29 meses de seguimento, a criança encontrava-se 

assintomática. Os autores enfatizam a necessidade de uma avaliação cuidadosa com 

endoscopia para diagnosticar estas condições com antecedência a fim de encaminhar a uma 

unidade gastropediátrica. 
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RESUMO 

 

OBJETIVOS: verificar as causas de vômitos em crianças menores de 5 anos, evolução, 

manifestações e tratamentos. MÉTODOS: estudo observacional, transversal, retrospectivo, 

descritivo, através da análise de prontuários, no Ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica, 

Hospital Universitário de Sergipe, em Aracaju, no período de maio a julho (2017). Incluídos 

pacientes de ambos os sexos, com queixa principal de vômito na primeira consulta. Análise 

estatística realizada através do software SPSS 22.0. RESULTADOS: foram analisados 22 

prontuários. Em 50% das crianças, os vômitos iniciaram até o 8º mês e, em média, as crianças 

manifestavam 4,2 vômitos/dia. As principais manifestações associadas foram diarreia (40,9%) 

e distensão abdominal (36,4%). Sobre o diagnóstico clínico, constataram-se: doença do 

refluxo gastroesofágico (DRGE) e alergia alimentar (36,4% cada), além do refluxo 

fisiológico, intolerância à lactose e doença celíaca. As condutas envolveram tratamentos 

conservador e farmacológico, além de modificação dietética, destacando-se as orientações 

posturais (86,4%). Em 36,4% dos pacientes, houve melhora dos sintomas no 1º ano de vida e, 

em mais de 50% deles, até os 2 anos de idade. CONCLUSÕES: as principais causas foram a 

DRGE e a alergia alimentar, as principais manifestações foram diarreia e distensão abdominal 

e os principais tratamentos foram orientações posturais e abordagem farmacológica. Houve 

melhora do quadro até os 2 anos em 54,5% dos pacientes.   

DESCRITORES: criança, vômito, refluxo gastroesofágico, hipersensibilidade alimentar, 

metabolismo, anatomia. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVES: to verify the causes of vomiting in children younger than 5 years, evolution, 

manifestations and treatments. METHODS: observational, cross-sectional, retrospective, 

descriptive study, medical records analysis at the Pediatric Gastroenterology Outpatient 

Clinic, Sergipe University Hospital, in Aracaju, from May to July (2017). Including patients 

of both sexes, with major complaint of vomiting at the first consultation. Statistical analysis 

performed through SPSS 22.0 software. RESULTS: 22 medical records were analyzed. In 

50% of the children, the vomiting began until the 8th month and, on average, the children 

showed 4.2 vomiting/day. The main associated manifestations were diarrhea (40.9%) and 

abdominal distension (36.4%). The clinical diagnosis included gastroesophageal reflux 

disease (GERD) and food allergy (36.4% each), as well as physiological reflux, lactose 

intolerance and celiac disease. The behaviors involved conservative and pharmacological 

treatments, as well as dietary modification, standing out the postural orientations (86.4%). In 

36.4% of the patients, symptoms improved in the 1st year of life and, in more than 50% of 

them, up to 2 years of age. CONCLUSIONS: the main causes were GERD and food allergy, 

the main manifestations were diarrhea and abdominal distension and the main treatments were 

postural guidelines and pharmacological approach. There was improvement of the condition 

up to 2 years in 54.5% of the patients. 

 

DESCRIPTORS: child, vomiting, gastroesophageal reflux, food hypersensitivity, 

metabolism, anatomy. 
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Introdução 

 

A ocorrência de manifestações clínicas no trato digestório das crianças e suas consequentes 

implicações locais ou sistêmicas são bastante comuns na infância, particularmente nos 

primeiros anos de vida.
1,2

 A prevalência na literatura é variável, podendo atingir 25% das 

crianças nessa fase do desenvolvimento.
1,3 

Essa variação decorre do fato de que o 

comprometimento da função digestória tem caráter multifatorial, englobando desde condições 

fisiológicas – regurgitação e ruminação
4,5

  – até os vômitos propriamente ditos, oriundos de 

condições patológicas que, em certas situações, extrapolam o âmbito gastrointestinal.
1,5,6 

