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RESUMO 
 
BRUNALDI, M.O. Úlceras esofágicas em portadores do vírus da Imunodeficiência 
Humana: Etiologia e Análise comparativa entre métodos diagnósticos. 2010. Dissertação 
de Mestrado. Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
 
As infecções virais são as maiores responsáveis pelas úlceras esofágicas no portador do HIV, 
sendo o Citomegalovírus (CMV) o agente mais observado, seguido pelo Herpes Vírus 
Simples (HSV). A abordagem clínica adequada e a utilização de métodos diagnósticos 
precisos são de grande relevância para o estabelecimento etiológico. Os objetivos deste 
trabalho foram: avaliar a prevalência de úlceras esofágicas em portadores do HIV; pesquisar 
os agentes etiológicos associados; verificar a acurácia dos métodos diagnósticos comparando 
as impressões obtidas pela endoscopia digestiva alta (EDA), histologia utilizando o método de 
Hematoxilina-Eosina (H&E) e Imuno-histoquímica (IH) para pesquisa de CMV e HSV; 
avaliar o impacto da coloração para fungos (Gomori metenamina prata- GMS) e bacilos 
álcool-ácidos resistentes [BAAR- Ziehl-Neelsen (ZN)] e a relevância numérica da 
amostragem tecidual na avaliação etiológica. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, 
do tipo transversal, baseado em levantamento de dados demográficos, clínico-laboratoriais, 
endoscópicos obtidos por revisão de prontuários e análise histológica às cegas de biópsias 
endoscópicas (H&E, IH, GMS e ZN) de úlceras esofágicas em 41 portadores do HIV, no 
período de agosto de 2002 a setembro de 2006. A IH foi considerada método padrão. No 
período avaliado, 399 portadores do HIV submeteram-se à EDA, detectando-se úlcera 
esofágica em 41 pacientes (23 homens, 25 a 56 anos) com uma prevalência de 10,27%. A 
mediana da contagem de CD4 foi 49 céls/mm3 e da carga viral 58869,5 cópias/ml. A EDA 
revelou 29/41úlceras esofágicas suspeitas de infecção pelo CMV; 7/41 pelo HSV; 2/41 
relacionada ao refluxo gastroesofágico (DRGE); 1/41 por monilíase; 1/41 por 
paracoccidioidomicose (PCM) e 1/41 inespecífica. O H&E detectou: 25/41 úlceras com 
aspectos inflamatórios inespecíficos (61%); 6/41 associadas à monilíase (16%); 4/41 por 
infecção pelo CMV (10%); 2/41 HSV (5%); 1/41CMV e HSV (2%); 1/41 por PCM (2%); 
1/41 devido a Histoplasmose (2%) e 1/41 infiltração neoplásica por Linfoma não Hodgkin 
(2%). A IH para CMV e HSV confirmou os achados do H&E e detectou mais um caso. A 
EDA revelou sensibilidade alta (100%) para a detecção da úlcera esofágica, especificidade 
baixa para a caracterização etiológica viral (15%) quando comparada ao H&E e a IH. O H&E 
mostrou-se um método adequado para avaliação etiológica com sensibilidade de 87% e 
especificidade de 100% quando comparada a IH. A pesquisa de BAAR pelo ZN foi negativa 
nas 34 amostras realizadas. O GMS confirmou a presença de fungos detectados ao H&E e foi 
fundamental na caracterização morfológica do Histoplasma capsulatum e do 

Paraccocidioides brasiliensis. O número de amostras não influenciou na avaliação etiológica 
final. Os nossos achados recomendam o H&E como método adequado na avaliação etiológica 
de úlceras esofágicas no portador do HIV e indicam a IH para pesquisa viral somente nos 
casos suspeitos, porém, não típicos ao H&E. 
 
Palavras-chave: Úlcera esofágica, HIV, Infecções oportunistas, AIDS 
 



ABSTRACT 
 
BRUNALDI, M.O. Esophageal ulcers in Human Immunodeficiency virus carriers: 
Etiology and comparative analysis among diagnostic methods. 2010. Master Dissertation. 
Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
 
Viral infections are the main cause of esophageal ulcers in HIV carriers, cytomegalovirus 
(CMV) being the most frequently observed, followed by Herpes Simplex Virus (HSV). An 
appropriate clinical approach and the use of precise diagnostic methods are very important for 
etiological evaluation. The aim of this work has been: to evaluate the prevalence of 
esophageal ulcers in HIV carriers; to research the associated etiological agents; to check the 
accuracy of the diagnostic methods, comparing the impressions obtained by the upper 
gastrointestinal endoscopy (UGE), histology using the Hematoxiline-Eosin (H&E) method, 
and immunohistochemistry (IH) to investigate CMV and HSV; to evaluate the impact of the 
staining for fungus (Gomori methenamine silver – GMS) and for resistant alcohol-acid 
bacillus (BAAR-Ziehl-Neelsen – ZN), and the numerical relevance of tissue samples in the 
etiological characterization. This is a descriptive, retrospective, transversal study, based on 
demographic, clinic-laboratorial and endoscopic data, obtained by the review of medical 
charts and blind histological analysis of endoscopic biopsies (H&E, IH, GMS an ZN) of 
esophageal ulcers of 41 HIV carriers, from August 2002 to September 2006. The IH has been 
chosen as the standard method. Along the evaluated period, 399 HIV carriers were submitted 
to UGE, and esophageal ulcer was detected in 41 patients (25 to 56 years old, 23 males), with 
a prevalence of 10.27%. The median of the CD4 count was 49 cells/mm3, and the viral load 
58869.5 copies/ml. UGE has revealed 29/41 esophageal ulcers under suspicion of infection by 
CMV; 7/41 by HSV; 2/41 related to gastroesophageal reflux (GER)/ 1/41 by moniliasis; 1/41 
by paracoccidioidomycosis (PCM) and 1/41 non-specific. H&E has detected 25/41 ulcers 
with non-specific inflammatory aspects (61%); 6/41 associated with moniliasis (16%); 4/41 
caused by CMV infection (10%); 2/41 by HSV (5%); 1/41 by CMV and HSV (2%); 1/41 by 
PCM (2%); 1/41 due to Hystoplasmosis (2%) and 1/41, to neoplastic infiltration by non-
Hodgkin lymphoma (2%). IH for CMV and HSV has confirmed the H&E findings and has 
detected another case. UGE has revealed high sensitivity (100%) for the detection of 
esophageal ulcer and low specificity for the viral etiological characterization (15%), as 
compared to H&E and IH. H&E has shown to be an adequate method for the etiological 
evaluation, with 87% of sensitivity and 100% of specificity, as compared to IH. BAAR 
research by ZN was negative in the 34 samples studied. GMS has confirmed the presence of 
fungus detected by H&E and has been fundamental in the morphological characterization of 
Histoplasma capsulatum and Paraccocidioides brasiliensis. Our findings support the use of 
H&E as a suitable method for the etiological evaluation of esophageal ulcers in HIV carriers 
and indicate IH for viral search only in suspect cases that are non-typical under H&E. 
 
Keywords: Esophageal ulcer; HIV; opportunistic infections; AIDS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações Epidemiológicas Gerais 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma das mais devastadoras 

pandemias da história baseada não somente na sua distribuição mundial, mas também por sua 

letalidade (WILCOX &SAAG, 2008). 

As primeiras descrições de casos de AIDS ocorreram em 1981. Desde então, a 

infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tem crescido em grandes proporções, 

resultando em 65 milhões de infectados e 25 milhões de mortes no mundo, com 

aproximadamente 14.000 novos casos ocorrendo diariamente (MMWR, 2006). 

No decorrer do ano de 2005, estimou-se que 38,6 milhões de pessoas no mundo 

encontravam-se infectadas pelo HIV, sendo detectados neste ano 4,1 milhões de casos novos e 

2,8 milhões de mortes em decorrência da AIDS (MMWR, 2006). 

O HIV continua afetando desproporcionalmente certas regiões geográficas e sub-

populações (MMWR, 2006). Na África subsaariana, região onde 10% da população do mundo 

reside, a prevalência da infecção pelo HIV varia de 10 a 20% (WILCOX & SAAG, 2008). 

No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS, em 1980, até junho de 

2007, foram notificados 474.273 casos, sendo 289.074 no Sudeste, 89.250 no Sul, 53.089 no 

Nordeste, 26.757 no Centro Oeste e 16.103 no Norte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

 

 

1.2. Estrutura do HIV 

 

O HIV foi descrito como causador da AIDS por LUC MONTAGNIER e 

FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI da França e ROBERT GALLO dos Estados Unidos em 

vinte de maio de 1983 (SCHERER ET al., 2008; WIKIPÉDIA, 2008). 

O HIV é um retrovírus, membro da família retroviridae, pertencente à subfamília 

lentivírus. Os lentivírus são conhecidos por suas propriedades citolítica e imunossupressiva, 

possuindo um genoma complexo contendo genes acessórios e regulatórios (COSTIN, 2007; 

SUDHARSHAN & BISWAS, 2008; SPACH & KEEN, 1997; LENNOX &KLASSEN, 

1998). 
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O HIV contém duas fitas idênticas de genoma RNA acondicionadas em um núcleo de 

proteínas virais cercadas por uma dupla camada de fosfolipídeos derivada da membrana da 

célula hospedeira, incluindo proteínas virais de membrana. O genoma de RNA do HIV tem 

aproximadamente 9,2 Kb. Repetições terminais longas (LTRs) em cada extremidade do 

genoma regulam a expressão genética viral, a integração viral no genoma do hospedeiro e a 

replicação viral (COSTIN, 2007; SUDHARSHAN & BISWAS, 2008; SPACH & KEEN, 

1997; WIKIPEDIA, 2008; LENNOX & KLASSEN,1998; IWEALA, 2004; ABBAS et. al., 

2008). 

As seqüências gag codificam as proteínas estruturais do núcleo. As seqüências env 

codificam as glicoproteínas gp120 e gp41 do envelope, necessárias para infectar as células. As 

seqüências pol codificam as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease viral, 

necessárias para a replicação viral (COSTIN, 2007; SUDHARSHAN & BISWAS, 2008; 

SPACH & KEEN, 1997; WIKIPEDIA, 2008; LENNOX & KLASSEN, 1998; IWEALA, 

2004; ABBAS et. al., 2008). 

A transcriptase reversa é uma enzima que permite a transcrição do RNA viral em 

DNA. Esse processo permite também que o DNA neoformado seja incorporado ao genoma da 

célula hospedeira (COSTIN, 2007; SUDHARSHAN & BISWAS, 2008; SPACH & KEEN, 

1997; WIKIPEDIA, 2008; LENNOX & KLASSEN, 1998; IWEALA, 2004; ABBAS et. al., 

2008). 

Além dos genes retrovirais típicos, o HIV-1 também possui outros seis genes que são: 

Tat e Rev - genes regulatórios - e Vpu, Vpr, Vif e Nef - genes acessórios (COSTIN, 2007; 

WIKIPÉDIA, 2008; ABBAS et. al., 2008). 

Foram identificados dois tipos de HIV denominados HIV-1 e HIV-2. O HIV-1 é a 

causa mais freqüente de AIDS. O HIV-2, que tem estrutura genômica e antigenicidade 

diferente, também pode ocasionar uma síndrome clínica semelhante ao do HIV-1(IWEALA, 

2004).  

De fato, a maioria dos indivíduos infectados pelo HIV carrega o tipo1, que 

freqüentemente sofre mutações resultando numa diversidade de vírus geneticamente 

diferentes, classificados em dois grupos: grupo M e grupo O, baseados nas diferenças da 

seqüência dos genes do envelope viral (IWEALA, 2004). O grupo M é ainda dividido em 

nove subtipos diferentes denominados A, B, C, D, E, F, G, H, J e K (McCUTCHAN, 2006). 

O subtipo mais comum na Europa e América é o subtipo B. Os subtipos A, C, D e E 

são comumente encontrados na África e Ásia (IWEALA, 2004). 
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1.3. Replicação Viral 

 

 

O HIV adere-se preferencialmente em células com proteína CD4 na superfície: 

linfócitos T CD4+, monócitos e células da micróglia. Logo após a adesão do HIV à proteína 

CD4, ocorre fusão das membranas do vírus e do hospedeiro. Após esse processo, o núcleo 

viral entra na célula e a transcriptase reversa transforma o RNA viral hélice simples em DNA 

viral, que por sua vez integra-se ao DNA do hospedeiro (SPACH & KEEN, 1997).  

O DNA integrado, chamado de provírus, pode ficar latente ou reativar-se 

intermitentemente. Durante o processo de reativação, a célula hospedeira transcreve o DNA 

proviral em RNA mensageiro, seguindo-se a transcrição do mRNA viral em proteínas virais. 

Essas proteínas são então clivadas e montadas em um vírion incompleto que é finalmente 

eliminado da célula. Durante o processo de eliminação, o vírion incompleto é revestido com 

componentes da membrana do hospedeiro, formando um vírion HIV completo (SPACH & 

KEEN, 1997). 

 

 

1.4. Infecção pelo HIV 

 

 

Os principais fatores de risco para a aquisição do HIV são: relações sexuais com 

infectados pelo HIV sem uso de preservativos, sejam homo, bi ou heterossexuais; usuários de 

drogas endovenosas com compartilhamento de seringas; reutilização de objetos pérfuro-

cortantes com presença de sangue ou fluidos contaminados pelo HIV e/ou transmissão 

vertical, ou seja o recém-nascido de mãe portadora do HIV pode ser infectado pelo vírus 

durante a gestação, no parto ou por meio da amamentação (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2008). 

No Brasil, o número de heterossexuais infectados por HIV tem aumentado 

proporcionalmente com a epidemia, sobretudo entre mulheres. Nessa população, a taxa de 

transmissão vertical pelo HIV pode chegar a 20%. No ano de 2004, estimou-se que cerca de 

12.000 parturientes estavam infectadas pelo HIV no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008). 

A infecção primária pelo HIV-1 é assintomática em aproximadamente 50% dos casos, 

ao passo que os outros 50% nas primeiras quatro semanas após a infecção desenvolvem 

sintomas semelhantes a uma gripe com febre, cefaléia, dor de garganta com faringite e/ou 
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linfadenopatia generalizada. Durante a infecção primária, os títulos virais são extremamente 

altos no sangue periférico e o número de linfócitos T CD4+ decresce significativamente. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; SUDHARSHAN & BISWAS, 2008; WIKIPÉDIA, 2008; 

ABBAS et. al., 2008). 

O início da resposta celular imune específica ao HIV-1 e a subseqüente síntese de 

anticorpos específicos promove o declínio da carga viral plasmática e a cronificação da 

infecção. O estágio assintomático da infecção, denominado “latência clínica”, é acompanhado 

de replicação viral persistente, rápida queda de vírions plasmáticos e de linfócitos T CD4+. 

Durante o curso da latência clínica, que pode estender-se por mais de 20 anos, o número de 

linfócitos T CD4+ decresce continuamente. Nesta fase, o sistema imune possui maior 

capacidade de controlar as infecções oportunistas (SUDHARSHAN & BISWAS, 2008; 

ABBAS et. al., 2008). 

A doença sem a terapia anti-retroviral altamente ativa (HAART) progride para a fase 

final chamada AIDS, quando a contagem de células T CD4+ está abaixo de 200 células/µL. 

Os pacientes com AIDS podem apresentar uma combinação de infecções oportunistas, 

neoplasias, caquexia (Síndrome de emaciação do HIV), insuficiência renal (nefropatia do 

HIV) e degeneração do sistema nervoso central (encefalopatia do HIV) (ABBAS et. al. 2008). 

A taxa de progressão da doença é altamente variável, além disso, avanços na terapia 

anti-retroviral mudaram a evolução da doença e reduziram acentuadamente a incidência de 

infecções oportunistas graves e tumores (ABBAS, 2008). 

 

 

1.5. Estadiamento Clínico  

 

 

O estadiamento clínico dos pacientes portadores do HIV baseia-se no sistema de 

classificação recomendada pelo Centers for Disease Control and Prevencion (CDC) (MMWR, 

2008). 

O sistema fundamenta-se em quatro estágios categorizados de acordo com os níveis 

séricos de linfócitos CD4+ (TABELA 1) e condições definidoras de AIDS.  
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Tabela 1: Definição de caso para a infecção pelo HIV entre adultos e adolescentes (com idade > 13 anos) 
– CDC, Estados Unidos. Fonte: MMWR, 2008. 

 

Estágio Evidência Laboratorial Evidência Clínica 

Estágio 1 

 
Confirmação laboratorial da infecção 
pelo HIV e contagem de linfócitos T 
CD4 > 500 células / µL ou percentual 

de linfócitos T CD4 ≥ 29 
 

Evidência clínica não requerida 
(porém nenhuma condição 

definidora de AIDS) 

Estágio 2 

 
Confirmação laboratorial da infecção 
pelo HIV e contagem de linfócitos T 

CD4 de 200-499 células / µL ou 
percentual de linfócitos T CD4 de 14-

28 

 
Evidência clínica não requerida 

(porém nenhuma condição 
definidora de AIDS) 

Estágio 3 

 
Confirmação laboratorial da infecção 
pelo HIV e contagem de linfócitos T 

CD4 de <200 células / µL ou percentual 
de linfócitos T CD4 <14 

 

Ou documentação de uma 
condição definidora de AIDS 
(com confirmação laboratorial 

da infecção pelo HIV) 

Estágio 
Desconhecido 

 
Confirmação laboratorial da infecção 

pelo HIV e nenhuma informação sobre 
a contagem de linfócitos T CD4 ou 

percentagem 
 

E nenhuma informação sobre a 
presença de condições 
definidoras de AIDS. 

