O refluxo gastroesofágico (RGE) é o
movimento retrógrado e passivo do conteúdo
gástrico para o esôfago, que pode ser
classificado como fisiológico ou patológico
(DRGE). No DRGE, há um espectro de
fenótipos relacionados à patologia e a sua
identificação é necessária.

Analisar o refluxo gastroesofágico na
pediatria e as suas manifestações, além de
identificar o atual espectro de fenótipos do
RGE.

Realizou-se uma revisão bibliográfica a partir
da análise de 8 artigos pesquisados nas
bases de dados Google Acadêmico, Scielo e
Pubmed. Utilizando-se os descritores “refluxo
gastroesofágico”, “pediatria” e “fenótipos”.

podem ser analisadas através do exame de
impedâncio-pHmetria
esofágica.
Essesfenótipos são: a NERD propriamente
dita, esôfago hipersensível e azia funcional.
O diagnóstico correto e criterioso tem
importante valor para conduzir o manejo
terapêutico.

O RGE na pediatria possui diferentes cursos
clínicos de acordo com a sua etiologia e deve
ser conduzido de acordo com o grau de sua
apresentação. Para a definição de seu
fenótipo alguns exames devem ser
realizados, de modo que curse na terapêutica
adequada do caso.
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O RGE tem uma etiologia multifatorial e,
dessa forma, pode ter diferentes cursos
clínicos. Em crianças saudáveis, os RGE são
episódios frequentes, mas eles são
caracterizados pela presença ou não de
regurgitação e a ausência de complicações.
A DRGE, além das regurgitações, pode
apresentar-se com vômitos, perda de peso,
irritabilidade e choro nos lactentes e, nas
crianças
maiores,
apresenta-se
com
sintomas semelhante aos dos adultos, como
epigastralgia e dor retroesternal, além de
outras complicações. A fim de identificar o
fenótipo da doença, aconselha-se o
encaminhamento para endoscopia digestiva
alta, para a identificação de erosões ou sua
ausência, caracterizando essa patologia em
erosiva (ERD) ou não erosiva (NERD).
Dentro dos novos fenótipos identificados nas
NERDS, ainda há subclassificações que
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