Em relação à presença de êmese, especialmente na população pediátrica, a predominância é 

similar em ambos os sexos. Não obstante, em relação à etiologia, esta pode produzir uma 

gama de diagnósticos diferenciais por conta de uma série de fatores que, em geral, são 

determinantes em faixas etárias específicas.
2,4

. Nestas circunstâncias, no início da infância – 

incluindo lactentes e pré-escolares – merecem ênfase a doença do refluxo gastroesofágico 

(DRGE), alergia e/ou intolerância alimentares, doença celíaca, síndrome dos vômitos cíclicos, 

erros inatos do metabolismo e alterações anatômicas do tubo digestório.
7-13

  

Nessa conjuntura, complicações dos vômitos – desnutrição, susceptibilidade a infecções, 

desidratação, anafilaxia, desequilíbrios hidroeletrolíticos e/ou ácidos-básicos, insuficiência 

orgânica, anemia e disfunções respiratórias – podem causar impacto importante, tão 

precocemente, na qualidade de vida da população infantil, resultando em óbito a depender da 

gravidade do quadro.
14-17

  

Por isso, torna-se necessário caracterizar o perfil epidemiológico desses doentes, 

estabelecendo um elo entre a manifestação “vômito” e os fatores deflagradores do mesmo. 

Essa caracterização proporcionará ao profissional médico, em especial ao pediatra, não apenas 

tratar melhor as possíveis complicações, mas, principalmente, aplicar terapêuticas mais 
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eficazes para preveni-las e/ou minimizá-las. Além disso, a atuação precoce e efetiva implicará 

na otimização do atendimento a nível ambulatorial e, a depender da causa, no arrefecimento 

do tempo de internação hospitalar e, consequentemente, na redução dos custos, tornando, 

assim, menos propensa a evolução para o óbito.  

Diante do exposto, esse estudo se propõe a verificar as principais causas de vômitos em 

crianças menores de 5 anos de vida, atendidas em um ambulatório de Gastroenterologia 

Pediátrica, bem como a evolução clínica, as manifestações clínicas associadas e os 

tratamentos aplicados. 

 

Métodos 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal, retrospectivo, de caráter descritivo. 

A presente pesquisa foi realizada no Ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica, no 

Hospital Universitário (HU) – vinculado à Universidade Federal de Sergipe (UFS)/ Campus 

da Saúde Prof. João Cardoso do Nascimento Júnior – situado em Aracaju-SE.  

O trabalho foi desenvolvido a partir da coleta dos dados de prontuários do referido 

ambulatório pelo próprio pesquisador. Para tanto, previamente, foi elaborado um Projeto de 

Pesquisa, que foi encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), atendendo a Resolução Nº 466, de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

Somente após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 71401817.1.0000.5546) 

é que foi efetivada a coleta dos dados. Para tanto, foi utilizado um formulário elaborado pelo 

próprio pesquisador, tendo como alicerce estudos precedentes que serviram como fontes 

bibliográficas para esta pesquisa, especialmente os trabalhos de Allen e Ho
18

, Baird, Harker e 

Karmes
19

 e Kansu et al.
20
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A coleta dos dados foi efetuada no período de maio a julho de 2017. Foram incluídos no 

estudo prontuários de pacientes pediátricos de ambos os sexos, com idade igual ou inferior a 

cinco anos, que apresentaram êmese como queixa principal na primeira consulta, no 

Ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica, atendidos no período de janeiro de 2015 a julho 

de 2017. Foram excluídos aqueles prontuários cujos registros eram sucintos e/ou incompletos. 

A análise estatística foi realizada através do software Statistical Package for the Social 

Science, versão 22.0 para Windows (SPSS Inc, Chicago, IL). As variáveis categóricas foram 

descritas como frequência e percentual do total de casos. As variáveis numéricas foram 

descritas como média e desvio-padrão ou em mediana e quartis. 

 

Resultados 

 

Durante o período da coleta de dados, foram selecionados 500 prontuários, todos submetidos 

à análise. Ao final, 22 prontuários foram incluídos na pesquisa por atender aos critérios de 

inclusão supracitados.  