 

Neste sistema, consideram-se as seguintes condições definidoras de AIDS: 

• Infecções bacterianas múltiplas ou recorrentes 

• Candidíase em brônquio, traquéia ou pulmões 

• Candidíase esofágica 

• Câncer cervical invasivo 

• Coccidioidomicose disseminada ou extra-pulmonar 

• Criptococose extra-pulmonar 

• Criptosporidiose crônica intestinal (com mais de um mês de duração) 

• Doença pelo Citomegalovírus (excetuando fígado, baço ou linfonodos) com início há 

mais de um mês 

• Retinite por Citomegalovírus (com perda da visão) 

• Encefalopatia relacionada ao HIV 
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• Herpes vírus simples: úlceras crônicas (com mais de um mês de duração) ou 

bronquite, pneumonite ou esofagite ( início há mais de 1 mês) 

• Histoplasmose disseminada ou extra-pulmonar 

• Isosporíase intestinal crônica (com mais de um mês de duração) 

• Sarcoma de Kaposi 

• Linfoma de Burkitt 

• Linfoma imunoblástico 

• Linfoma primário cerebral 

• Mycobacterium avium complex ou Mycobacterium Kansasii disseminado ou extra-

pulmonar 

• Mycobacterium tuberculosis pulmonar, qualquer outro sítio, disseminada ou extra-

pulmonar 

• Mycobacterium, outras espécies ou espécies não identificadas, disseminada ou extra-

pulmonar 

• Pneumonia por Pneumocystis jirovecii 

• Pneumonia recorrente 

• Leucoencefalopatia multifocal progressiva 

• Septicemia recorrente por Salmonella 

• Toxoplasmose cerebral, com início há mais de um mês 

• Síndrome debilitante atribuída ao HIV 

 

 

1.6. Trato Gastrointestinal 

 

A superfície da mucosa do trato gastrointestinal forma um sítio anatômico e 

fisiológico, servindo como barreira estrutural e imunológica contra microorganismos. 

A maioria dos linfócitos do nosso organismo encontra-se no trato gastrointestinal, 

portanto, a infecção pelo HIV, por causar danos ao sistema imunológico, atinge diretamente 

este órgão (DOUEK et. al., 2009).  

KOTLER et. al. (1984) observaram que indivíduos infectados pelo HIV têm 

anormalidades histológicas na mucosa gastrointestinal, má absorção e depleção de linfócitos. 

Tem sido demonstrado que durante a fase aguda da infecção pelo HIV, ocorre grande 

depleção dos linfócitos T CD4+ na mucosa gastrointestinal, provavelmente decorrente da 
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infecção viral. No entanto, esta depleção continua durante o curso de toda a doença e 

representa considerável agressão ao sistema imune, mas nem o tempo ou a sua extensão é 

refletida na contagem de células T CD4+ no sangue periférico. Além da perda de células T 

CD4+, o perfil de expressão gênica em biópsias do trato gastrointestinal revela que genes 

associados à regulação do ciclo celular, metabolismo lipídico, barreira de células epiteliais e 

funções digestivas estão suprimidos em indivíduos infectados (DOUEK et. al., 2009). 

Os portadores do HIV cursam com complicações gastrointestinais decorrentes de 

infecções oportunistas sendo consideradas como a maior causa de morbidade e mortalidade 

nesses pacientes. Desde a introdução da HAART, a incidência dessas patologias tem 

diminuído (DOUEK et. al., 2009; MÖNKEMÜLLER et. al., 2005; AI LIAN et. al., 2007; 

MÖNKEMÜLLER et. al., 2000). 

A HAART pode suprimir a replicação viral, aumentar o número absoluto de linfócitos 

T CD4+ e prolongar a sobrevida desses pacientes (DOUEK et. al., 2009; MÖNKEMÜLLER 

et. al., 2005; AI LIAN et. al., 2007; MÖNKEMÜLLER et. al., 2000). 

No entanto, têm se observado que as infecções oportunistas no trato gastrointestinal 

continuam presentes em alguns pacientes que fazem uso de HAART na proporção de 1:10. 

Entre os fatores apontados como os causadores do evento, estão a resistência viral e a 

diminuição da biodisponibilidade das drogas (MÖNKEMÜLLER et. al. 2005). 

 

 

1.7. Doença Esofágica na AIDS 

 

O tropismo de muitos patógenos pela mucosa escamosa do esôfago (Candida, 

citomegalovírus e herpes) assim como o aparecimento de novas doenças (úlcera esofágica 

idiopática) estabeleceram o trato gastrointestinal superior como sítio comum para essas 

complicações. A endoscopia digestiva alta (EDA) em portadores do HIV sintomáticos 

possibilita um diagnóstico específico em aproximadamente 75% dos casos (WILCOX & 

SAAG, 2008). 

O esôfago é um sítio freqüente de infecções oportunistas em pacientes 

imunocomprometidos e os sintomas esofágicos são a segunda causa mais comum de 

manifestação gastrointestinal, ocorrendo em 40 a 50 % desses indivíduos podendo ter um 

impacto significante no seu estado nutricional (WILCOX, 1992; SMITH et. al., 1993; ZAIDI 

& CERVIA, 2002). 
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A Candida é a causa infecciosa mais comum de esofagite em portadores do HIV, 

ocorrendo em 50 a 79% dos pacientes sintomáticos. Além da Cândida albicans, outras 

espécies incluindo C. tropicalis, C. Krusei, C. dublinensis, C. parapsilopsis e C. glabrata têm 

sido associadas à doença oral e esofágica nessa população e podem ocorrer 

concomitantemente a outras doenças infecciosas (ZAIDI & CERVIA, 2002, ATTWOOOD & 

LAMB, 2008; SOMMER et. al. 2003). 

O patógeno viral mais comum que causa doença esofágica em portadores do HIV é o 

Citomegalovírus (CMV), sendo observado em 10 a 40% das biópsias endoscópicas de lesões 

esofágicas. O CMV e a Candida podem coexistir em cerca de 20% das lesões esofágicas 

(ZAIDI & CERVIA, 2002; ATTWOOD & LAMB, 2008). 

O Herpes Simples do tipo I (HSV I) é considerado um patógeno primário incomum no 

esôfago de paciente HIV positivo, embora seja uma freqüente causa de doença oral em 

pacientes transplantados imunossuprimidos (ZAIDI & CERVIA, 2002). Estudo prospectivo 

de 100 pacientes HIV positivo com esofagite ulcerada realizado por WILCOX et. al. (1995), 

identificou a esofagite por HSV I em somente 5% dos casos em contraste com a prevalência 

de 50% da doença citomegálica. 

Outros patógenos virais menos comuns de doença esofágica são Epstein-Barr, 

papovavírus humano e Herpes vírus tipo 6 (ZAIDI & CERVIA, 2002; LAINE & BONACINI, 

1994). 

Outras causas não virais menos freqüentes de doença esofágica incluem micobactérias 

(Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium complex), úlceras induzidas por drogas, 

linfoma, histoplasmose e paracoccidioidomicose (INDORF & PEGRAM, 1992; NOYER & 

SIMON, 1997; WILCOX, 2004). 

O envolvimento esofágico pelo Histoplasma capsulatum é incomum, geralmente 

decorrente da histoplasmose pulmonar complicada, com envolvimento mediastinal ou pela 

disseminação da doença (NOYER & SIMON, 1997; LAMPS et. al., 2000; KAHI et. al., 2005; 

FORSMARK et. al., 1990). 

FUCCI et. al. (1997) descreveram um caso de histoplasmose esofágica primária em 

paciente com comprometimento imunológico decorrente do uso crônico de corticóide. 

REZENDE et. al. (2009) descreveram outro caso de histoplasmose esofágica associada 

à tuberculose, em um indivíduo com AIDS. 

A Paracoccidioidomicose (PCM) é endêmica na América Latina, especialmente no 

Brasil, onde a micose profunda é mais comum. A incidência estimada da associação desta 

micose com o HIV no período de Agosto de 1980 a Agosto de 1999 foi de 0,02% em 
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comparação com a histoplasmose que mostrou 1,4% neste mesmo período (MARQUES et. 

al., 2000). A relativa baixa freqüência da PCM associada a AIDS pode ser relacionada à 

quimioprofilaxia de rotina para a pneumonia por Pneumocystis jirovecii/ carinii com 

cotrimoxazole, droga também eficiente contra o P. brasiliensis, ou mesmo devido a efeitos 

protetores de compostos usados para o tratamento ou prevenção da candidíase ou outras 

infecções fúngicas (MARQUES et. al. 2000; NISHIOKA, 1996). 

A lesão do trato digestivo pelo P. brasiliensis pode ser primária ou secundária e todos 

os segmentos podem ser comprometidos (MARQUES et. al., 2000; NISHIOKA, 1996). A 

intersecção entre a AIDS e a PCM pode resultar em uma micose grave, disseminada (SILVA-

VERGARA et. al. 2003). 

O comprometimento esofágico pela PCM é extremamente raro. Há poucos relatos de 

casos em pacientes não infectados pelo HIV, como descritos por OLIVEIRA e col (1962) e 

por ZILIOTTO JÚNIOR e col (1980). 

Ulcerações esofágicas idiopáticas (UEI) são entidades cuja incidência vem 

aumentando no HIV e chegam a ser tão freqüentes quanto à esofagite por CMV, 

compreendendo cerca de 40% dos casos (ZAIDI & CERVIA, 2002; NOYER & SIMON, 

1997; CALORE et. al., 1997; KOTLER et. al., 1992). 

O papel patogênico do HIV na UEI, tanto na fase de seroconversão aguda da infecção 

pelo HIV, como na fase terminal da AIDS é pouco conhecido. A presença do genoma do HIV 

e/ou proteínas virais em todas as UEI sugere uma relação causal. No entanto, a expressão do 

HIV pode ocorrer como uma resposta a inflamação esofágica (KOTLER et. al., 1992). 

Estudos in vitro têm demonstrado que mediadores inflamatórios e citocinas são capazes de 

reativar o HIV da latência. É possível que esta lesão resulte de uma resposta inflamatória 

desordenada pela depleção de células imunorregulatórias que normalmente modulam a 

resposta inflamatória. A resposta inflamatória pode ser inapropriada devido ao aumento de 

citocinas ou a outros fatores que levam a infiltração excessiva ou de granulação de 

neutrófilos, eosinófilos ou mastócitos (KOTLER et. al., 1992). O HIV pode ter um papel no 

processo tardio através da sua capacidade de alterar a expressão de citocinas (ZAIDI & 

CERVIA, 2002; KOTLER et. al. 1992) com aumento de interleucina 6, interleucina 1, 

metabólitos do ácido araquidônico e fator de necrose tumoral α (ZAMBRANO et. al. 1999). 

Partículas virais como HIV-RNA, HIV p24 e HIV gp41 têm sido identificadas pela 

técnica de hibridização in situ e imunoperoxidase em biópsias de UEI. No entanto, o HIV 

também tem sido identificado em 36% dos pacientes infectados, e encontra-se localizado nas 
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células inflamatórias da mucosa esofágica, sem relação com os sintomas clínicos, alterações 

inflamatórias, úlceras ou infecções esofágicas (ZAMBRANO et. al., 1999).  

Linfomas e sarcoma de Kaposi constituem mais de 90% das lesões neoplásicas 

malignas que afetam infectados pelo HIV (WILCOX, 1992; ZAIDI & CERVIA, 2002).  

A prevalência de HIV relacionado ao linfoma é estimada em 1,2% a 12,4% (HAMED 

& HOFFMAN, 1998). Cerca de ¾ dos linfomas não Hodgkin associados ao HIV tem 

localização extranodal, sendo o mais comum o tipo célula B de alto grau. Dentre os sítios 

extranodais envolvidos, o trato gastrointestinal está acometido em 17% a 28% dos casos 

(WEERATUNGE et. al., 2004). O esôfago é um raro sítio primário de apresentação 

extranodal de linfoma associado ao HIV, ocorrendo em menos de 1% de todos os casos de 

linfoma do trato gastrointestinal (BERNAL & JUNCO, 1986; CHOW et. al. 1996). Afeta a 

sua porção distal do esôfago com envolvimento contíguo com o fundo gástrico (CHOW et. 

al., 1996). 

O sarcoma de Kaposi gastrointestinal usualmente está associado à doença cutânea e as 

lesões esofágicas são achados incidentais na endoscopia digestiva alta. O envolvimento 

gástrico ou duodenal é mais comum que o esofágico (WILCOX, 2002).  

Esofagites induzidas por drogas podem ser resultado da variedade de medicações 

utilizadas, sendo a zidovudina e a zalcitabina as mais freqüentemente relacionadas (ZAIDI & 

CERVIA, 2002; INDORF & PEGRAM, 1992; NOYER & SIMON, 1997; MÖNKEMÜLLER 

& WILCOX, 2000). 

A doença de refluxo gastroesofágico (DRGE) é incomum em pacientes HIV positivo 

(ZAIDI & CERVIA, 2002; INDORF & PEGRAM, 1992; NOYER & SIMON, 1997). A razão 

para esta baixa prevalência não é completamente conhecida. Isto pode ser parcialmente 

devido à hipocloridria, descrita por alguns pesquisadores, presente em aproximadamente 25% 

dos pacientes no estágio final da doença (LAKE-BAKAAR et. al. 1988), não verificado por 

outros que encontraram a produção de ácido normal (SHAFFER et. al., 1992; BELITSOS et. 

al., 1992). 

 

1.7.1. Manifestações Clínicas Esofágicas 

 

Os sintomas esofágicos mais comumente referidos pelo paciente HIV positivo são a 

disfagia e/ou odinofagia. Sintomas incomuns incluem soluços, dor torácica e sangramento 

gastrointestinal. As manifestações clínicas variam de acordo com o tipo de infecção esofágica 
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em questão (LAINE & BONACINI, 1994; BONACINI et. al. 1993; BASHIR & WILCOX, 

1996). 

A monilíase esofágica é a causa mais comum de infecção oportunista no paciente com 

AIDS. Pode ser assintomática ou cursar com disfagia e odinofagia que são os sintomas mais 

freqüentes. O acometimento esofágico pela Candida pode ocorrer em qualquer estágio da 

infecção pelo HIV, mas é usualmente vista em pacientes com contagem de linfócitos T CD4+ 

menor que 200 células/µL, sendo que aproximadamente 90% dos pacientes apresentam 

contagem inferior a 100 células/µL (ZAIDI & CERVIA, 2002; NOYER & SIMON, 1997; 

WILCOX, 2004; WILCOX, 2002; CONNOLLY et. al., 1989). 

A esofagite por CMV difere na apresentação clínica das outras infecções esofágicas. A 

odinofagia é a principal manifestação clínica, enquanto a disfagia é incomum quando 

comparada com a esofagite por Candida. Náusea, vômitos, febre, dor epigástrica, diarréia e 

perda de peso têm sido freqüentemente descritas refletindo a natureza sistêmica da infecção 

(ZAIDI & CERVIA, 2002; NOYER & SIMON, 1997; LAINE et. al. 1992; 

MÖNKEMÜLLER & WILCOX, 2000; WILCOX et. al. 1990; BAEHR & MCDONALD, 

1994; BONACINI et. al. 1991). 

A doença citomegálica ocorre quando a contagem de linfócitos T CD4+ encontra-se em 

níveis inferiores a 100 células/ µL e pode coexistir com outras infecções tais como a Candida 

e/ou Herpes Vírus (ZAIDI & CERVIA, 2002; NOYER & SIMON, 1997; LAINE et. al. 1992; 

MÖNKEMÜLLER & WILCOX, 2000; WILCOX et. al. 1990; BAEHR & MCDONALD, 

1994; BONACINI et. al. 1991). 

A esofagite herpética apresenta-se como dor esofágica intensa, de início agudo e 

dificuldade de deglutição. Náusea, vômitos, hematêmese e febre podem estar presentes. 

Acometimento oral, cutâneo e labial ocorre em somente 19% a 38% dos casos (NOYER & 

SIMON, 1997; WILCOX, 2004; WILCOX, 2002; GÉNÉREAU et. al., 1996; MCBANE & 

GROSS, 1991, AGHA et. al., 1986; BAEHR & MCDONALD, 1994; BONACINI et. al., 

1991). Assim como o CMV, a infecção herpética cursa mais freqüentemente quando a 

contagem de linfócitos T CD4 é inferior a 100 células/ µL e a sua incidência aumenta quando 

esta contagem exibe níveis inferiores a 50 células/ µL (NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 

2004; WILCOX, 2002; GÉNÉREAU et. al. 1996; MCBANE & GROSS, 1991, AGHA et. al., 

1986; BAEHR & MCDONALD, 1994; BONACINI et. al., 1991). 

UEIs geralmente ocorrem no estágio avançado da AIDS sendo a contagem de CD4 

inferior a 50 células/ µL em muitos pacientes. O sintoma predominante é a odinofagia intensa, 

acompanhada de dor torácica, desidratação e perda de peso. Úlceras dolorosas e auto-
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limitadas têm sido descritas durante a síndrome de seroconversão aguda do HIV (ZAIDI & 

CERVIA, 2002; NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2004; KOTLER et. al., 1992; BAEHR 

& MCDONALD, 1994; RABENECK et. al., 1990; EHRENPREIS & BOBER, 1996; 

FUSADE et. al., 1992; BARTELSMAN et. al. 1990; ZAMBRANO et. al., 1999). 

