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Especialidade CROSS: GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 
 

Especialidade HC: AMBULATÓRIO DE GASTRO INFANTIL- GIN 
 

1) CONSULTA DE 1ª VEZ PARA A REGIÃO 

�  Pacientes com idade compreendida entre 0 a 16 anos 

�  Diarréia crônica: encaminhar junto da história clínica, história alimentar, 

curva de crescimento, laudos de exames já solicitados, tratamento 

realizado, evolução do paciente. 

�  Dor abdominal recorrente: encaminhar junto da história clínica, curva 

de crescimento, hemograma, urina rotina, provas de atividade 

inflamatória, RX de abdomem ou ultrassom abdominal; tratamentos 

realizados e resposta clínica. 

�  Doença do Refluxo Gastroesofágico: encaminhar junto da história 

clínica, curva de crescimento, tratamento dietético, medicações 

utilizadas e resposta clínica aos mesmos, resultado de exames 

realizados. 

�  Alergia Alimentar: com manifestação intestinal (vômitos, distensão 

abdominal, diarreia, comprometimento ponderal), encaminhar junto da 

história clínica, história alimentar, curva de crescimento, laudos de 

exames já solicitados, tratamento realizado (incluindo fórmulas), 

evolução do paciente. 

�  Constipação intestinal crônica: encaminhar junto da história clínica 

(presença ou não de distensão abdominal, escape fecal, etc), história 

alimentar, curva de crescimento, laudos de exames já solicitados, 

tratamento realizado, aderência ao tratamento e evolução do paciente. 

�  Subestenose esofágica (pós-operatório tardio de estenose 

esofágica congênita, ingestão de corrosivos): fase crônica da 

complicação, depois de instalada a estenose, com criança estabilizada 

(fase aguda referenciar para Unidade de Emergência). 
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�  Hemorragia digestiva alta e baixa: para investigação de causa ou 

continuação de tratamento, passado a fase aguda e com criança 

hemodinamicamente estabilizada (fase aguda referenciar para Unidade 

de Emergência). 

2) CONSULTA DE 1ª VEZ PARA O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO 

�  Pacientes com idade compreendida entre 0 a 16 anos 

�  Somente serão aceitos pacientes oriundos do PAM (Serviço de 

Gastroenterologia Pediátrica da Prefeitura de Ribeirão Preto) ou outro 

serviço de Gastroenterologia pediátrica da cidade. 

3) PACIENTES COM IRT POSITIVOS (SCREENING) 

�  Lactentes com 2IRTs positivos maiores que 70. 
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