As características demográficas dos pacientes estudados e os aspectos inerentes aos vômitos 

estão apresentados na tabela 1. A maioria dos pacientes era do sexo masculino (54,5%) e, em 

relação à classificação nutricional na primeira consulta, a maioria considerável das crianças 

eram eutróficas (68,2%). Os 2 pacientes inseridos na “classe indisponível” correspondem 

àqueles cujos dados não se encontravam nos prontuários. Observamos que 50% dos pacientes 

foram atendidos no ambulatório pela primeira vez até os 14 meses de vida.  Já 25% 

apresentavam mais de 28 meses no atendimento inicial. A menor idade verificada na primeira 

consulta foi de 2 meses. Com relação à idade de início dos vômitos, a idade mínima 

observada foi de 1 mês e a máxima, de 60 meses. Em 50% das crianças, os vômitos iniciaram 

até o 8º mês de vida e, em 25% dos casos, a êmese iniciou após o primeiro ano de vida. A 

respeito do número de vômitos/dia, 50% dos pacientes apresentavam até 3,5 vômitos por dia e 
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25%, mais de 6,5 vômitos por dia. Além disso, em média, as crianças manifestavam 4,2 

vômitos por dia. Em relação ao aspecto dos vômitos, o mais frequente foi o leitoso (59,1%), 

seguido por restos alimentares, em 36,4% dos casos. Não houve descrições de vômitos 

biliosos, nem sanguinolentos. 

Foi também registrada a presença de sinais e sintomas associados aos vômitos, como consta 

na tabela 2. A principal manifestação clínica associada aos vômitos foi a diarreia – em 40,9% 

das crianças – seguida pela distensão abdominal (36,4%), além da constipação e recusa 

alimentar (22,7% cada). Não foram encontrados pacientes com quadro de sangramento 

gastrointestinal, nem hepatoesplenomegalia entre aqueles atendidos por vômitos como queixa 

principal. 

Em relação ao diagnóstico clínico dos vômitos, constatou-se a presença de cinco afecções 

(Tabela 3). Num total de 22 pacientes, observamos que as causas mais frequentes de vômitos 

foram a DRGE e a alergia alimentar, presentes em 36,4% dos pacientes cada uma delas. Já o 

refluxo fisiológico foi visto em 18,2% dos casos.  

As condutas adotadas frente a esses diagnósticos são ilustradas na tabela 4. Das condutas 

adotadas frente à problemática em questão, constata-se que houve 3 vertentes de abordagem: 

conservadora (mudanças posturais), modificação dietética e tratamento farmacológico. Nesta 

circunstância, as orientações posturais se preponderaram sobre as demais, perfazendo um total 

de 86,4% dos casos, sendo aplicadas ora isoladamente, ora associadas a outra conduta, a 

depender da resolutividade ou não dos sintomas. Dentre as mudanças dietéticas, destacou-se a 

exclusão da proteína do leite de vaca, em 40,9% das crianças. Não foram empregadas 

fórmulas antirregurgitação. Dentre a terapêutica medicamentosa, merecem ênfase os 

antagonistas dos receptores H2 (27,3% dos casos), seguidos pelos IBPs (13,6%) e procinéticos 

(4,5%). Não houve prescrição de antieméticos. Além disso, não houve intervenção cirúrgica 

em nenhum paciente.  
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Em relação à resolutividade dos vômitos, ficou comprovada evolução satisfatória dos vômitos 

(Tabela 5). Observou-se que 36,4% dos pacientes apresentaram melhora dos sintomas no 1º 

ano de vida e, em 12 dos 22 pacientes (54,5%), os vômitos foram solucionados até os 2 anos 

de idade. Em 27,3% das crianças, os vômitos persistiram até os 3 anos e, em 9,1% delas, até 

os 5 anos.   

 

Discussão 

 

Os resultados do presente estudo demonstram aspectos importantes relacionados aos vômitos, 

tais como: a idade inicial de sua manifestação, composição do seu conteúdo, sinais e sintomas 

associados, diagnóstico clínico, condutas e consequente evolução clínica diante das mesmas. 

Várias pesquisas têm enfocado a fisiopatologia de etiologia específica para a êmese, suas 

repercussões, possibilidades de tratamento e resposta terapêutica pós-condutas.
1,6,7,11,18-20 

Por 

conta disso, opta-se em confrontar os aspectos supracitados tomando como referência as 

variáveis clínicas ilustradas nesta pesquisa.  