O envolvimento esofágico pela histoplasmose é decorrente principalmente de uma 

complicação pulmonar com adenite mediastinal (infecção aguda) ou como conseqüência 

tardia de um processo cicatricial resultado de uma mediastinite fibrosante. Clinicamente 

expressa-se através de disfagia e odinofagia, que podem persistir semanas ou meses na fase 

aguda e como uma disfagia intratável na fase crônica (LAMPS et. al. 2000; KAHI et. al., 

2005; FUCCI & NIGHTENGALE, 1996; FORSMARK et. al., 1990; REZENDE et. al., 

2009). 

O sarcoma de Kaposi gastrointestinal é usualmente assintomático e associado com a 

doença cutânea. A doença esofágica sintomática pode estar presente na ausência das lesões de 

pele traduzindo-se clinicamente por disfagia intratável (WILCOX, 1992; BARRISON et. al. 

1988). 

Linfoma não-Hodgkin é causa rara de doença esofágica podendo tanto ser o sítio 

primário da neoplasia quanto resultado de metástases, ocorrendo com disfagia e perda de peso 

(WILCOX, 1992; BERNAL & JUNCO, 1986; HAMED & HOFFMAN, 1998; 

WEERATUNGE et. al., 2004). 

 

 

1.7.2.  Diagnóstico 

 

 

1.7.2.1. História Clínica 

 

A suspeita clínica de acometimento esofágico em portadores do HIV faz-se na 

presença de sintomas, especialmente a disfagia e a odinofagia. Raramente, a manifestação 

inicial da doença esofágica é uma complicação do tipo sangramento gastrointestinal. Os 

pacientes devem ser questionados quanto ao uso de medicações orais que possam induzir 

esofagites, sintomas sistêmicos, presença de lesões cutâneas, refluxo gastroesofágico e 

infecções (NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2002; BAEHR & MCDONALD, 1994; 

DIETERICH & WILCOX, 1996; BONACINI, 2001). 
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1.7.2.2. Exame Físico 

 

Em pacientes com odinofagia ou disfagia, o exame físico inicial deve incluir a 

avaliação da cavidade oral e faringe, cujas lesões podem estar associadas às doenças 

esofágicas. Deve-se inspecionar ainda a pele e o exame de retina deve ser efetuado para 

exclusão de retinite infecciosa (NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2002; BAEHR & 

MCDONALD, 1994; DIETERICH & WILCOX, 1996; BONACINI, 2001). 

 

 

1.7.3.  Exames Complementares 

 

 

1.7.3.1. Avaliação Endoscópica  

 

A EDA é o método de maior valor na avaliação da doença esofágica nos pacientes 

HIV positivos, propiciando, através da visualização direta da mucosa, subsídios para 

diagnóstico etiológico presuntivo e coleta de material para investigação complementar. O 

aspecto endoscópico pode sugerir a etiologia, embora o diagnóstico etiológico definitivo seja 

feito pelos achados histológicos e algumas vezes por cultura específica (ZAIDI & CERVIA, 

2002; NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2004; BONACINI, 2001; DANCYGIER, 1992; 

SALGADO et. al., 2002). 

Endoscopicamente, a esofagite por Candida revela-se como placas esbranquiçadas, de 

aspecto algodonoso, que recobrem a mucosa podendo envolver até o esôfago inteiro, 

causando ocasionalmente obstrução luminal. Raramente causa úlceras (ZAIDI & CERVIA, 

2002; NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2004; WILCOX, 2002; WILCOX & 

SCHWARTZ, 1996). 

De acordo com os aspectos endoscópicos, a gravidade da esofagite fúngica pode ser 

graduada segundo KODSI et. al. (1976) como: grau I - poucas placas brancas elevadas de até 

2mm, com hiperemia mas sem edema ou ulceração; grau II - múltiplas placas brancas 

elevadas maiores que 2mm, com hiperemia e edema mas sem ulceração; grau III - placas 

elevadas confluentes, lineares e nodulares, com hiperemia e ulceração; grau IV - achados do 

grau III com presença de membranas friáveis e ocasionalmente diminuição do lúmen 

esofágico. 
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Destacamos ainda a classificação endoscópica de WILCOX (1995) que avalia o grau 

de infecção pela Candida como: grau I- placas esparsas envolvendo menos que 50% da 

mucosa esofágica; grau II - placas esparsas comprometendo mais que 50% da mucosa 

esofágica; grau III - placas confluentes, reversíveis à insuflação, que recobrem 

circunferencialmente pelo menos 50% da mucosa; grau IV - placas circunferenciais com 

estenose, não reversível à insuflação. 

O diagnóstico definitivo da monilíase esofágica é estabelecido através de escovado 

esofágico ou biópsias com subseqüente coloração especial para fungos (WILCOX & 

SCHWARTZ, 1996; LAINE et. al., 1992; BAEHR & MCDONALD, 1994). 

A esofagite por CMV é caracterizada por ulcerações, grandes (>2cm), extensas, 

superficiais e profundas, circunscritas, com bordas marcadas, usualmente sem anormalidades 

da mucosa vizinha. Localizam-se no terço médio a distal do esôfago (ZAIDI & CERVIA, 

2002; NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2004; WILCOX et. al., 1990; BAEHR & 

MCDONALD, 1994; DIETERICH & WILCOX, 1996; LAGUNA et. al., 1993; WILCOX & 

SCHWARTZ, 1994). 

Estudo realizado por WILCOX et. al. (1994) de 141 úlceras esofágicas (UE) por CMV 

em 33 pacientes portadores da AIDS, demonstrou maior incidência das lesões no esôfago 

médio (57%) e menor no distal (32%). As úlceras eram múltiplas em 58% dos casos, com 3 

pacientes apresentando mais de 10 úlceras. As lesões variaram de tamanho sendo menores de 

1,0 cm em diâmetro em 43% e maiores que 3,0 cm em 18% dos casos. A profundidade 

também foi variável, com 46% superficiais e 8% profundas. 

O Herpes vírus simples (HSV) produz ulcerações superficiais, múltiplas, pequenas, 

localizadas no terço distal, podendo apresentar bordas elevadas ao redor de uma cratera 

central (“volcano ulcers”) (ZAIDI & CERVIA, 2002; NOYER & SIMON, 1997). Na infecção 

grave por HSV, úlceras confluentes podem ser encontradas com desnudação da mucosa 

esofágica. Esofagite difusa e erosiva também pode ser vistas (WILCOX, 2002; MCBANE & 

GROSS, 1991; AGHA et. al., 1986; BAEHR & MCDONALD, 1994). Ainda que a presença 

de pequenas vesículas seja um achado comum no paciente imunocompetente, este aspecto é 

raramente visto no paciente HIV positivo.  

O HSV é facilmente identificável na biópsia, citologia ou cultura (WILCOX, 2002; 

MCBANE & GROSS, 1991; AGHA et. al., 1986; BAEHR & MCDONALD, 1994). 

GÉNÉREAU et. al. (1996) em um estudo de 34 portadores do HIV com esofagite, que incluiu 

avaliação radiológica, endoscópica, histológica e cultura, verificaram que a associação do 

exame histológico com a cultura é a mais indicada para um diagnóstico preciso e acurado de 
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infecção herpética, tendo obtido um diagnóstico definitivo em 82% da sua casuística, através 

desta metodologia. 

UEIs apresentam-se endoscopicamente como úlceras isoladas ou múltiplas bem 

delimitadas, com margens nítidas, de profundidade variável, ovais ou arredondadas, 

freqüentemente denominadas gigantes. A úlcera idiopática e a esofagite por CMV são 

indistinguíveis clinica, endoscópica e radiologicamente, sendo necessárias múltiplas biópsias 

da lesão para diagnóstico definitivo e exclusão de outras etiologias infecciosas (WILCOX, 

2002; BAEHR & MCDONALD, 1994; EHRENPREIS & BOBER, 1996). 

Ulcerações da mucosa esofágica relacionadas ao vírus da imunodeficiência humana 

têm sido identificadas na fase de seroconversão. Endoscopicamente são observadas pequenas 

ulcerações com bordas hiperemiadas, medindo de 0,3 a 1,5cm, com formas arredondadas ou 

ovais, margens bem delimitadas, podendo localizar-se em todo o esôfago ou somente no terço 

médio. A mucosa entre as úlceras é normal. A etiopatogenia destes achados parece estar 

relacionada com o HIV, especialmente com a liberação de citocinas (RABENECK et. al., 

1990; FUSADE et. al., 1992; BARSTELSMAN et. al. 1990; ZAMBRANO et. al., 1999). 

Úlceras esofágicas decorrentes de infecções por fungos tais como o Histoplasma 

capsulatum e o Paracoccidiodes brasiliensis são menos freqüentes.  

O Histoplasma capsulatum raramente coloniza ou infecta primariamente o esôfago, 

sendo mais comum na forma disseminada da doença. Endoscopicamente são observadas 

erosões e ulcerações, bem como estenose, acometendo o terço distal do esôfago (WILCOX, 

2002). No relato de caso de histoplasmose esofágica primária, descrito por FUCCI et. al. 

(1997), a EDA revelou áreas de ulceração difusa com aparência nodular no esôfago distal. 

A nossa casuística revelou um caso de UE por Histoplasma capsulatum confirmada à 

histologia através de estudos imuno-histoquímicos (IH) apresentando-se à EDA como uma 

úlcera rasa de aproximadamente 0,7cm de extensão localizada no terço distal do esôfago 

(REZENDE et. al., 2009). 

Os relatos de literatura de P. brasiliensis em esôfago são de pacientes não infectados 

pelo HIV, descritos por OLIVEIRA et. al., 1962 e ZILIOTTO JÚNIOR et. al., 1980. Os 

achados endoscópicos referidos são de lesões sugestivas de neoplasia, localizadas nos terços 

superior e médio, estenosante e circunferencial vegetante respectivamente (OLIVEIRA et. al., 

1962; ZILIOTTO JÚNIOR et. al., 1980). 

Os linfomas e sarcomas de Kaposi são ocasionais causas de UE. 

A aparência endoscópica do linfoma esofágico descrita por BERNAL & DEL JUNCO 

(1986) e por RADIN (1993) são similares, apresentando-se como massas nodulares, 
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polipóides e ulceradas. CHOW et. al.(1996) descreveram um caso de linfoma esofágico 

primário em paciente com AIDS com apresentação distintamente diferente, sendo detectada 

uma úlcera única, plana e circunferencial. 

As características endoscópicas do sarcoma de Kaposi esofágico são similares à 

doença cutânea apresentando-se como lesões maculares ou em placas violáceas. Com a 

progressão do tumor, as lesões tornam-se nodulares e eventualmente massas solitárias podem 

ser encontradas. Ulcerações podem ocorrer quando as lesões atingem grandes dimensões 

(WILCOX, 2002; FRIEDMAN et. al., 1985; BARRISON et. al., 1988). 

 

 

1.7.3.2. Exame Anátomo-Patológico 

 

O exame anátomo-patológico é essencial para o estabelecimento de um diagnóstico 

definitivo da esofagite infecciosa, propiciando uma abordagem terapêutica específica e 

eficiente. O diagnóstico de doenças gastrointestinais virais causadas por CMV e HSV apóia-

se na identificação microscópica do efeito citopático viral em biópsias de mucosa (WILCOX, 

2002; WILCOX et. al. 1996; GOODGAME et. al., 1993; CULPEPPER-MORGAN et. al., 

1987; SCHWARTZ &WILCOX, 1992). 

WILCOX et. al. (1996) demonstraram a importância da amostragem tecidual no 

diagnóstico das alterações morfológicas nas esofagites virais em 100 pacientes HIV positivos 

com úlcera esofágica detectada à EDA. Este estudo mostra que a sensibilidade para o 

diagnóstico de esofagite por CMV é tanto maior quanto maior for à amostragem das lesões 

sendo de 80%, 90% e 99% para três, seis e dez fragmentos respectivamente. 

O diagnóstico histológico de infecção pelo CMV pode ser feito através da coloração 

de Hematoxilina–Eosina (H&E) em amostras da mucosa e submucosa esofágica. Os efeitos 

citopáticos típicos e clássicos são definidos pela: 1- presença de citomegalia (3 a 4 vezes o 

tamanho de uma célula normal) e 2- inclusão intranuclear homogênea e eosinofílica [inclusão 

intra nuclear tipo A de COWDRY (1934)]. O CMV produz tanto inclusões intranucleares 

quanto intracitoplasmáticas. As inclusões intracitoplasmáticas aparecem posteriormente às 

intranucleares e não estão presentes em todas as células infectadas. Logo, não devem ser 

consideradas como critério mínimo para infecção por CMV. As células envolvidas são 

tipicamente células endoteliais. Efeitos citopáticos atípicos observados em alguns casos são 

caracterizados por cariomegalia (cerca de 2 a 3 vezes o tamanho normal) sem evidências de 

inclusões intranucleares, anfofilia e grânulos eosinofílicos citoplasmáticos, porém são 
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insuficientes para um diagnóstico definitivo. A identificação dessas alterações é pertinente no 

sentido de alertar e redobrar a vigilância do patologista para a possibilidade diagnóstica de 

esofagite viral (SCHWARTZ & WILCOX, 1992). 

SCHWARTZ & WILCOX (1992) recomendam a realização de hibridização in situ 

para CMV na presença de alterações atípicas detectadas ao H&E. Outros métodos altamente 

específicos para o diagnóstico de CMV e HSV são a IH e a fluorescência direta (ZAIDI & 

CERVIA, 2002).  

As alterações histológicas observadas na infecção herpética em sítios revestidos por 

um epitélio escamoso estratificado seguem um espectro evolutivo. As alterações iniciais 

notadas em uma fase pré-ulcerativa são seguidas por destruição do epitélio com resultante 

formação da ulceração (BUSS & SCHARYJ, 1979). Inicialmente uma úlcera pequena é 

formada, porém o aumento de tamanho ocorre pela progressão da infecção das células 

epiteliais que circundam a lesão e pela confluência de suas áreas adjacentes. Quando a 

ulceração ocorre, as alterações herpéticas são evidentes somente nas suas margens. 

Subseqüentemente, a base necrótica da lesão pode infectar-se secundariamente por bactérias 

e/ou fungos (BUSS & SCHARYJ, 1979). 

Histologicamente, o diagnóstico de infecção herpética depende da presença de 

alterações celulares típicas, usualmente encontradas na borda da úlcera, tipicamente no 

epitélio escamoso e consistem de células gigantes multinucleadas, corpos de inclusão 

intranuclear tipo A de COWDRY (1934) com núcleos aspecto de vidro-fosco, degeneração 

baloniforme e marginação cromatínica. Inclusões citoplasmáticas estão ausentes. O HSV é 

facilmente identificado em biópsias, citologia e culturas (BUSS & SCHARYJ, 1979; 

GREENSON et. al., 1991; SINGH et. al., 1998). 

A ulceração na esofagite por Candida é rara e é observada em pacientes com doença 

endoscópica grave. A infecção é superficial, limitada ao epitélio na sua porção mais superior 

(WILCOX & SCHWARTZ, 1996). O diagnóstico histopatológico baseia-se na identificação 

do fungo caracterizado por pseudohifas, ocasionais hifas verdadeiras, esporos e brotamento de 

formas leveduriformes, facilmente reconhecidas através de métodos especiais de coloração 

como prata (Gomori metenamina prata - GMS), ácido periódico de Schiff (PAS) ou Gram 

(ZAIDI & CERVIA, 2002; WILCOX & SCHWARTZ, 1996; BAEHR &MCDONALD, 

1994). 

A UEI é definida, por WILCOX & SCHWARTZ (1994), como ulceração reconhecida 

endoscópica e histologicamente sem evidências de efeitos virais citopáticos avaliada por 

métodos diagnósticos de coloração de rotina ou especiais e sem nenhuma evidência clínica, 
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endoscópica, ou patológica de esofagite induzida por medicamentos ou DRGE. Os achados 

histológicos revelam uma inflamação aguda e crônica, tecido de granulação e extensão da 

úlcera a camada muscular do esôfago. As úlceras são recobertas por tecido de granulação 

havendo semelhanças com as lesões por CMV e HSV, porém os efeitos citopáticos estão 

ausentes. São necessárias múltiplas biópsias para a exclusão de etiologia infecciosa, assim 

como, a utilização de métodos especiais de coloração para descartar etiologias fúngicas 

(Prata), micobactérias (Ziehl-Neelsen-ZN) e IH para CMV e HSV (ZAIDI & CERVIA, 2002; 

BONACINI et. al.,1993; WILCOX, 2002; EHRENPREIS & BOBER, 1996; DIETERICH et. 

al., 1996). 

Úlceras esofágicas específicas decorrentes de infecções fúngicas menos freqüentes tais 

como Paracoccidioides brasiliensis e Histoplasma capsulatum necessitam da caracterização 

morfológica do fungo, através de biópsias, utilizando-se métodos especiais de coloração, 

cultura e IH (MARQUES et. al., 2000; LAMPS et. al., 2000; KAHI et. al., 2005; REZENDE 

et. al., 2009). Provas sorológicas específicas têm particular importância não só para o 

diagnóstico, como também na avaliação da resposta do hospedeiro ao tratamento específico. 

