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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

A úlcera péptica gastroduodenal (UP) diz
respeito a lesão que ocorre na camada de
revestimento interno do tubo digestivo
superior.⁴ A UP pode ser uma causa de dor
abdominal em crianças e adolescentes,
embora seja um diagnóstico não habitual,²
sendo o H. Pylori uma das principais etiologias
de UP.³

A
dor
abdominal
pode
apresentar
características semelhantes às da úlcera
duodenal, sendo de difícil determinação,
principalmente em lactentes, já que depende
dos dados fornecidos pelos pais que são
influenciados pela sua capacidade de
observação.² O diagnóstico de UP pode ser
feito por endoscopia e o da infecção pelo H.
pylori faz-se por meio de cultura e teste da
urease durante o exame.² A úlcera duodenal
foi associada à gastrite crônica e infecção por
H. pylori na grande maioria das crianças e
adolescentes, detectado em 41/43 pacientes
(95,3%), sendo tanto o teste rápido da urease
quanto o exame histológico positivos em
85,4% (35/41).³

OBJETIVO
Fazer uma revisão sobre a etiologia e a
dificuldade de diagnóstico em crianças e
adolescentes
com
úlceras
pépticas
gastroduodenais.

METODOLOGIA
A pesquisa foi baseada nos artigos científicos
da plataforma Scielo, utilizando como
descritor
‘’úlcera
péptica’’.
Foram
encontrados
187
artigos,
sendo
3
selecionados de acordo com o interesse desta
revisão.

RESULTADOS
A úlcera péptica gastroduodenal pode ser
classificada em primária, relacionada com
infecção pelo H. pylori e em secundária, na
qual
os
mecanismos
etiopatogênicos
dependem da doença de base.¹ A gastrite
crônica associada à infecção do H. pylori, está
presente na maioria das crianças com úlcera
duodenal primária.³ Um dos sintomas mais
relatados foi dor abdominal em epigástrio
com ocorrência noturna.³ Ela é de difícil
caracterização e requer um exame físico
minucioso para permitir um diagnóstico
preciso e afastar os principais diagnósticos
diferenciais.²
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