Em relação ao sexo, não houve prevalência significante entre os sexos em conformidade com 

outras pesquisas.
 21,22

 A respeito da classificação nutricional, a maioria dos nossos pacientes 

era eutrófica. Hegar et al.
23

, avaliando crianças com DRGE e regurgitação, além de Aguiar et 

al.
21

, em estudo feito com pacientes portadores de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), 

também observaram eutrofia na maior parte dos seus pacientes.  

Além disso, os nossos pacientes iniciaram os sintomas até os 8 meses de idade em 50% dos 

casos. Em outros trabalhos, houve variação. Nos trabalhos de Allen e Ho
18

 e Aguiar et al.
21

, 

os vômitos, em crianças portadoras de APLV, iniciaram a partir de 1 e 3 meses de vida, 

respectivamente. Contudo, em estudo de caso avaliado por Samasca et al.
24

, os sintomas 

iniciaram mais tardiamente, aos 2 anos de idade.  

A média de vômitos detectada em nossa pesquisa foi de 4,2 vômitos/dia. Em estudo de Hegar 
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et al.
23

, a maioria das crianças apresentava os sintomas por 3 ou mais vezes ao dia.  Em 

relação ao aspecto dos vômitos, como descrito, a maioria dos nossos pacientes apresentava 

conteúdo leitoso, em consonância com outros trabalhos pesquisados.
18,21,23 

Paciente avaliado 

por Samasca et al.
24 

exibia além do leite, restos alimentares pós-alimentação. 

A principal manifestação clínica associada aos vômitos em nossa pesquisa foi a diarreia, em 

40,9% das crianças, seguida pela distensão abdominal, constipação e recusa alimentar. As 

manifestações clínicas constatadas em outros trabalhos foram bastante diversificadas. 

Sintomas similares foram encontrados em crianças portadoras de alergia alimentar atendidas 

por Kansu et al.
20 

Em outra pesquisa desenvolvida por Aguiar et al.
21

, em crianças com 

APLV, as manifestações digestórias perfizeram um total de 81,8% dos pacientes, sendo 

diarreia (51,9%), hematoquezia (34,6%), vômitos (31,3%) e dor abdominal (17,8%) os 

sintomas mais prevalentes. Quando o quadro clínico encontrava-se atrelado à DRGE em 

crianças portadoras de otite média aguda, Abtahi et al.
22 

verificaram que os vômitos 

acometeram 45,4% das crianças, estando integrados a sintomas tais como: regurgitação, 

irritabilidade, recusa alimentar, disfagia, tosse, estridor laríngeo e apneia obstrutiva. Em 

estudo de caso avaliado por Allen e Ho
18

, a diarreia era o único sintoma associado aos 

vômitos na presença de APLV, enquanto que, em outro paciente celíaco acompanhado por 

Samasca et al.
24

, também se apresentaram, além da diarreia, perda de peso e dor abdominal. 

Em outro estudo de caso avaliado por Pacitto et al.
25

, numa criança portadora da síndrome de 

Guillain-Barré. os sintomas neurológicos precederam em 2 meses as queixas digestórias, 

sendo estas os vômitos, distensão abdominal e perda de peso.  

Em relação ao diagnóstico etiológico dos vômitos, no nosso estudo, prevaleceram a DRGE e a 

alergia alimentar, presentes em 36,4% dos pacientes cada uma delas, seguidos pelo refluxo 

fisiológico, a intolerância à lactose e a doença celíaca. Pesquisa ampla desenvolvida por 

Baird, Harker e Karmes
19 

verificou diversas etiologias relacionadas aos vômitos, entre as 
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quais: APLV, gastroenterite aguda, hérnia hiatal, síndrome de ruminação e esofagite 

eosinofílica. Em outro estudo realizado por Allen e Ho
18

, a APLV também se destacou. Além 

disso, constataram-se dois relatos de caso envolvendo crianças portadoras de doença celíaca, 

mas com outra afecção clínica concomitante, tais como: intolerância à lactose
24

 e síndrome de 

Guillain-Barré.
25

 Hegar et al.
23 

estudaram 131 casos de regurgitação associados a refluxo 

fisiológico em lactentes com mais de 6 meses, enquanto nosso trabalho evidenciou 4 crianças 

acometidas pelo mesmo. Essa amostra se justifica pelo atendimento às crianças do nosso 

estudo ser realizado num ambulatório de referência, visto que considerável parcela dos casos 

de refluxo fisiológico é conduzida na Unidade Básica de Saúde (UBS). 