Os métodos disponíveis incluem imunodifusão direta, contra-imunoeletroforese, 

imunofluorescência indireta, ensaio imunoenzimático (Elisa) e imunoblot (SHIKANAI-

YASUDA et. al. 2006; MARQUES et. al. 1995). 

A PCM revela-se à histologia como um processo inflamatório granulomatoso. Os 

granulomas são frouxos e mal definidos. As áreas de necrose, por vezes extensas, 

especialmente em linfonodos, revelam grande número de formas fúngicas viáveis (SILVA-

VERGARA et. al., 2003; GODOY et. al., 2006; MARQUES et. al., 1995). 

A histoplasmose esofágica é demonstrada histologicamente por uma mucosa infiltrada 

por células inflamatórias agudas e crônicas, numerosas células contendo corpos arredondados 

intracitoplasmáticos (LAMPS et. al., 2000; KAHI et. al., 2005). Células gigantes 

multinucleadas, assim como inflamação granulomatosa podem ser notadas (FUCCI & 

NIGHTENGALE, 1997). O Histoplasma capsulatum é um fungo pequeno, uninucleado, 

usualmente presente em agrupamentos, no interior do citoplasma de macrófagos, com área 

clara circundando o organismo (pseudocápsula). Cora-se bem através dos métodos especiais 

de coloração de prata (GMS) e PAS. O diagnóstico diferencial inclui formas intracelulares de 

Leishmania SP, microformas de Blastomyces dermatidis, Torulopsis glabrata e microformas 

de Cryptococcus Neoformans (REZENDE et. al., 2009). 

O linfoma esofágico na AIDS é comumente de alto grau, de grandes células ou 

imunoblástico e freqüentemente de origem de células B (DAWSON et. al., 1961).  
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O sarcoma de Kaposi apresenta-se como lesão submucosa, constituída pela 

proliferação de células alongadas, agrupadas em fascículos, em associação com múltiplos 

canais vasculares todos arranjados ao acaso (FRIEDMAN et. al., 1985; SALTZ et. al., 1984). 

WILCOX et. al. (2004) após um estudo comparativo prospectivo de escovado 

citológico, cultura viral e histologia para diagnóstico de esofagite ulcerada, em 40 pacientes 

com AIDS, recomendam o exame de múltiplas biópsias obtidas da base e borda da úlcera. Em 

casos de úlceras superficiais suspeitas de esofagite herpética, com impossibilidade de 

amostragem ampla, o escovado citológico e/ou cultura viral podem ser associados, 

aumentando assim a acurácia diagnóstica. Grandes úlceras solitárias ou múltiplas, bem 

circunscritas, suspeitas de etiologia idiopática ou CMV, podem requerer uma abordagem 

diagnóstica diferente daquela do HSV, segundo os autores. Baseados em seus achados, não 

recomendam escovados citológicos ou culturas virais para essas lesões, acreditam que se deva 

confiar na histologia, pela rapidez no diagnóstico e no custo reduzido, quando comparado 

com a adição da citologia e cultura. 

MÖNKEMÜLLER et. al. (2000) realizaram um estudo prospectivo sobre a utilidade e 

o custo adicional da execução de métodos especiais de colorações para o diagnóstico de 

infecções oportunistas gastrointestinais em pacientes HIV positivos. Durante um período de 

28 meses, 121 indivíduos foram avaliados através de endoscopias digestivas, alta e baixa, e 

285 amostras teciduais foram obtidas de sítios do trato gastrointestinal. Os resultados finais 

apontaram uma sensibilidade de 97% e especificidade de 100% para a detecção do CMV, 

através da análise histológica pelo método de coloração de H&E, sendo identificadas 

inclusões virais típicas e atípicas. Neste estudo, os autores concluíram que a utilização de 

métodos especiais para diagnóstico, assim como a IH, pode ser justificada em casos de 

inclusões de CMV atípicas e na presença de forte suspeita clínica. Indicam ainda a utilização 

de métodos de coloração especial para o diagnóstico de esofagite por Candida em virtude de 

resultados falso-negativos que possam ocorrer durante a avaliação histológica ao H&E. Outra 

justificativa para o uso de coloração especial fundamenta-se, no fato, de que pseudo- hifas do 

fungo possam ser obscurecidas por debris inflamatórios. A pesquisa de micobactérias, através 

do método de Ziehl-Neelsen, foi realizada em 106 amostras, sendo positiva em 2,8%, porém o 

diagnóstico já havia sido estabelecido anteriormente, por culturas de medula óssea e/ou 

sangue ou por forte suspeita à endoscopia digestiva. 

Diante do exposto, notamos a importância de conhecermos a prevalência de UEs em 

portadores do HIV no nosso meio, bem como, pesquisar os agentes etiológicos associados, 

verificando a acurácia dos métodos diagnósticos que dispomos no nosso serviço. 
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A caracterização etiológica da doença esofágica nesta população é de grande 

relevância em decorrência do grande impacto no estado nutricional. A abordagem clínica 

rápida associada aos métodos complementares precisos é de vital importância no 

estabelecimento do diagnóstico, propiciando uma terapêutica específica, de impacto na 

sobrevida desses pacientes. 

Portanto, o estudo do tema em questão poderá oferecer informações adicionais na 

abordagem clínica e na escolha do melhor método complementar de diagnóstico. 
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2. OBJETIVOS 

 

• Avaliar a prevalência de úlceras esofágicas em portadores do HIV submetidos à 

Endoscopia Digestiva Alta na Unidade Especial de Terapia de Doenças Infecciosas do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (UETDI-HCFMRP-USP) no período de agosto de 2002 a setembro de 

2006. 

 

• Pesquisar os agentes etiológicos associados às úlceras esofágicas em portadores do 

HIV. 

 

• Investigar a acurácia dos métodos diagnósticos empregados na investigação das 

úlceras esofágicas no portador do HIV, comparando as seguintes associações de 

métodos: 

• Impressão etiológica da endoscopia digestiva alta quando comparada aos 

achados histológicos utilizando a coloração de rotina H&E. 

• Impressão etiológica da endoscopia digestiva alta quando comparada aos 

achados da imuno-histoquímica específica para pesquisa de Citomegalovírus e 

Herpes Vírus Simples. 

• Impressão etiológica morfológica obtida pela avaliação histológica ao H&E 

comparada aos achados da imuno-histoquímica específica para pesquisa de 

Citomegalovírus e Herpes Vírus Simples. 

 

• Avaliar o impacto da coloração para fungos e bacilos álcool-ácidos resistentes 

(BAAR) no material de biópsias das úlceras esofágicas em portadores do HIV. 

 

• Avaliar a relevância numérica da amostragem tecidual na avaliação etiológica das 

úlceras esofágicas em portadores do HIV. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP), Processo HCRP N.º 5316/2007. 

 

 

3.1. Delineamento do Estudo 

 

Estudo descritivo, retrospectivo, do tipo transversal, baseado em um levantamento de 

dados clínicos, laboratoriais, endoscópicos, bem como análise de materiais histopatológicos 

correspondentes às biópsias das úlceras esofágicas em portadores do HIV, submetidos à EDA 

no Serviço de Endoscopia da UETDI-HC-FMRP-USP, no período de agosto de 2002 a 

setembro de 2006. 

 

 

3.2. Casuística 

 

3.2.1. Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos de acordo com os seguintes critérios: 

� Idade maior de 18 anos 

� Portadores do HIV 

� Presença de úlcera esofágica detectada a EDA.  

 

3.2.2. Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos pacientes que:  

� Apresentavam  riscos de sangramento para a realização da biópsia endoscópica, ou 

seja, que tivessem pelo menos uma das condições abaixo: 

• Portadores de hemofilia ou doença de Von Willebrandt 

• INR> 1,5 

• Contagem de plaquetas < 50.000 
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3.2.3. Descrição da População Estudada 

 

A população de estudo foi constituída por quarenta e um pacientes portadores do HIV, 

que foram submetidos à EDA e obtiveram o diagnóstico de úlcera esofágica no Serviço de 

Endoscopia da UETDI-HCFMRP-USP, no período de agosto de 2002 a setembro de 2006. 

 

3.3. Metodologia 

 

3.3.1. Revisão de Prontuários 

 

Os prontuários médicos de todos os pacientes foram revisados para a obtenção de 

dados clínicos epidemiológicos, laboratoriais e endoscópicos, através de preenchimento de 

questionário clínico (ANEXO A). 

Os dados clínicos e epidemiológicos obtidos referiam-se informações relativas ao 

sexo, idade e fatores de risco para a infecção pelo HIV. 

Os fatores de risco considerados foram:  

a) sexual: relação sexual sem uso de preservativos, incluindo práticas heterossexual, 

homossexual ou bissexual;  

b) uso de drogas endovenosas;  

c) transfusão sanguínea: sangue ou de hemoderivados; e 

d) não determinado: quando não houvesse relato de qualquer fator de risco para a 

aquisição do HIV. 

Avaliou-se a existência de infecções coexistentes associadas precedendo a EDA, 

estadiamento clínico de acordo com o sistema de classificação do CDC para vigilância da 

infecção pelo HIV (MMWR, 2008), bem como o uso de anti-retrovirais. 

Considerou-se uso de HAART, quando havia associação de drogas anti-retrovirais 

reconhecidamente efetivas, na supressão sustentada da carga viral do HIV, independente do 

esquema de anti-retrovirais.  

A contagem de linfócitos TCD4+ em amostra de sangue, foi realizada através de 

citometria de fluxo utilizando-se o citômetro de fluxo BD FACSCalibur®, reagente Tritest® 

CD3/CD4/CD5 e CD3/CD8/CD45 e tubos TRUCOUNT® (BECTON, DICKINSON 

BIOSCIENCES, QUME DRIVE 2350, SAN JOSE, CA, USA). 

Foram considerados os valores de linfócitos T CD4+ séricos, obtidos em um período 

de até seis meses precedendo ou sucedendo a EDA. 
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A análise quantitativa sérica da carga viral foi realizada pelo método de amplificação 

de DNA em cadeia ramificada (branched-chain DNA) através do ensaio VERSANT® HIV-1 

RNA 3.0 (ADNb) (SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC, TARRYTOWN, NY, 

USA). Este método consiste em um ensaio, in vitro, com sonda de ácido nucléico, com 

amplificação do sinal, para quantificação direta do ARN do vírus da imunodeficiência 

humana tipo1(VIH-1) no plasma de indivíduos infectados com o vírus HIV-1, usando o 

sistema analisador de ADNb 340 ou o sistema molecular VERSANTTM 440. Os limites de 

sensibilidade superior e inferior do ensaio VERSANT HIV-1 RNA 3.0 são de 500.000 

cópias/ml e 50 cópias/ml respectivamente. 

Os valores considerados de carga viral sérica foram relativos ao mesmo período 

determinado para a contagem sérica de linfócitos T CD4+, ou seja, até seis meses antecedendo 

ou sucedendo a EDA. 

Na análise estatística, foi considerado o valor de 50 cópias/ml (limite inferior de 

detecção do método) para níveis séricos de carga viral indetectável.  

 

3.3.2. Caracterização das Úlceras Esofágicas pela EDA 

 

As EDAs foram realizadas com vídeo-endoscópios, da marca Pentax, modelo EG 

2901 (9,8mm) (Pentax, Tokyo, Japan), após jejum mínimo de 8 horas, sob sedação local de 

orofaringe com xilocaína spray- 10% e sedação venosa com midazolam e petidina. 

Todos os exames endoscópicos foram realizados ou revisados pela mesma 

endoscopista, com experiência em endoscopia em AIDS. 

As indicações para realização da endoscopia digestiva alta basearam-se na presença de 

sintomas gastrointestinais como disfagia, odinofagia, pirose e outros.  

As lesões ulceradas foram associadas às infecções por fungos, CMV, HSV, DRGE ou 

inespecíficas baseadas nas características endoscópicas. Os dados endoscópicos foram 

avaliados através dos relatórios da EDA, obtidos pela revisão de prontuários. As 

características das úlceras esofágicas foram catalogadas conforme sua profundidade (rasa ou 

profunda), extensão, localização (cervical, médio e distal), número de lesões, aspectos do 

fundo e bordos, bem como presença ou ausência de estenose concomitante. As úlceras foram 

subdivididas conforme a sua localização em: esôfago cervical quando localizada até 22 cm da 

arcada dentária superior (ADS); esôfago médio de 23 cm a 32 cm da ADS e esôfago distal de 

33 cm a 40 cm da ADS (LEWIN & APPELMAN, 1996). 
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A monilíase esofágica foi classificada segundo KODSI et. al. (1976) conforme 

discriminado na Figura 1: 

 

 
  

Figura 1: Monilíase esofágica A) Kodsi I – Placas brancas, esparsas,< 2 mm. B) Kodsi II – Múltiplas 
placas brancas, >2 mm.C) Kodsi III –Placas elevadas, confluentes associadas às úlceras. D)
  Kodsi IV – Placas confluentes, ocasionando diminuição da luz esofágica e presença de úlcera 
(seta). Fonte: SED-HC-FMRP-USP. 

 

A suspeita endoscópica de úlcera esofágica por CMV foi baseada nas suas 

características habituais, traduzidas por grandes ulcerações (>2 cm), extensas, comumente 

profundas, por vezes superficiais, circunscritas, com bordas marcadas, usualmente sem 

anormalidades da mucosa vizinha, com localização principalmente no terço médio a distal do 

esôfago (FIGURA 2A e FIGURA 2B) (ZAIDI & CERVIA, 2002; WILCOX, 2002; BAEHR 

& MCDONALD, 1994; WILCOX et. al., 1990). 
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Figura 2: A) Úlceras esofágicas múltiplas por CMV. B) Úlcera esofágica profunda por CMV. Fonte: 

SED-HC-FMRP-USP. 
 

As úlceras esofágicas decorrentes de infecção pelo HSV foram caracterizadas pela 

presença de ulcerações superficiais, múltiplas, pequenas, localizadas mais freqüentemente no 

terço distal, e com eventual elevação das bordas ao redor de uma cratera central (FIGURA 3A 

e FIGURA 3B) (ZAIDI & CERVIA, 2002; NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2004; 

GÉNÉREAU et. al., 1996; MCBANE & GROSS, 1991; AGHA et. al. 1986). 

 

 
Figura 3: A) Úlceras esofágicas rasas pelo HSV. B) Úlceras esofágicas profundas pelo HSV. Fonte: 

SED-HC-FMRP-USP. 
 

 

Utilizou-se a classificação de SAVARY- MILLER (SAVARY&MILLER, 1978) para 

caracterizar a existência da DRGE, associada ou não a úlcera esofágica, a qual é subdividida 

em:  
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Grau I: enantema ou erosões lineares ou circulares no esôfago distal, que se 

iniciam na junção escamocolunar e não confluem (FIGURA 4A); 

Grau II: confluência das erosões, sem envolvimento de 2/3 da circunferência do 

órgão (FIGURA 4B); 

Grau III: erosões com envolvimento de mais de 2/3 da circunferência do órgão 

(FIGURA 4C); 

Grau IV: metaplasia colunar (Barrett), estenose, hemorragia ou úlcera: úlcera de 

junção escamocolunar (úlcera de Wolf), em meio à metaplasia colunar 

(úlcera de Barrett) ou na “nova” junção escamocolunar em pacientes 

com esôfago de Barrett (úlcera de Savary) (FIGURA 4D). 

 

 
 
Figura 4: Esofagite de refluxo erosiva A) Savary-Miller I. B) Savary-Miller II. C) Savary-Miller III. D) 

Savary-Miller IV. Fonte: SED-HC-FMRP-USP. 
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Os demais diagnósticos endoscópicos de úlceras esofágicas relacionadas às outras 

etiologias, como inespecíficas (FIGURA 5A), outros fungos (FIGURA 5B e 5C) ou 

neoplásicas, foram realizados por exclusão, baseados em dados clínicos e aspectos peculiares 

diversos não correlacionados com aqueles observados em infecções de etiologia viral ou 

decorrentes da DRGE.  

 

 

 

 
Figura 5: Úlceras esofágicas A) Inespecífica. B) Por Histoplasmose. C) Por PCM. Fonte: SED-HC-

FMRP-USP. 
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3.3.3. Revisão Histológica das Biópsias Endoscópicas das Úlceras Esofágicas 

 

As biópsias endoscópicas das úlceras esofágicas fixadas previamente em formol 

tamponado e incluídas em parafina, foram  retiradas dos arquivos do Serviço de Patologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SERPAT-HC-FMRP-

USP). 

A revisão foi realizada por um patologista experiente, às cegas, ou seja, o patologista 

não teve acesso às características macroscópicas das lesões, assim como, a impressão 

etiológica do endoscopista. 

Foi selecionada para avaliação histológica, a biópsia correspondente a primeira EDA 

realizada pelo paciente, onde a úlcera esofágica foi identificada. 

A primeira etapa da revisão histológica iniciou-se nas amostras já coradas pelo método 

de H&E, onde se efetuou uma análise morfológica preliminar, caracterizando os processos 

inflamatórios, com elaboração de hipóteses diagnósticas relacionadas às prováveis etiologias, 

bem como a contagem do número de fragmentos disponíveis para análise (WILCOX et. al., 

1996) e preenchimento de tabela específica (ANEXO B). 