A respeito do tratamento realizado, nossa pesquisa constatou nos registros três formas de 

abordagem em crianças com vômitos: medidas conservadoras (orientações posturais), 

modificação dietética e intervenção farmacológica.  

As orientações posturais aos pais – evitar decúbito e manuseio em demasia pós-prandial e 

alimentação com volumes excessivos, por exemplo – foram feitas em 19 (86,4% dos 

pacientes), ou seja, todos àqueles portadores de refluxo fisiológico ou DRGE, além da quase 

totalidade daqueles com alergia alimentar. Vale ressaltar, em consonância com a literatura, 

que há pesquisas
19,23

 que reforçam a adoção de medidas posturais diante do refluxo 

fisiológico, além da abordagem medicamentosa na DRGE, quando há perpetuação dos 

sintomas para além do 1º ano de vida.
1,19 

Nesta vertente, Salvatore et al.
1
 apontam o teste com 

alginato na presença de regurgitação infantil, caso haja sintomas graves e/ou na falha da 

intervenção não medicamentosa, sendo que os mesmos também afirmam que não foram 

encontradas evidências e/ou revisões sistemáticas consistentes sobre o uso da terapia 

farmacológica no refluxo fisiológico.  

Além disso, pela análise dos prontuários, conforme a tabela 4, não foram prescritas fórmulas 

antirregurgitação. Não houve necessidade de tais fórmulas, visto que houve resolução 
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espontânea dos sintomas pelas recomendações posturais. Nesta vertente, alguns estudos 

indicam essas fórmulas caso as queixas perdurem.
1,19 

No entanto, há carência de informações 

sobre a real eficácia dessas fórmulas, que parecem mais arrefecer a regurgitação visível, não 

implicando na brevidade mensurável da frequência dos episódios de refluxo.
26 

Em relação às 

mudanças dietéticas, em uma criança portadora de DRGE, foi adotado o espessamento da 

dieta; contudo, este foi utilizado concomitante às orientações posturais e ao uso de 

antagonistas H2 (ranitidina). Nesta vertente, ainda há carência de estudos sobre a potencial 

alergenicidade dos agentes espessantes.
18,19   

A respeito da exclusão da proteína do leite de vaca, esta medida foi adotada em todos os 

pacientes portadores de alergia alimentar, além do único com intolerância à lactose, como 

preconizam vários trabalhos.
18,20,24 

Nesta circunstância, em todos os pacientes, os sintomas 

foram resolvidos satisfatoriamente após a eliminação desse leite da dieta, como recomenda 

diversos estudos.
18,20 

Todas as crianças portadoras desse diagnóstico apresentavam quadro 

clínico significativo atrelado aos vômitos, especialmente diarreia, distensão abdominal, 

constipação e recusa alimentar. Constatação similar foi observada em outros trabalhos.
8,20

 

Várias pesquisas preconizam também, após a supressão do leite de vaca da dieta e, a partir do 

desaparecimento dos sintomas, uma breve reintrodução do mesmo a fim de provar que estes 

se repetem.
18,20,24 

Neste aspecto, os pacientes com quadro clínico sugestivo de alergia 

alimentar são transferidos para o ambulatório do Núcleo de Alergia Alimentar do HU para 

continuidade do tratamento, onde é realizado o TPO (Teste de Provocação Oral). 

Em relação ao tratamento farmacológico, este foi prescrito em todos os pacientes portadores 

da DRGE, visto que a maioria dos pacientes não respondeu as orientações posturais 

isoladamente. As drogas preferidas foram os inibidores da secreção ácida – que incrementam 

o pH gástrico e previnem o refluxo ácido, constituindo a principal terapia frente à DRGE – 

em assentimento com outros estudos.
1,18,19,21,26 

Entre estes medicamentos, os mais utilizados 
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foram os antagonistas dos receptores H2, como a ranitidina, com resposta clínica satisfatória, 

visto que os IBPs são evitados em crianças menores que 12 meses de vida.
19,26

 Todavia, há 

pesquisas que recomendem os IBPs como a 1º escolha, pela duração mais longa de ação, não 

induzir tolerância e um perfil de segurança mais adequado, em crianças maiores e na presença 

de lesões graves (esofagite erosiva).
19,26 

A respeito do uso de procinéticos (domperidona) – 

que foi empregado em 1 paciente (vide tabela 4) – este  não apresentou eficácia quando 

isolado, tendo sua ação otimizada apenas após associação com a ranitidina. De fato, os 

procinéticos aumentam o tônus do esfíncter esofágico inferior, melhoram a depuração 

esofágica e o esvaziamento gástrico
26

; todavia, pesquisas apontam evidências pouco 

consistentes sobre o emprego dos procinéticos no tratamento da DRGE, além de poder 

provocar efeitos extrapiramidais, sendo, por isso, colocados em segundo plano.
1,19,26 

Aspecto 

a ser ressaltado foi a terapêutica isenta de antiméticos em quaisquer dos diagnósticos 

confirmados. Tal fato encontra-se de acordo com determinados trabalhos que propõem 

considerar, a priori, a causa básica dos vômitos, evitando, se possível, a sua prescrição.
1, 

18,19,26 
  

Além disso, o encaminhamento cirúrgico não foi necessário, devido à evolução clínica 

satisfatória dos pacientes do nosso estudo. Tal assertiva encontra-se em consonância com a 

literatura, que só considera a cirurgia quando a terapia médica é mal sucedida ou não é 

tolerada em crianças com complicações graves, o que não ocorreu na amostra em 

questão.
18,19,26

 

Quanto à resolução dos sintomas após condutas, a mesma foi satisfatória nos pacientes do 

nosso estudo, com melhora do quadro, por exemplo, até os 2 anos de vida em 54,5% dos 

pacientes. Nesta conjuntura, a resolução dos sintomas em todas as crianças com refluxo 

fisiológico ocorreu até 1 ano de  idade, ou seja, em consonância com a literatura, que relata 

que o refluxo fisiológico, em geral, atenua-se a partir do 2º semestre de vida, sobretudo, por 
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meio de orientações adequadas aos pais.
4,18,19,23 

Aguiar et al.
 21

 avaliaram 214 crianças com 

APLV  por um período de 3 anos, cuja média de idade no primeiro atendimento foi de 9,0±6,9 

meses, com perda ponderal importante. Após medidas clínicas – adoção de fórmula isolada de 

soja e de hidrolisados proteicos – os sintomas melhoraram após 3 meses, inclusive com 

melhora do estado nutricional. Allen e Ho
18

 acompanharam uma criança de 3 meses, com 

vômitos não biliosos desde 1 mês de idade devido APLV, sendo realizada supressão desse 

leite, com resolução completa dos sintomas aos 18 meses de vida. Por outro lado, no nosso 

estudo, as crianças que não melhoraram dos vômitos após os 2 anos de vida – em torno de 

45,5% – eram justamente aquelas que apresentavam um quadro clínico vasto associado, 

sobretudo com diarreia, distensão abdominal, constipação e recusa alimentar. Por 

conseguinte, implica que elas necessitaram de um período mais prolongado de tratamento 

para atenuação dos sintomas, o que foi observado em outras pesquisas.
 1,19-21,24 

 

Em relação a outras condições predisponentes aos vômitos na infância, não foram 

diagnosticadas, no nosso estudo, crianças portadoras da síndrome dos vômitos cíclicos, 

distúrbios metabólicos e alterações anatômicas no sistema digestório, embora sejam descritas 

em outras pesquisas de maior magnitude.
6,10-14,16,17 

Não obstante, vale ressaltar que, no HU, 

existem outros ambulatórios de especialidades pediátricas, inclusive o Ambulatório de 

Cirurgia Pediátrica. Nesta circunstância, é bem provável que pacientes com alterações 

anatômicas atreladas a vômitos – oriundos de outros ambulatórios e/ou da enfermaria 

pediátrica do HU e/ou de outros serviços – tenham sido encaminhados a este ambulatório 

específico para resolução cirúrgica, bem como tenha havido um direcionamento de pacientes 

detentores de desordens metabólicas para outras especialidades médicas.  