 

3.3.3.1. Critérios morfológicos para avaliação histológica das esofagites virais ao 

método de coloração de H&E 

 

Infecção pelo Citomegalovírus 

 

Os critérios morfológicos para a avaliação da infecção pelo CMV foram definidos de 

acordo com a presença de dois critérios (CULPEPPER-MORGAN et. al., 1987; SCHWARTZ 

& WILCOX, 1992) abaixo relacionados: 

a) Presença de citomegalia (3 a 4 vezes o tamanho de uma célula normal). 

b) Inclusão intranuclear arredondada homogênea, eosinofílica, circundada por um 

halo claro, com membrana nuclear espessada irregularmente decorrente de 

marginação cromatínica [inclusão intranuclear tipo A de COWDRY (1934)].  

A presença de inclusões intranucleares e intracitoplasmáticas, características da 

infecção do CMV, notadas respectivamente nas fases iniciais e tardias da viremia, foram 

identificadas, inicialmente, através do método de coloração de H&E (FIGURA 6) e 

confirmadas pelo estudo imuno-histoquímico.  
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Foram avaliadas características adicionais consistentes, porém não obrigatórias para o 

diagnóstico de CMV, que incluíram a persistência de nucléolo com marginação para a 

membrana nuclear e textura cristalina da inclusão intranuclear (GOODGAME et. al. 1993; 

CULPEPPER-MORGAN et. al., 1987; SCHWARTZ & WILCOX, 1992). 

Adotaram-se critérios de inclusões atípicas de CMV, em biópsias do trato 

gastrointestinal em pacientes HIV positivos sintomáticos baseados em estudo realizado por 

SCHWARTZ & WILCOX (1992); subdivididas em tipos I, II e III. 

As inclusões do tipo I foram incluídas neste estudo por estarem presentes em células 

estromais, endoteliais e pericitos, através de todo o trato gastrointestinal, principalmente em 

esôfago, estômago, duodeno e cólon; apresentando-se como células ligeiramente aumentadas 

de tamanho, arredondadas, com núcleos excêntricos, zona anfofílica perinuclear, ocasionais 

grânulos intracitoplasmáticos, sendo muitas delas, morfologicamente células ganglionares 

reminiscentes (SCHWARTZ & WILCOX, 1992). As demais inclusões tipos II e III não foram 

incluídas no estudo por estarem localizadas predominantemente no colón e células epiteliais 

do duodeno e cólon, respectivamente. 

Para o diagnóstico definitivo de infecção por CMV foi necessário o preenchimento dos 

dois critérios típicos detectados ao H&E, confirmados através de técnicas de IH para CMV 

(NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2004; WILCOX et. al., 1990; BAEHR & 

MCDONALD, 1994; CULPEPPER-MORGAN et. al., 1987; SCHWARTZ & WILCOX, 

1992). 

 

 

 

Figura 6: Fotomicrografia de esofagite por CMV. Célula com inclusão intranuclear e intracitoplasmática 
(seta). Fonte: WILCOX, 2002. 
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Infecção pelo Herpes Vírus Simples 

 

O diagnóstico de infecção herpética baseou-se na presença de alterações celulares 

típicas usualmente encontradas na margem da úlcera, que consistiam de células gigantes 

multinucleadas, corpos de inclusão intranuclear tipo A de COWDRY (1934) revelando 

núcleos com aspecto de vidro-fosco, amoldados, degeneração baloniforme (FIGURA 7) 

(ZAIDI & CERVIA, 2002; NOYER & SIMON, 1997; WILCOX, 2004; BAEHR & 

MCDONALD, 1994; BUSS & SCHARYJ, 1979; GREENSON et. al., 1991). 

 

 
Figura 7: Fotomicrografia de esofagite herpética. Células multinucleadas com amoldamento nuclear 

(seta). Fonte: WILCOX, 2002. 
 

3.3.3.2. Pesquisa imuno-histoquímica para Citomegalovírus e Herpes Vírus Simples  

 

A segunda etapa da revisão histopatológica envolveu a pesquisa IH para CMV e HSV 

(ANEXOS C e D). 

Para as reações de IH, cortes histológicos de 4µm foram colocados em lâminas 

previamente silanizadas, com organosilano 4% em acetona (3-aminopropil trietoxisilano-

SIGMA, St Louis, USA). As lâminas foram submetidas a banhos consecutivos de xilol e 

álcool, para completa desparafinização. A recuperação antigênica foi efetuada com a 

desnaturação em calor úmido mediante incubação dos cortes em solução tampão Tris-EDTA 

pH 9,0 (20 mm.Tris/0,65mMEDTA/0, 0005% tween20) por quarenta minutos, a 96°C. A 

atividade da peroxidase endógena foi bloqueada tratando as lâminas com banhos consecutivos 

de peróxido de hidrogênio a 0,5%, em metanol, por 10minutos, à temperatura ambiente. A 

seguir, as lâminas foram lavadas em soluções de TBST, 2 vezes, por 5 minutos cada e após, 
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incubadas com leite Molico desnatado a 3% por 20 minutos para bloqueio das ligações 

inespecíficas. 

A diluição dos anticorpos foi estabelecida através da positividade em lâmina 

sabidamente positiva, com diferentes concentrações, para determinação da melhor diluição 

dos anticorpos anti-CMV e anti-HSV I e II. As lâminas foram incubadas nos anticorpos 

primários: Late antigen-NCL-CMV-LA, mouse monoclonal antibody, diluição de 1:100 e 

CMV early Cytomegalovirus immediate early/early antigen-NCL-CMV-IE/EA, mouse 

monoclonal antibody, diluição 1:800; NOVOCASTRA LABORATIES Ltd,UK (MYERSON 

et. al., 1984; ASHLEY et. al., 1989; RANDAZZO & MICHALSKI, 1988); Clone 2 e Clone 6 

cocktail NCL-CMV pp65 1:800 e HSV I e II-Rabbit Anti –Herpes Simplex, virus types 1 e 2 

(MS), diluição 1:18000 Dako A/s-Denmark (ADAMS et. al.,1984). 

A incubação foi realizada em temperatura ambiente, por no mínimo de 2 horas, em 

câmara úmida. Decorrido o período de incubação, as lâminas foram lavadas com TBST, duas 

vezes por 5 minutos cada e incubadas com o bloqueador de pós primário, por 30 minutos em 

temperatura ambiente. Lavadas novamente 2 vezes em TBST, 5 minutos cada lavagem e 

incubadas por 30 minutos no polímero, em câmara úmida, à temperatura ambiente. O sistema 

de detecção usado foi Novolink Polymer Detection Systems, que são próprios para a 

visualização de anticorpos primários da Ig G de mouse, da IgM de mouse e IgG de rabbit (nº 

do produto 7260-K, NOVOCASTRA LABORATORIES LTD, Balliol Business Park West, 

Benton Lane, New Castle Upon Tyne NE 12 8 EW, UK). Os cortes foram novamente lavados 

em soluções de TBST e Tris HCl pH 7,6 e a reação revelada com a incubação dos cortes em 

solução de diaminobenzidina e peróxido de hidrogênio por 6 a 12 minutos. Após a incubação, 

as lâminas foram lavadas em água corrente e contra coradas com Hematoxilina de Harris por 

60 segundos, lavadas novamente, desidratadas em álcool e diafanizadas em xilol. Foram 

montadas utilizando-se lamínulas com Entelan® (MERCK). 

Para controle positivo de marcador CMV foram utilizados cortes histológicos de rim  

humano infectado e para HSV (HSV I e II), pele humana infectada. O controle negativo para 

todos os marcadores foi constituído pelos os mesmos cortes histológicos usados no controle 

positivo, pela omissão do anticorpo primário usando o seu diluente.  

A análise IH foi considerada positiva se uma ou mais células apresentassem marcações 

características, sendo intranucleares ou intracitoplasmáticas no CMV detectadas na fase 

precoce (“early”) e tardia (“late”) da viremia, respectivamente, e intranuclear em células 

infectadas pelo HSV. 
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3.3.4. Pesquisa de Fungos e BAAR 

 

A terceira etapa da revisão histopatológica envolveu a pesquisa de fungos pelo método 

de coloração especial de GMS e BAAR, através do método de Ziehl-Neelsen (ANEXOS C e 

E). 

 

3.3.5. Correlação Final 

 

 Na última etapa do estudo foram correlacionadas as impressões diagnósticas da EDA, 

aos achados histológicos ao H&E, IH e dados clínicos dos pacientes referentes a níveis séricos 

de linfócitos T CD4+ e uso de HAART (ANEXO F). 

 

 

3.3.6. Análise Estatística 

 

O programa Microsoft Excel® foi utilizado para composição do banco de dados e para 

a análise de cruzamento das diversas variáveis. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa Graphpad Prism 

versão 4.0 (Graphpad Software, San Diego, EUA). 

As variáveis quantitativas foram expressas por mediana, média e desvio padrão. Para 

análise de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo considerou-se a IH 

como método padrão ouro, e utilizou-se tabela de contingência, onde temos: 

• Sensibilidade = a / a + c 

• Especificidade = d / b + d 

• Valor preditivo positivo = a / a + b 

• Valor preditivo negativo = d / c + d 

Para a análise da relevância numérica dos fragmentos na amostragem das UE virais, 

foi realizado o teste exato de Fisher, através do software SAS® 9, utilizando a PROC FREQ 

(P< 0.05 foi considerado estatisticamente significante). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Aspectos Demográficos e Epidemiológicos 

 

No período de agosto de 2002 a setembro de 2006, 399 indivíduos portadores do HIV 

foram submetidos à EDA, sendo que 41 desses pacientes apresentaram UEs, revelando uma 

prevalência de 10,27% (FIGURA 8). 

 

 

 

 

Figura 8: Freqüência de UEs em portadores de HIV submetidos à EDA. 
 

 

Dos 41 pacientes com infecção pelo HIV incluídos no estudo, 23 (56%) eram do sexo 

masculino e 18 (44%) do sexo feminino. A idade desses pacientes variou entre 25 a 56 anos 

com média e desvio padrão de 39,2±8,99 anos e mediana de 38 anos (TABELA 2). 
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Tabela 2:  Características demográficas dos portadores de HIV com UE. 
 

Idade (anos) 

Mediana 38 

Média ± DP 39,2±8,99 

Variação (25-56) 

Sexo 

Masculino 23 (56%) 

Feminino 18 (44%) 

Total de Pacientes 41 (100%) 

 

Os fatores de risco para aquisição da infecção pelo HIV identificados foram: contato 

sexual subdivididos em: Heterossexual – 27/41 casos (65%); Heterossexual associado a 

drogas – 5/41 casos (12 %); Homossexual associado a drogas – 2/41 casos (5%); 

Heterossexual associado à transfusão sanguínea – 1/41 caso (3%); Homossexual – 1/41 caso  

(FIGURA 9).  

 

 

 

Figura 9:  Distribuição dos fatores de risco, nos portadores do HIV com UEs. 
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4.2. Uso de HAART, Contagem Sérica de Linfócitos TCD4+ e Quantificação da  

Carga Viral  

 

Dos 41 pacientes avaliados, 22 (54%) estavam fazendo uso da HAART, por ocasião 

da EDA. 

 

A contagem de linfócitos T CD4+ obtida através da citometria de fluxo foi realizada 

em todos os pacientes e revelou variação de 1 a 361 células/µL com mediana de 49 

células/µL.  
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Figura 10: Distribuição da contagem de linfócitos T CD4+ nos portadores do HIV com UEs. 

 

A quantificação sérica da carga viral pelo método de amplificação de DNA em cadeia 

ramificada (branched-chain DNA) foi realizada em 36/41 (87,8%) pacientes. Não foram 

obtidos dados sobre a quantificação viral em 5/41 pacientes (12%).  

 

A carga viral do HIV apresentou variação de 50 a 773290 cópias/ml com mediana 

58869,5 cópias/ml. Dois pacientes (5%) apresentaram cargas virais indetectáveis. Um 

paciente exibiu carga viral acima do limite superior do método de detecção, sendo de 773290 

cópias/ml. 
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Figura 11: Distribuição da quantificação sérica da carga viral nos portadores do HIV com EU. 

 

 

4.3. Estadiamento Clínico 

 

 

O estadiamento clínico dos pacientes revelou 38/41 (92,7%) pacientes no estágio 3 e 

3/41 (7,3%) no estágio 2.  

 

 

4.4. Infecções Coexistentes Precedendo a EDA  

 

Trinta e quatro pacientes (83%) apresentavam infecções coexistentes associadas, 

sistêmicas ou localizadas, isoladas ou múltiplas. 

A infecção coexistente mais observada foi a monilíase oral em 19/34 casos (56%), 

sendo que em 4 pacientes apresentava-se como infecção isolada, seguida pela tuberculose 

sistêmica em 8/34 casos (23%); neurotoxoplasmose em 5/34 casos (15%) e PCM em 4/34 

casos (12%). 

A distribuição das infecções coexistentes precedendo a EDA pode ser observada na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Infecções coexistentes, isoladas e associadas, precedendo a EDA nos portadores do HIV.  
 

INFECÇÕES COEXISTENTES 

Monilíase oral 19 (56%) 

Tuberculose sistêmica 8 (23%) 

Neurotoxoplasmose 5 (15%) 

Paracoccidioidomicose 4 (12%) 

Neurocriptococose 4 (12%) 

Pneumocistose 3 (9%) 

Isospora belli 3 (9%) 

Retinite por Citomegalovírus 2 (6%) 

Histoplasmose 2 (6%) 

Herpes Zoster 2 (6%) 

Micobacterium avium complex 1 (3%) 

Estrongiloidíase 1 (3%) 

Hepatite C 1 (3%) 

 

 

4.5. Indicações Clínicas para a Realização da EDA 

 

As indicações para realização da EDA, na população de estudo, basearam-se em 

sintomas gastrointestinais. Os principais sintomas gastrointestinais referidos pelos pacientes 

portadores do HIV, com UE foram: odinofagia associada à disfagia em 14/41 casos (34%) 

seguida por odinofagia em 21/41 casos (27%); disfagia em 8/41 casos (20%) e pirose em 

7/41casos (17%). 

 

A Figura 12 ilustra a distribuição da sintomatologia nesses pacientes. 
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Odino+Disfagia
Odinofagia

Disfagia
Pirose

Nº de pacientes

Indicações Clínicas para Realização da Endoscopia Digestiva Alta

14 (34%)
11 (27%)

8 (20%)
7 (17%)

Total de Pacientes = 41

 
Figura 12: Indicações clínicas para a realização da EDA, em portadores do HIV com UEs. 
 

 

4.6. Avaliação Endoscópica das Úlceras Esofágicas em Portadores do HIV 

 

 

4.6.1. Análise do Número, Dimensões, Profundidade e Localização das Úlceras 

Esofágicas 

 

Vinte e sete (66%) pacientes apresentavam lesões múltiplas e 14 (34%) únicas. As 

úlceras tinham diâmetros variáveis de 0,5 cm a 8,0 cm, com média de 2,0 cm, profundas em 

26/41 casos (63%) e rasas em 15/41 casos (37%). Vinte e um (51%) casos localizaram-se no 

terço médio do esôfago, 9/41(22%) no distal e 7/41 (18%) casos no médio/distal. 

 

A Tabela 4 mostra detalhes das características endoscópicas das úlceras esofágicas. 
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Tabela 4: Características endoscópicas das UEs em portadores do HIV.  
 

Número de lesões 

Múltiplas 27 (66%) 

Únicas 14 (34%) 

Tamanho (Ø cm) 

Variação  0,5 – 8,0cm 
Média 2,0cm 

Profundidade 

Profunda 26 (63%) 

Rasa 15 (37%) 

Localização 

Cervical 2 (5%) 

Médio 21 (51%) 

Distal 9 (22%) 

Cervical/Médio 1 (2%) 

Médio/Distal 7 (18%) 

Cervical/Médio/Distal 1 (2%) 

Total de pacientes 41 (100%) 

 

 

4.6.2. Avaliação Etiológica das Úlceras Esofágicas pela EDA 

 

 

Os diagnósticos endoscópicos foram: 29/41 casos (70%) de UEs pelo CMV; 

7/41(16%) casos de úlcera pelo HSV; 2/41casos (5%) relacionados à DRGE; 1/41 caso (3%) 

decorrente de monilíase; 1/41 (3%) por PCM e 1/41 (3%) inespecífica. 

 

A Figura 13 ilustra a distribuição das impressões diagnósticas à EDA, nos pacientes 

portadores do HIV com UEs. 
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Figura 13: Impressão diagnóstica das UEs à EDA nos portadores do HIV. 
 

 

4.6.3. Caracterização Endoscópica das Úlceras Esofágicas  

 

 

Dos 29 casos de úlcera pelo CMV à EDA, 18 (62%) eram múltiplas; 11 únicas (38%); 

25/29 (86%) profundas e 4/29 (14%) superficiais. Quinze (53%) localizavam-se no terço 

médio do esôfago; 7 (24%) no terços médio e distal; 5 (17%) no distal; 1 (3%) no esôfago 

cervical e 1 (3%) no esôfago cervical e médio. 

As 7 úlceras esofágicas com características de HSV eram lesões rasas (100%), 

6/7(86%) múltiplas e 1/7 caso (14%) única. Cinco (72%) localizavam-se no terço médio no 

esôfago médio; 1/7 (14%) no terço distal e 1/7 (14%) no esôfago cervical. 