Seria importante destacar como principal limitação dessa pesquisa a exígua amostra de 

pacientes. Vale ressaltar que o tamanho reduzido da amostra pode justificar-se pelo fato de 

que foram excluídos prontuários cujas etiologias nas consultas eram as mais diversas, onde a 
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êmese não era queixa relevante e/ou não fazia parte do quadro clínico da patologia de base da 

criança na maioria considerável delas. Além disso, mesmo quando os vômitos assumiam 

impacto significativo, houve registros em que a etiologia da êmese estava sob investigação 

diagnóstica e/ou o tratamento da mesma ainda se encontrava na fase inicial sem um desfecho 

para a evolução clínica pré-determinada para esta pesquisa. 

Diante do exposto, no nosso estudo, concluímos que as principais causas dos vômitos foram a 

DRGE e a alergia alimentar, além de que as principais manifestações clínicas atreladas aos 

vômitos foram diarreia e distensão abdominal. Os principais tratamentos efetuados foram as 

orientações posturais e a abordagem farmacológica. Em metade dos casos, os vômitos 

iniciaram até os 8 meses de vida e  houve melhora do quadro até os 2 anos de vida em 54,5% 

dos pacientes.   
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Tabela 1. Caracterização da amostra quanto ao sexo, estado nutricional e características 

dos vômitos. 

VARIÁVEL     n (%)  

       Sexo 

      Feminino 

    

10 (45,5) 

 Masculino  

    

12 (54,5) 

 Classificação nutricional 

    Magreza 

    

2 (9,1)  

 Eutrofia 

    

15 (68,2) 

 Risco de sobrepeso 

   

2 (9,1) 

 Sobrepeso 

    

1 (4,5) 

 Indisponível 

    

2 (9,1) 

 Idade do paciente na primeira consulta
1
 (meses) 14 (4,75; 28,75) 

Idade de início dos vômitos
1
 (meses) 

 

8 (4; 12,5) 

 Número de vômitos/dia
1
 

  

3,5 (3; 6,5) 

 Número de vômitos/dia
2
 

  

4,25±2,31 

 Aspecto dos vômitos 

     Leite      

    

13 (59,1)  

 Restos alimentares 

   

8 (36,4) 

 Salivar 

    

1 (4,5) 

 Bilioso 

    

0 (0) 

 Sanguinolento 

   

0 (0) 

 1) Dados expressos como mediana (P25; P75). 

2) Dados expressos como média±desvio padrão. 
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Tabela 2. Sinais e sintomas associados aos vômitos. 

Variável             n (%) 

Diarreia             9 (40,9) 

Distensão 

abdominal 

      

8 (36,4) 

Constipação             5 (22,7) 

Recusa 

alimentar 

      

5 (22,7) 

Dor abdominal           4 (18,2) 

Náuseas     4 (18,2) 

Disfagia       1 (4,5) 

Anorexia      0 (0)  

Hematêmese           0 (0) 

Hematoquezia 

     

0 (0) 

Melena           0 (0) 

Pirose      0 (0) 

Hepatomegalia           0 (0) 

Esplenomegalia 

     

0 (0) 

 

 

 

Tabela 3. Diagnóstico clínico dos vômitos. 

ETIOLOGIA  

 

   n (%) 

DRGE 

     

8 (36,4) 

Alergia alimentar 

    

8 (36,4) 

Refluxo fisiológico 

    

4 (18,2) 

Intolerância à lactose 

    

1 (4,5) 

Doença celíaca 

    

1 (4,5) 

DRGE: Doença do refluxo gastroesofágico 
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Tabela 4. Condutas terapêuticas adotadas. 

CONDUTAS      n (%) 

Orientações posturais     19 (86,4) 

Espessamento da dieta 

    

1 (4,5) 

Exclusão da proteína do leite de vaca 

   

9 (40,9) 

Fórmulas Antirregurgitação 

   

0 (0) 

IBPs 

     

3 (13,6) 

Antagonistas dos receptores 

de histamina (H2) 

    

6 (27,3) 

Antieméticos 

     

0 (0) 

Procinéticos 

     

1 (4,5) 

Cirurgia 

     

0 (0) 

IBPs: inibidores da bomba de prótons. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.Resolução dos sintomas pós-condutas. 

Evolução 

clínica      n (%) 

Até 1 ano de idade 

    

8 (36,4) 

Até 2 anos de idade 

    

4 (18,2) 

Até 3 anos de idade 

    

6 (27,3) 

Até 4 anos de idade 

    

2 (9,1) 

Até 5 anos de idade 

    

2 (9,1) 

Total 

     

22 (100)  

 