As úlceras com impressão diagnóstica de DRGE (2/2) e de monilíase (1/1) 

apresentaram-se como úlceras rasas e múltiplas (100%), localizadas nos terços médio (1/2) e 

distal (1/2) e distal (1/1) respectivamente. 

O caso suspeito de PCM (1/1) apresentou uma úlcera única, profunda, localizada no 

terço distal do esôfago. 

A úlcera de aspecto inespecífico (1/1) à EDA era única, rasa e apresentava-se no terço 

distal. 

A Figura 14 a seguir corresponde à documentação fotográfica dos casos referidos. 
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Figura 14: Úlceras esofágicas A) Por Citomegalovírus (Caso nº 8). B) Por Herpes Vírus Simples. (Caso nº 
19). C) Por Monilíase. (Caso nº 28) D) Por Paracoccidiodomicose. (Caso nº 14). E) 
Inespecífica ao H&E [suspeita de CMV à EDA (Caso nº 35)] F) Inespecífica ao H&E [suspeita 
de CMV à EDA. (Caso nº 24)]. 
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A Figura 15 fornece detalhes da localização das úlceras no esôfago e correlaciona com 

o diagnóstico etiológico endoscópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Distribuição topográfica das UEs, em portadores do HIV, de acordo com o diagnóstico 

etiológico endoscópico. 
 

 

4.7. Avaliação Histológica 

 

 

4.7.1. Análise Morfológica do Processo Inflamatório pelo Método de Hematoxilina-

Eosina 

 

A análise morfológica ao H&E detectou as seguintes etiologias associadas às úlceras 

esofágicas detectadas pela EDA: 25/41(61%) com aspectos inflamatórios inespecíficos; 

6/41(16%) associadas à Monilíase; 4/41(10%) decorrentes de infecção pelo CMV; 2/41(5%) 

HSV; 1/41 (2%) CMV e HSV associados; 1/41 (2%) decorrente de PCM; 1/41 (2%) devido a 

Histoplasmose e 1/41(2%) por infiltração neoplásica por Linfoma não Hodgkin. 
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A distribuição etiológica das úlceras esofágicas ao H&E pode ser observada na Figura 

16. 

 

 

Figura 16: Etiologia das UEs ao H&E, em portadores do HIV. 
 
 

Das 41 amostras de úlceras esofágicas obtidas a EDA, 34/41(83%) exibiam 

morfologia compatível com borda e/ou fundo de lesão ulcerada, representada por tecido de 

granulação e infiltrado inflamatório agudo à histologia; 1/41(2%) representava erosão e 6/41 

(15%) não apresentavam evidências de ulceração ou erosão. A amostra (2%) com evidência 

de erosão estava associada à Monilíase, com hifas e esporos de Candida sp e elementos 

inflamatórios polimorfonucleares, permeando células epiteliais escamosas superficiais 

descamadas, acompanhadas de debris celulares. Dos 6 casos que não exibiam morfologia 

compatível com ulceração ou erosão ao H&E, 4 eram lesões inespecíficas, amostrando toda a 

espessura epitelial esofágica, exibindo critérios histológicos de esofagite crônica inespecífica 

e 2 estavam associadas à monilíase esofágica, com numerosos esporos e hifas, permeando 

células epiteliais escamosas, da superfície epitelial. 

 

As figuras, a seguir, correspondem a microfotografias dos casos referidos. 
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Figura 17:  Fotomicrografia de UE inespecífica. Debris celulares e material fibrino-leucocitário(seta). Caso 
nº 22 (H&E 10X). 

 

 
Figura 18:  Fotomicrografia de monilíase esofágica. Hifas e esporos compatíveis com Candida sp 

permeando células epiteliais escamosas superficiais (seta) Caso nº 38. (H&E 40X, GMS 40X). 
 

 
Figura 19:  Fotomicrografia de UE por CMV. Célula estromal exibindo Inclusão intranuclear e 

intracitoplasmática (seta) em meio a tecido de granulação. Caso nº 8. (H&E 40X, H&E 100X). 
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Figura 20: Fotomicrografia de lesão esofágica por HSV. Células multinucleadas com amoldamento 

nuclear e núcleos vítreos (setas). Caso nº 2 (H&E 40X). 
 

 
Figura 21: Fotomicrografias de UE por Paracoccidiodomicose (fungo-seta). Caso nº 14 (H&E 40X, GMS 

40X). 
 

 
Figura 22: Fotomicrografia de UE por Histoplasmose. Estruturas compatíveis com Histoplasma 

capsulatum (seta). Caso nº 4 (H&E 40X, GMS e Imersão, respectivamente). 
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Figura 23: Fotomicrografia de Linfoma esofágico não Hodgkin, tipo B. Epitélio esofágico infiltrado pela 

neoplasia (seta). Caso nº 26 (H&E 20X e H&E 40X, respectivamente). 
 

 

4.7.2. Verificação do Número de Fragmentos Obtidos de Biópsias das Úlceras 

Esofágicas 

 

O número de fragmentos disponíveis para o exame histológico das úlceras esofágicas 

variou de 1 a 10. Para a análise do impacto do número de amostras sobre o diagnóstico 

etiológico ao H&E, foram compostos 3 grupos da seguinte forma:  

• Grupo 1: 1 a 3 fragmentos; 

• Grupo 2: 4 a 6 fragmentos; e 

• Grupo 3: 7 a 10 fragmentos. 

O grupo 2 composto por 4 a 6 fragmentos concentrou 25/41 (61%) dos diagnósticos 

das úlceras esofágicas, compreendendo 4/4 (100%) casos de infecção pelo CMV, 5/6 (83%) 

associadas à monilíase, 1/1(100%) decorrente da associação das infecções de CMV e HSV e 

15/25 (60%) úlceras com aspectos inflamatórios inespecíficos.  

O grupo 1 composto por 1 a 3 fragmentos incluiu 10/41 (25%) diagnósticos 

representados por 5/25 (20%) úlceras com aspectos inflamatórios inespecíficos, 2/2 (100%) 

úlceras pelo HSV, 1/6 (17%) associada à monilíase, 1/1(100%) devido à histoplasmose e 1/1 

(100%) decorrente de PCM. 

O grupo 3, categoria com maior número de fragmentos disponíveis para análise, 

abrigou 6/41 (14%) dos diagnósticos sendo 5/25 (20%) úlceras com aspectos inflamatórios 

inespecíficos e 1/1 (100%) úlcera decorrente de Linfoma não Hodgkin. 
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A Figura 24 evidencia com mais detalhes esses dados. 

 

 
Figura 24: Relação entre o número de fragmentos disponíveis para análise histológica ao H&E e o 

percentual diagnóstico etiológico das UEs, em portadores do HIV. 
 

Não houve diferença estatística (p=0,17) entre os grupos na análise da associação entre 

a amostragem de fragmentos e os diagnósticos realizados pelo exame histopatológico. 

 

 

4.7.3. Pesquisa Imuno-histoquímica para CMV e HSV 

 

Todos os casos foram submetidos à pesquisa de CMV e HSV pela IH. 

A análise histológica das biópsias das úlceras esofágicas ao H&E revelou 4/4 (100%) 

casos com alterações citopáticas típicas de infecção por CMV confirmados pela IH, tanto 

pelas técnicas early quanto late. A IH através da técnica de early identificou ainda mais um 

caso de úlcera esofágica pelo CMV, evidenciando raras células com marcações intranucleares 

características e bem definidas em meio ao tecido de granulação. A revisão deste caso ao 

H&E revelou que essas células não estavam presentes no nível dos cortes histológicos 

originais sendo identificadas somente em cortes aprofundados. 

Uma pequena amostra do anticorpo primário Clone 2 e Clone 6 cocktail NCL-CMV 

pp65 1:800, que marca todas as fases evolutivas do CMV, foi utilizada em 9 casos negativos 

para antígenos virais early e late, onde chamava a atenção as marcantes alterações reparativas 

epiteliais, proeminente tecido de granulação, exuberantes alterações vasculares e forte  
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suspeita clínico-endoscópica de infecção citomegálica. Os resultados obtidos por esta 

análise foram negativos e idênticos aos observados para antígenos virais early e late. 

Um (100%) caso de associação das infecções pelo CMV e HSV detectado ao H&E foi 

confirmado pela IH. Os 2/2 (100%) casos de infecção pelo HSV ao H&E foram confirmados 

pela IH. 

 

A Tabela 5 demonstra os achados morfológicos ao H&E e a Imuno-histoquímica. 

 

Tabela 5: Análise comparativa entre os métodos de H&E e IH para avaliação etiológica de UEs em 
portadores do HIV. 

 

 Nº Casos H&E 
IH CMV 

Early 

IH CMV 

Late 

IH HSV 

 I / II 

Concordância 

H&E X IH 

CMV 5 4 5/5 4/5 N 80% 

HSV 2 2 N N 2/2 100% 

CMV+HSV 1 1 1/1 1/1 1/1 100% 

IH - imuno-histoquímica   N-Negativo 

 

 

As figuras a seguir correspondem a fotomicrografia dos casos referidos. 

 

 
Figura 25: Fotomicrografia de imuno-histoquímica com marcação positiva. Pesquisa de CMV. A) 

Antígenos Virais Early (IH 100X). Inclusões intranucleares coradas em marrom (seta). Caso 
nº8. B) Antígenos Virais Late (IH 100X). Inclusões intranucleares e intracitoplasmáticas 
coradas em marrom (seta). Caso nº8. 
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Figura 26: Fotomicrografia de imuno-histoquímica com marcação positiva. Pesquisa para HSV (IH 

200X). Células multinucleadas coradas em marrom. Caso nº 2. 
 

 

4.7.4. Análise Comparativa entre os Métodos Diagnósticos para Avaliação de Úlcera 

Esofágica de Etiologia Viral  

 

 

O diagnóstico endoscópico de úlcera esofágica de provável etiologia viral  foi 

realizado em 36/41 (88%) casos. A análise histológica ao H&E confirmou 7/36 (19%) desses 

diagnósticos e a imuno-histoquímica, 8/36 (22%) casos. 

 

A Tabela 6 demonstra esses dados. 

 

 

Tabela 6: Análise comparativa entre os achados endoscópicos e histológicos ao H&E e IH para o 
diagnóstico de UE de etiologia viral, em portadores do HIV (N=41). 

 

Diagnósticos 
Lesões não 

Virais (%) 

Lesões 

Virais (%) 

Endoscópico 5 (12) 36 (88) 

H&E 34 (83) 7 (17) 

Imuno-histoquímico 33 (80) 8 (20) 
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4.7.4.1. Análise Comparativa entre EDA e Histologia ao H&E para Avaliação de 

Úlcera Esofágica de Etiologia Viral 

 

A análise ao H&E das biópsias das úlceras esofágicas confirmou 7/36 (19%) casos, 

diagnosticados pela EDA, como sendo de etiologia viral.  

 

A Tabela 7 demonstra detalhes desses achados. 

 

Tabela 7: Análise comparativa entre os achados endoscópicos e histológicos ao H&E para o diagnóstico 
de UE de etiologia viral em portadores do HIV (N=41)  

 

 H&E + H&E – 

Endoscopia + 7 29 

Endoscopia - 0 5 

Total 7 34 

 

Baseado nesses dados, a EDA apresentou sensibilidade de 100% na detecção da úlcera 

esofágica de etiologia viral, especificidade de 15%, valor preditivo positivo de 19% e 

negativo de 100%. 

 

A Figura 27 demonstra esses achados. 

 

 

Figura 27: Comparação gráfica entre métodos diagnósticos endoscópicos e histológicos ao H&E para 
diagnóstico de UE de etiologia viral em portadores do HIV. 
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4.7.4.2. Análise Comparativa entre EDA e IH para o Diagnóstico de Úlcera 

Esofágica de Etiologia Viral 

 

A imuno-histoquímica confirmou 8/36 (22%) casos diagnosticados pela EDA como 

sendo de etiologia viral.  

 

A Tabela 8 discrimina esses achados. 

 

Tabela 8: Análise comparativa entre os achados endoscópicos e imuno-histoquímicos para diagnóstico de 
UE de etiologia viral, em portadores do HIV (N=41). 

 

 IH + IH – 

Endoscopia + 8 28 

Endoscopia - 0 5 

Total 8 33 

 

Baseado nesses dados, a EDA apresentou uma sensibilidade de 100% na detecção da 

úlcera esofágica, especificidade de 15% no diagnóstico, valor preditivo positivo de 22% e 

valor preditivo negativo de 100%. 

 

A Figura 28 demonstra em detalhes esta análise. 

 

 
Figura 28: Comparação gráfica entre métodos diagnósticos endoscópicos e Imuno-histoquímicos para 

diagnóstico de UE de etiologia viral, em portadores do HIV. 
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4.7.4.3. Análise Comparativa entre os Métodos Diagnósticos de H&E e IH 

 

O H&E detectou 7/8 (87%) casos de etiologia viral diagnosticados pela IH. 

A Tabela 9 demonstra os achados histológicos ao H&E e a IH para o diagnóstico de 

úlcera esofágica de etiologia viral no portador do HIV. 

 

 

Tabela 9: Análise comparativa entre os achados histológicos ao H&E e IH para diagnóstico de UE de 
etiologia viral, em portadores do HIV (N=41). 

 

 IH + IH - 

H&E + 7 0 

H&E - 1 33 

Total 8 33 

          IH - Imuno-histoquímica 

 

Baseado nesses dados, o H&E apresentou uma sensibilidade de 87%, especificidade 

de 100%, valor preditivo positivo de 100% e valor preditivo negativo de 97% quando 

comparado à IH. 

 

A Figura 29 demonstra em detalhes tais achados. 

 

 
Figura 29: Comparação gráfica entre métodos diagnósticos histológicos ao H&E e Imuno-histoquímicos 

para diagnóstico de UE de etiologia viral, em portadores do HIV. 
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4.7.5. Avaliação do Impacto dos Métodos de Coloração Especial na Pesquisa de Fungos 

e BAAR 

 

A pesquisa de fungos pela coloração de GMS foi realizada em 40/41 casos (97,5%) 

das úlceras esofágicas à EDA, em função da exigüidade do material disponível para o corte 

histológico contido em uma das amostras. 

Seis casos de úlceras esofágicas revelaram fungos com características morfológicas 

compatíveis com os da Candida sp, previamente detectadas ao H&E (100%). 

O GMS permitiu a caracterização morfológica detalhada do fungo em dois casos: um 

caso de Histoplasmose e outro de PCM. 

A pesquisa de BAAR pelo método de ZN foi realizada em 34/41(83%) casos, sendo 

que em 7 biópsias, a exigüidade de material disponível para corte histológico impossibilitou a 

sua execução. A pesquisa foi negativa em todos os casos avaliados (100%). Não havia 

evidências de micobacteriose ao H&E, em nenhum dos 41 casos estudados.  

 

A Tabela 10 mostra detalhes dos resultados obtidos pelo GMS e de ZN. 

 

Tabela 10: Análise percentual das amostras submetidas à pesquisa de Fungos e BAAR, pelos métodos de 
GMS e Z N, nas UEs dos portadores do HIV (N=41). 

 
 Gomori metenamina prata Ziehl Neelsen 

Positiva 8 (20%) 0 

Negativa 32 (80%) 34 (100%) 

Insuficiente 1 (2,5%) 7 (17%) 
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5.  DISCUSSÃO 

 

As complicações gastrointestinais são freqüentes na infecção pelo HIV e são 

comumente decorrentes de infecções oportunistas (DOUEK et. al., 2009; MÖNKEMÜLLER 

et. al. 2005; AI LIAN et. al. 2007; MÖNKEMÜLLER et. al., 2000).  

O esôfago é um sítio freqüentemente acometido por essas infecções e os sintomas 

esofágicos são a segunda causa mais comum de manifestação gastrointestinal, ocorrendo em 

40 a 50 % desses indivíduos, podendo ter um impacto significativo no seu estado nutricional e 

morbidade (WILCOX, 1992; SMITH et. al. 1993; ZAIDI & CERVIA, 2002). 

As patologias mais freqüentes observadas no esôfago dos portadores do HIV são 

decorrentes de infecções por Candida, seguida de vírus (CMV e HSV), embora outros 

processos infecciosos, neoplásicos ou idiopáticos também possam acometer o órgão 

(BONACINI et. al., 1991). 

A prevalência dessas infecções esofágicas associadas à busca de métodos diagnósticos 

acurados e terapêuticas eficientes têm sido objeto de grandes estudos. A finalidade de grande 

parte destes estudos foi estabelecer protocolos adequados para o seguimento desses pacientes, 

incluindo desde o estabelecimento das características clínicas e endoscópicas, a avaliação 

histológica com a determinação da amostragem endoscópica adequada das lesões (local e 

número de fragmentos) e a execução de métodos histológicos especiais (colorações 

específicas para pesquisa de fungos e bactérias, cultura, imuno-histoquímica, hibridização in 

situ, entre outros) garantindo com isso rapidez e precisão na execução do diagnóstico 

(WILCOX et. al. 1994; WILCOX et. al. 1995; WILCOX et. al. 1996; GOODGAME et. al. 

1993; MÖNKEMÜLLER et. al. 2000; WU et. al. 1989; VIDAL et al., 2007). 

O presente estudo verificou a prevalência da úlcera esofágica em portadores do HIV 

submetido à EDA, investigou os agentes etiológicos associados, bem como avaliou a acurácia 

dos métodos diagnósticos empregados. 

A introdução da HAART alterou drasticamente o cenário das infecções oportunistas 

gastrointestinais, sobretudo a esofágica, no portador do HIV. Estudos prospectivos de 

WILCOX et. al. (1995 e 1996) referentes a um período pré HAART, em 303 e 317 portadores 

do HIV submetidos à EDA, revelam a prevalência de UE de 33% e 31%, respectivamente. 

Estudos da era pós-HAART como o realizado por SOMMER et. al. (2003) em 55 portadores 

do HIV, no período de janeiro/1997 a junho/2000 e o atual estudo, demonstram uma queda 

nesta prevalência para níveis percentuais de 16,3% e 10,27% respectivamente, demonstrando 

os benefícios proporcionados por esta terapêutica. Embora o declínio na freqüência da úlcera 
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esofágica seja evidente, ela continua representando importante causa de morbidade com 

grande impacto no estado nutricional desses pacientes. 

A população de estudo compreendeu 23 (56%) pacientes do sexo masculino e 18 

(44%) do sexo feminino com faixa etária de 25 a 56 anos, média e desvio padrão de 

39,5±9,19 anos e mediana de 38 anos. Nossos achados demonstram dados relacionados ao 

sexo e faixa etária dos portadores do HIV semelhantes aos descritos pelo Ministério da Saúde 

em 2008, onde a razão entre os sexos (M: F) é de 1,5: 1 e a concentração de faixa etária de 25 

a 49 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Os fatores de riscos identificados na nossa casuística foram, predominantemente, 

contato sexual, destacando-se a forma heterossexual, resultante de relações sexuais sem uso 

de preservativos (65%); heterossexual e drogas associadas (12%); homossexual associada às 

drogas (5%); heterossexual associado à transfusão sangüínea (3%) e homossexual (3%). No 

grupo masculino de 25 pacientes, 17 eram heterossexuais e referiam relações sexuais com 

vários parceiros, sem uso de preservativo. O mesmo fato ocorreu entre as mulheres, sendo que 

3/18 (16,6%) referiram parceiro previamente infectado, 2/18 (11,11%) não souberam 

identificar a forma de contágio e 1/18 (5,55%) além de relações sexuais com múltiplos 

parceiros sem preservativos, relatava o uso concomitante de drogas. Esses dados também 

seguem a tendência atual no Brasil, onde são observados estabilidade na proporção de casos 

devido à transmissão homo/bissexual, aumento proporcional no sexo masculino decorrente do 

ato heterossexual desprotegido e crescimento da doença entre as mulheres com a faixa etária 

superior a 24 anos. Do mesmo modo chama a atenção, neste estudo, o pequeno número de 

usuários exclusivos de drogas injetáveis, configurando 7% dos casos, com predomínio na 

população masculina, semelhante aos dados do Ministério da Saúde de 2008, que demonstram 

redução importante e persistente desses casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

O estadiamento clínico-laboratorial dos pacientes segundo o sistema de classificação 

do Centers for Disease Control and Prevention (MMWR, 2008) revelou uma população de 

estudo constituída por trinta e oito (92,7%) pacientes portadores da AIDS (Estágio 3). Esta 

categoria é a mais afetada por infecções oportunistas, em decorrência do grave 

comprometimento do estado imunológico, com contagem diminuída de linfócitos T CD4+, 

principalmente quando os níveis são inferiores a 100 células/µL (NOYER & SIMON, 1997). 

Nesta condição imunológica, o acometimento do trato gastrointestinal, pode ocorrer em 30 a 

40% dos casos (WILCOX et. al., 1995; WILCOX, 2004). Relatos de literatura, tais como os 

de MÖNKEMÜLLER et. al. (2000) e WILCOX et. al. (2004), em portadores do HIV, com 
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úlcera esofágica à EDA revelam população de estudo constituída por 68,5% e 73% pacientes 

com AIDS, respectivamente. 

A nossa casuística constitui-se por 28/41 (68,2%) pacientes com níveis de linfócitos T 

CD4+inferiores a 100células/µL, 7/41 (17%) com valores intermediários entre 100 a 200 

células/ µL. Em 30/41(73,1%) destes casos, a carga viral exibia valores acima de 10.000 

cópias/ml. 

Em 5/41 (12%) pacientes, na revisão de prontuários, no período pré-estabelecido pelo 

estudo, não foi identificada a quantificação da carga viral. Esses pacientes procediam de 

cidades circunvizinhas e no seu encaminhamento, não havia informação sobre a carga viral. 

A contagem de células T CD4+ e a quantificação de carga viral são os principais 

parâmetros utilizados por especialistas para iniciar e monitorar a terapia anti-retroviral. Os 

valores elevados de carga viral parecem estar relacionados a um maior risco de progressão da 

doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Comprovamos de fato esses dados, pois 

observamos que os maiores valores de carga viral encontravam-se no estágio três, que 

representou 92,7 % da nossa casuística.  

Dos 41 pacientes avaliados, 22 (54%) referiram estar fazendo uso de HAART por 

ocasião da EDA, sendo que, 19/22 (86,3%) pertenciam ao estágio três e destes, 12 (66,6%) 

exibiam níveis séricos de carga viral acima de 10.000 cópias/ml (variação 17.155 a 324.312 

cópias/ml). A manutenção de níveis séricos elevados da carga viral nesses pacientes poderia 

estar relacionada ao uso irregular da medicação, tempo insuficiente de uso ou resistência ao 

anti-retrovirais. MÖNKEMÜLLER et. al. (2005) e NIEUWKERK et. al. (2005) relatam a não 

adesão ao HAART em 40% e 50% dos seus pacientes, respectivamente, e mencionam como 

um dos fatores responsáveis por tal evento, os efeitos colaterais da terapêutica. Por se tratar de 

um estudo retrospectivo, não obtivemos a informação sobre qual desses fatores poderiam ter 

influenciado no aparecimento de doença esofágica na população que usou HAART. 

As queixas mais freqüentes referidas foram a odinofagia e/ou a disfagia e constituíram 

as principais indicações para a realização da EDA. A odinofagia esteve presente em 27% dos 

casos, disfagia em 20% e a associação desses sintomas em 34%. ROSHAN & WILCOX 

(1996) relatam em estudo de 80 portadores do HIV com úlcera esofágica, a odinofagia como 

sintoma mais comum, presente em 81% da sua casuística. ZAMBRANO et. al. (1999) 

apontam a disfagia e odinofagia como os sintomas freqüentes nesse grupo de pacientes, 

presentes em 21% a 50% dos casos, respectivamente. 

Por ocasião da EDA, 34/41 (83%) pacientes apresentavam infecções coexistentes 

associadas, sistêmicas ou localizadas, isoladas ou não. A infecção coexistente mais observada 
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foi a monilíase oral em 19 (56%) casos; seguida pela tuberculose sistêmica em 8 (23%) casos; 

neurotoxoplasmose em 5 (15%) casos e paracoccidioidomicose em 4 (12%) casos. A 

monilíase oral pode acometer 75% ou mais dos pacientes com AIDS, constituindo, nesta 

população, a doença oral mais comum. Segundo NOYER & SIMON (1997), a presença de 

monilíase oral é um indicativo de existência de monilíase esofágica associada, com valor 

preditivo positivo variável de 71% a 100%.  

Em nossa casuística, 6/41 (14%) pacientes apresentaram monilíase esofágica à 

histologia, sendo que 1/6 (16%) exibia monilíase oral concomitante. Esses dados demonstram 

que a monilíase oral não foi um bom indicativo de doença esofágica. De modo similar a 

BONACINI et. al. (1991) em avaliação prospectiva de 110 portadores do HIV, onde 

verificaram a concomitância do acometimento oral e esofágico por monília em 27% dos 

casos. 

As lesões ulceradas esofágicas à EDA apresentaram diâmetros variáveis de 0,5 cm a 

8,0 cm, média de 2,0 cm, profundas em 26/41(63%) casos. Localizaram-se 

predominantemente no esôfago médio com 21/41 (51%) casos. Esses parâmetros foram os 

norteadores para a elaboração das impressões diagnósticas endoscópicas. Assim sendo, o 

diagnóstico endoscópico mais freqüente foi de úlcera esofágica por CMV em 29/41(70,73%) 

casos, sendo que 21 (72%) eram lesões múltiplas e 25 (96%) profundas.  

Os padrões endoscópicos descritos por WILCOX et. al. (1994) em 33 pacientes 

portadores da AIDS, com úlceras esofágicas por CMV, foram predominantemente de lesões 

múltiplas (58% dos casos), superficiais (46%), menores que 1 cm (43%) e localizadas no 

terço médio (57%). ZAMBRANO et. al. (1999) conferem as úlceras esofágicas por CMV, 

extensa variabilidade de apresentação endoscópica, notando-se lesões múltiplas, pequenas e 

amplas, superficiais e profundas, com localização nos terços médio e distal do órgão. 

Sete úlceras com diagnóstico à EDA de infecção por HSV eram lesões rasas (100%), 6 

(86%) múltiplas e 5 (72%) localizavam-se no esôfago médio. ZAMBRANO et. al. (1999) 

caracterizam as UE decorrentes da infecção pelo HSV como lesões usualmente superficiais ou 

estrelares em 79% dos casos, com fundo enantematoso, localizadas no terço médio distal 

(50%), podendo ser difusas (32%). Esses aspectos são coincidentes com os nossos achados. 

Dois (4,87%) casos de úlcera esofágica tiveram impressão diagnóstica de DRGE; 

localizadas nos terços médio e distal, respectivamente. A DRGE em portadores do HIV 

apresenta características clínica e endoscópica similares aos dos não infectados e com 

localização preferencial no esôfago distal (WILCOX, 2002; MOURA et. al., 2000). Neste 

estudo, semelhantes aos dados da literatura, os seguintes aspectos endoscópicos, foram 
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considerados como diagnóstico de DRGE: a existência de úlcera esofágica, geralmente rasa, 

localizada no terço médio, acompanhada de erosões no terço distal. 

Três (7,31%) casos receberam diagnósticos endoscópicos de: monilíase esofágica; 

lesão por PCM e inespecífico. O primeiro exibia úlceras múltiplas, os demais eram lesões 

únicas e localizavam-se no terço distal do órgão. 

A monilíase é a doença oportunista mais comum no esôfago podendo comprometer 

qualquer segmento do órgão, raramente causa UE, justificando-se assim a baixa freqüência 

desta infecção nesta população. 

O diagnóstico de úlcera esofágica por PCM baseou-se nos antecedentes de PCM 

sistêmica, sem resposta clínica satisfatória aos tratamentos específicos prévios e nos aspectos 

endoscópicos da lesão evidenciados por úlcera profunda, semi-circunferencial, com fundo 

cruento, sem fibrina, com características diferentes daquelas observadas em lesões de natureza 

viral e/ou por monilíase. O comprometimento esofágico pela PCM é extremamente raro e os 

relatos de literatura de P. brasiliensis em esôfago são de pacientes não infectados pelo HIV 

(OLIVEIRA et.a l., 1961 e ZILIOTTO JÚNIOR et. al.,1980). Diferentes dos nossos achados 

de UE, esses autores, descreveram lesões de aspecto estenosante e vegetante, respectivamente, 

sugestivas de neoplasia, localizadas nos terços superior e médio do órgão. O achado de úlcera 

esofágica por PCM, na nossa casuística, configura um relato de acometimento esofágico por 

PCM em portador do HIV. 

A úlcera esofágica descrita como inespecífica não exibia nenhum aspecto endoscópico 

comparável ao das lesões virais e fúngicas. 

A análise histológica ao H&E detectou as seguintes etiologias associadas às úlceras 

esofágicas: 25/41(61%) com aspectos inflamatórios inespecíficos; 6/41(16%) associadas à 

monilíase; 4/41(10%) decorrentes de infecção pelo CMV; 2/41(5%) HSV; 1/41 (2%) CMV e 

HSV associados; 1/41 (2%) decorrente de PCM; 1/41 (2%) devido a Histoplasmose e 

1/41(2%) por infiltração neoplásica por Linfoma não Hodgkin. Trinta e quatro (83%) biópsias 

eram representativas histologicamente de úlceras, com presença de tecido de granulação, 

debris celulares e inflamação aguda. Sete (17%) amostras representavam: 1/41 (2,43%) de 

erosão e estava associada à monilíase, 6/41(14,65%) ausência de evidências histológicas de 

ulceração e/ou erosão. Dessas 6 amostras, 4 exibiam critérios histológicos de esofagite 

crônica inespecífica e 2 eram amostras superficiais representadas por células epiteliais 

escamosas descamadas da superfície epitelial permeadas por hifas e esporos de Candida sp. 

Nenhum caso deste estudo foi excluído baseado no critério histológico de úlcera. Todos foram 

submetidos a uma análise histológica investigativa padronizada, cuja finalidade foi não só 
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avaliar a amostragem adequada das lesões, imperativo para o diagnóstico etiológico 

definitivo, como também avaliar se o emprego de métodos complementares ao H&E 

interferiria na acurácia diagnóstica. 

As 4 lesões relacionadas ao CMV exibiam aspectos histológicos de úlcera ao H&E. A 

patogênese da lesão pelo CMV envolve processos de inflamação, necrose e lesões do 

endotélio vascular com alterações isquêmicas. O CMV infecta fibroblastos e células 

endoteliais que estão localizadas na base das úlceras esofágicas e não o epitélio escamoso 

(ZAMBRANO et. al. 1999). Com relação à amostragem tecidual, observamos que 3/4 (75%) 

dos casos estavam representadas por 4 a 6 fragmentos e 1/4 (25%) por 8 fragmentos 

permitindo a caracterização morfológica da infecção e a identificação de seus aspectos 

patognomônicos ao H&E (CULPEPPER-MORGAN et. al., 1987; SCHWARTZ & WILCOX, 

1992). Todos esses casos foram confirmados à IH por antígenos virais early e late. WILCOX 

et. al. (1996) recomendam 10 biópsias para o diagnóstico de esofagite viral, particularmente a 

ocasionada pelo CMV, onde demonstra um aumento progressivo da sensibilidade para o 

diagnóstico. No presente estudo, constatamos que a localização da biópsia foi mais importante 

que o número de fragmentos. A amostragem de uma úlcera decorrente da infecção pelo CMV 

deve conter o fundo da úlcera, onde as células citomegálicas, com inclusões intranucleares e 

intracitoplasmáticas estão presentes, em meio ao tecido de granulação. Caso isso não ocorra, a 

disponibilidade de 10 fragmentos para análise histológica, não interferirá no resultado final. 

Deve-se considerar ainda, que as comorbidades do paciente, durante o ato da EDA, por vezes 

impedem que o procedimento seja demorado. Logo, é necessário que o endoscopista tenha 

experiência no diagnóstico diferencial de infecções do trato gastrointestinal no portador do 

HIV e seja habilidoso para coletar adequadamente as biópsias das UE.  

O diagnóstico diferencial das úlceras por CMV deve ser feito principalmente com as 

idiopáticas, cujo aspecto endoscópico é muito similar. O diagnóstico definitivo é de exclusão, 

baseado na análise histológica minuciosa de múltiplas biópsias principalmente do fundo da 

úlcera, incluindo métodos especiais de coloração e IH e cultura para vírus (WILCOX, 2002). 

As lesões com aspectos inflamatórios inespecíficos ao H&E representaram 25/41 (61%) das 

biópsias examinadas, sendo que 19/25 (76%) exibiam aspectos endoscópicos sugestivos de 

lesão pelo CMV, 5/25(20%) pelo HSV e 1/25 (4%) DRGE. Deste total, 21/25 apresentavam 

critérios histológicos de úlcera esofágica. Os demais 4/25 (16%) casos, exibiam toda a 

espessura epitelial esofágica, critérios histológicos de esofagite crônica inespecífica e 

impressão diagnóstica à EDA de lesões pelo CMV (2 casos) e por HSV (2 casos). Com 

relação à amostragem tecidual: 15/25 (60%) casos foram amostrados por 4 a 6 fragmentos; 



D I S C U S S Ã O  P á g i n a  | 66 

 

5/25(20%) por 1 a 3 fragmentos e 5/25 (20%) por 7 a 10 fragmentos. Todos foram avaliados 

por IH específica para CMV; HSV I e II; pesquisa de fungos (GMS) e de BAAR (Ziehl-

Neelsen). As pesquisas foram  negativas em 96% (24/25 amostras) dos casos, sendo detectado 

um caso positivo para CMV (antígenos virais early) em biópsia representativa de úlcera, 

exibindo ocasionais células com inclusões intranucleares características e bem definidas em 

meio ao tecido de granulação. Fato semelhante ocorreu com MÖNKEMÜLLER et. al. (2000), 

quando avaliaram o benefício da utilização de métodos histológicos especiais, nas infecções 

gastrointestinais, em 121 pacientes com HIV submetidos à endoscopia digestiva alta e baixa. 

A revisão do H&E deste caso revelou que as células com marcação à IH estavam 

presentes somente nos cortes aprofundados, utilizados para a realização deste método, não 

sendo observadas nos níveis histológicos iniciais do H&E. Portanto, podemos inferir que a 

utilização de diferentes níveis de aprofundamento dos cortes histológicos, em amostras 

procedentes do trato gastrointestinal, em portadores do HIV, pode evitar resultados falso-

negativos. Contudo, a detecção deste caso reforça a importância do método imuno-

histoquímico como complementar ao H&E possibilitando um diagnóstico definitivo nos casos 

de forte suspeita clínico-endoscópica de lesões de etiologia viral, sem evidências de efeitos 

citopáticos virais ao H&E. Excetuando este caso, os demais 24/25 (96%) preencheram os 

critérios histológicos de úlcera esofágica idiopática necessitando para o diagnóstico final, a 

correlação com a resposta terapêutica e cultura negativa para vírus. 

As 2 lesões de natureza herpética (HSV) foram amostradas com 1 e 3 fragmentos, 

apresentando aspectos histológicos compatíveis com bordas de lesão ulcerada. O HSV é 

facilmente identificado, através de biópsias, citologia e cultura (ZAIDI &CERVIA, 2002). As 

úlceras são superficiais e os seus efeitos citopáticos estão localizados no borda da lesão junto 

ao epitélio escamoso (ZAMBRANO et. al., 1999; WILCOX, 2002), portanto, mais acessível 

ao procedimento de biópsia. O H&E das duas lesões continha todos os aspectos clássicos da 

infecção pelo HSV, confirmados pela IH. Esses achados reforçam mais uma vez a 

importância do local da biópsia.  

WILCOX et. al. (1996) também  recomendam a realização de 10 biópsias na suspeita 

da co-infecção CMV/HSV. O nosso caso de associação de infecções CMV/HSV foi 

representado por 5 fragmentos e continha todos os aspectos patognomônicos ao H&E, 

confirmados pela IH para antígenos virais CMV early e late assim como para HSV. 

Seis (16%) pacientes exibiram evidências histológicas de esofagite associada à 

monilíase. A EDA diagnosticou um caso de UE por Candida. Os demais, 5/6 casos eram 

suspeitos de CMV. Com relação à amostragem tecidual, 5/6 (83,34%) pertenciam ao grupo 2, 
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ou seja, representados por 4 a 6 fragmentos e 1/6 (16,66%) ao grupo 1 (1 a 3 fragmentos). 

Três (50%) casos exibiam critérios histológicos de UE, 1/6 (16,66%) de erosão e 2/6 

(33,34%) eram amostras superficiais com numerosos esporos e hifas permeando células 

epiteliais escamosas da superfície epitelial, sem evidências de ulceração/ou erosão.  

A detecção da Candida não exclui a possibilidade de outras infecções (WILCOX, 

2002), sendo encontrada em coexistência a outros processos infecciosos em 25% dos 

pacientes com sintomas esofágicos (WILCOX, 1995). Do mesmo modo, BONACINI et. 

al.(1991) descrevem a sua coexistência com o CMV em 20% dos casos e em 1,8% a sua 

associação com CMV e HSV em estudo prospectivo de 110 pacientes infectados pelo HIV. 

No presente estudo não foi detectada a associação da Candida a outros agentes infecciosos, 

porém, esta avaliação pode ter sido prejudicada em três amostras superficiais, cujas 

impressões diagnósticas endoscópicas eram de lesões associadas ao CMV. A EDA apontou 

um diagnóstico principal como responsável pela úlcera esofágica baseada nas características 

endoscópicas mais marcantes, não sendo considerados os diagnósticos secundários para 

correlação final entre os achados. Logo, a possibilidade de associação de monília esofágica a 

outras etiologias como causadoras das UEs, não foi avaliada. 

Na nossa casuística contamos ainda com um caso de úlcera esofágica decorrente de 

PCM. A lesão esofágica foi amostrada por dois fragmentos que exibiam critérios histológicos 

de úlcera. O diagnóstico etiológico do presente caso baseou-se na associação de resultados de 

métodos complementares. O exame histológico de biópsias da úlcera esofágica, através do 

método de H&E, permitiu o reconhecimento de algumas estruturas arredondadas, com 

paredes birrefringentes, em meio ao tecido conjuntivo da lâmina própria. Não havia 

granuloma bem constituído ou esboço. As características típicas da PCM só puderam ser bem 

definidas, através da análise, pelo método de coloração de GMS que evidenciou numerosos 

fungos arredondados, de tamanhos variáveis (2,62 a 9,98 µm), com gemulação simples e 

múltipla, aspectos focais de roda de leme. Corroborando esses aspectos, a contra-

imunoeletroforese sérica para PCM foi reagente. Os primeiros casos de PCM associada a 

AIDS foram descritos em 1989 (GOLDANI et. al., 1989; PEDRO et. al., 1989). Não há 

relatos na literatura de acometimento esofágico pela PCM em pacientes infectados pelo HIV. 

A prevalência estimada da paracoccidioidomicose em indivíduos infectados pelo HIV na 

Divisão de Doenças Infecciosas e Tropicais, do HCFMRP-USP, é de 1,4%, comparável ao de 

1,5% descrita no estado do Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste do Brasil (MOREJÓN 

et. al., 2009). Esta prevalência é relativamente baixa em pacientes com AIDS no Brasil, assim 

como em outros países da América do Sul, quando comparada a outras micoses como 
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histoplasmose e criptococose. Este fato pode ser conseqüência de dois fatores: o primeiro 

seria as diferenças epidemiológicas entre a infecção pelo HIV, que é ainda um fenômeno de 

grandes centros urbanos e a infecção pelo P. brasiliensis que afeta principalmente pequenas 

comunidades agrícolas e o segundo decorrente do uso profilático de trimetroprim-

sulfametoxazol para Pneumocystis jirovecii, eficiente também para P. brasiliensis
 (PANIAGO 

et. al. 2005; MOREJÓN et. al. 2009). Este caso demonstra dois aspectos importantes para o 

diagnóstico etiológico da UE. O primeiro é a importância da localização da biópsia. Dois 

fragmentos representaram adequadamente a lesão. O segundo refere-se à utilização de 

métodos especiais de coloração como o GMS, quando há suspeita clínico-endoscópica de 

doença fúngica associada. O controle da infecção fúngica, no indivíduo imunocompetente, 

depende de uma resposta imune celular efetiva, geralmente associada ao padrão tipo 1 da 

resposta imunológica, caracterizado pela síntese de citocinas que ativam macrófagos e 

linfócitos T CD4+ e CD8+, resultando na formação de granulomas compactos (SHIKANAI-

YASUDA et. al., 2006). Pacientes infectados pelo HIV exibem uma disfunção desta resposta 

imune celular, logo a reação granulomatosa observada através do exame histológico, nos 

órgãos acometidos, é pobre ou inexistente, semelhante ao que foi observado no nosso caso 

(BENARD & DUARTE, 2000). Portanto, a utilização de métodos especiais de coloração 

complementarmente ao H&E, como o GMS, é de grande valia nestes tipos de infecção. 

O presente estudo identificou um caso de úlcera esofágica decorrente de 

histoplasmose. Endoscopicamente, o aspecto era incaracterístico, representado por uma úlcera 

rasa, de aproximadamente 0,7 cm de extensão, revestida por fibrina espessa e com impressão 

diagnóstica de lesão inespecífica. Esta lesão foi amostrada por 3 fragmentos exibindo critérios 

histológicos de úlcera. A associação de histoplasmose e AIDS ocorre mais freqüentemente em 

áreas onde esta micose é endêmica, apresentando uma prevalência que varia de 2 a 30%, de 

acordo com a região estudada (MC KINSEY et al., 1992) , podendo ser a primeira 

manifestação da AIDS. Nesta população, a forma mais comum de apresentação é a 

disseminada, geralmente decorrente da disseminação hematogênica do fungo a partir da 

reativação de um foco pulmonar primário (BORGES et. al., 1997). Na histoplasmose 

disseminada, o tubo gastrointestinal é acometido em 70 a 90% dos casos, sendo o cólon 

(especialmente o direito e ceco), orofaringe e intestino delgado os sítios mais atingidos 

(LAMPS et. al., 2000; KAHI et. al., 2005). O envolvimento esofágico é raro, geralmente 

decorrente da forma pulmonar complicada, com envolvimento mediastinal ou pela 

disseminação da doença. Na endoscopia, erosões e ulcerações, bem como estenose, 

acometendo 1/3 distal do esôfago, podem ser visualizadas (KAHI et. al., 2005). Embora o 
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nosso caso tenha localização coincidente com a descrita pela literatura, não havia evidências 

de estenose e/ou de acometimento mediastinal. Existem poucos relatos na literatura sobre o 

acometimento isolado do esôfago pelo Histoplasma capsulatum. FUCCI & NIGHTENGALE 

(1997) descrevem um caso de histoplasmose esofágica primária em paciente com  

comprometimento imunológico decorrente do uso crônico de corticóide. No presente caso, a 

utilização do GMS, realizada nas amostras colhidas dos bordos e fundo da úlcera esofágica, 

permitiu a caracterização morfológica consistente do Histoplasma capsulatum, bem como o 

diagnóstico diferencial com outros patógenos.  

A análise dos casos de micose profunda no atual estudo caracterizados ao H&E por 

uma resposta inflamatória incaracterística reforça a importância da utilização rotineira de 

métodos especiais de coloração como o GMS. MÖNKEMÜLLER et. al. (2000) acreditam que 

a utilização desses métodos justifica-se nas infecções por Candida sp, pelo fato de que 

esporos, hifas e pseudo-hifas possam ser obscurecidos por debris inflamatórios impedindo o 

reconhecimento de tais estruturas ao H&E. Acreditamos que tal evento possa se estender a 

outros tipos de micose e o uso rotineiro dessas colorações incluído no rastreamento de 

infecções em portadores do HIV. 

O caso de UE decorrente de infiltração neoplásica por Linfoma não Hodgkin, difuso 

de grandes células B, variante plasmablástica, foi representado por 8 fragmentos teciduais 

exibindo critérios histológicos de ulceração. Os linfomas não Hodgkin e os sarcomas de 

Kaposi constituem mais de 90% das neoplasias malignas que afetam os indivíduos infectados 

pelo HIV (WEERATUNGE et. al., 2004). Linfomas esofágicos são raros e ocorrem em menos 

de 1% de todos os linfomas do trato gastrointestinal (BERNAL& JUNCO, 1986). Afetam 

geralmente a porção distal do esôfago com envolvimento contíguo com o fundo gástrico 

(CHOW et. al., 1996). As aparências endoscópicas dos linfomas esofágicos descritas por 

BERNAL & DEL JUNCO (1986) e RADIN (1993) são de massas nodulares, polipóides e 

ulceradas. A apresentação endoscópica do nosso caso de linfoma foi de múltiplas úlceras 

profundas, semi-circunferenciais, com bordas elevadas, localizadas no esôfago médio e com 

aspectos sugestivos de infecção pelo CMV. O estudo imuno-histoquímico foi fundamental 

para a caracterização morfológica deste caso. O linfoma plasmablástico foi descrito nos 

pacientes infectados pelo HIV como uma variante agressiva do linfoma difuso de grandes 

células B, com peculiar tropismo pela cavidade oral (MANI et. al., 2008). O nosso paciente 

não exibia lesões na cavidade oral, porém o estomago estava amplamente comprometido pela 

neoplasia, apresentando lesões desde o fundo gástrico até a transição corpo-antro. Não havia 

contigüidade entre a lesão esofágica e a gástrica. Este caso ilustra a importância da IH para 
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definição e caracterização das lesões linfoproliferativas propiciando com isso a definição do 

comportamento biológico da neoplasia e a instituição de uma terapêutica adequada. 

Ao analisarmos globalmente a relevância da amostragem tecidual da UE, através do 

número de fragmentos disponíveis para análise histológica, reforçamos que o fator 

determinante para o diagnóstico etiológico definitivo foi à adequada localização da biópsia. 

Primeiramente, é necessário que a úlcera seja adequadamente amostrada à histologia, 

representando borda e fundo, através de fragmentos de tecido de granulação, debris celulares 

e inflamação aguda. Na nossa casuística, sete amostras não preencheram esses critérios. Seis 

casos foram diagnosticados à EDA como lesões sugestivas de etiologia viral compreendendo 

4 por CMV e 2 por HSV. Exibiam, à histologia, aspectos inflamatórios inespecíficos. 

Portanto, a avaliação etiológica desses casos foi prejudicada. A proposta deste estudo foi 

verificar, através de uma análise retrospectiva, quais fatores interferiram no diagnóstico 

etiológico final, motivado pelo fato de que vários desses pacientes foram submetidos a várias 

EDA para essa investigação. Esses pacientes exibiam comorbidades com importante 

comprometimento do estado geral, necessitando de rápida instituição de tratamento 

específico. Logo, detectamos a necessidade de se estabelecer protocolos que viabilizem a 

realização de diagnósticos precisos, menos dispendiosos e num menor espaço de tempo. 

A análise comparativa entre os métodos diagnósticos, um dos objetos de nossa 

investigação, nos permite inferir que a EDA ao ser analisada como método diagnóstico 

isolado na avaliação da UE no paciente infectado pelo HIV, exibiu uma sensibilidade alta 

(100%) na sua detecção, mas especificidade baixa para a sua caracterização etiológica (15%) 

quando comparada à histologia ao H&E e IH. CHONG & LIM (2005) e BASHIR & 

WILCOX (1996) conferem à EDA, em pacientes sintomáticos com AIDS, uma especificidade 

de aproximadamente 75%. No presente estudo, o aspecto endoscópico similar das lesões de 

UEI e a decorrente da infecção pelo CMV (WILCOX, 2002), representaram um desafio à 

endoscopia, dificultando o correto diagnóstico etiológico. 

O H&E mostrou-se adequado na avaliação das UEs, principalmente nas de etiologia 

viral, com uma sensibilidade de 87% e especificidade de 100% quando comparada à IH. 

MÖNKEMÜLLER et. al. (2000), em estudo onde avalia o benefício da utilização de métodos 

histológicos especiais, conferem ao H&E sensibilidade de 100% e 97% nos diagnósticos de 

HSV e CMV respectivamente e especificidade de 100% em ambos os casos. 

Semelhantemente, o H&E foi 100% sensível e específico para o diagnóstico de HSV. Com 

relação à detecção do CMV, a sensibilidade do método foi de 80%, em função de um caso, 

identificado somente pela IH. A análise morfológica das UE ao H&E obedeceu a critérios 
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morfológicos bem definidos e alicerçados em dados recentes de literatura. A detecção deste 

caso, somente pela IH, nos parecia improvável, pois o H&E não nos oferecia qualquer indício. 

Não havia inclusões típicas ou atípicas. A possibilidade de se tratar de um falso positivo da IH 

foi descartada pelas características típicas das marcações celulares. Outro fato importante a 

ser considerado é que a utilização de vários níveis de aprofundamento dos blocos de parafina, 

que continham as biópsias, possibilitou a análise das amostras em maior extensão e 

profundidade. Este talvez tenha sido um dos diferenciais na identificação dessas células. 

Deste modo, podemos também inferir que o uso de diferentes níveis de aprofundamento das 

biópsias das UE pode contribuir na análise morfológica das amostras. Devemos ressaltar que 

o método imuno-histoquímico é considerado padrão na investigação etiológica das UE em 

portadores do HIV (MONKEMÜLLER et. al. 2000; WILCOX, 2004), comprovado pelos 

nossos achados. 

A pesquisa de BAAR através do método de ZN foi negativa em todas as amostras em 

que foram realizadas. A análise morfológica ao H&E não evidenciou qualquer indício de 

lesão suspeita de micobacteriose esofágica, tão pouco à EDA, comprovada pela coloração. 

MONKEMÜLLER et. al. (2000) em pesquisa realizada em 106 biópsias do trato 

gastrointestinal de portadores do HIV relatam a positividade da pesquisa pelo método de ZN 

em 3 (2,8%) casos, porém nesses casos, o diagnóstico de micobacteriose já havia sido 

estabelecido através de cultura de medula óssea ou com impressão diagnóstica à EDA. Logo, 

concluímos de modo similar aos autores que a indicação para a realização da pesquisa de 

BAAR através de métodos especiais de coloração deve se basear nos achados clínico-

laboratoriais, endoscópicos e do H&E. 
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6. CONCLUSÕES 

 

6.1. A prevalência das úlceras esofágicas, em portadores do HIV, submetidos à endoscopia 

digestiva alta, na UETDI-HCFMRP-USP, no período de agosto de 2002 a setembro de 2006, 

foi de 10,27%. 

 

6.2. Os agentes infecciosos mais observados associados às úlceras esofágicas, na população 

estudada, foram Candida sp (16% dos casos); Citomegalovírus (10%) e Herpes Vírus Simples 

(5%). 

 

6.3. Sobre a acurácia dos métodos diagnósticos, verificou-se que: 

 

6.3.1. A EDA possui sensibilidade alta (100%) para a detecção da úlcera esofágica; 

entretanto especificidade baixa para a caracterização etiológica viral da úlcera 

esofágica (15%), quando comparada aos métodos de H&E e IH. 

 

6.3.2. O método de H&E mostrou-se adequado para avaliação etiológica viral das 

úlceras esofágicas na população de estudo, com sensibilidade de 87% e especificidade 

de 100% quando comparada a IH. 

 

6.4. A pesquisa de bacilos álcool-ácidos resistentes através do método de coloração de Ziehl-

Neelsen não foi relevante. 

 

6.5. O método de coloração especial de Gomori metenamina prata confirmou a presença de 

fungos, detectados previamente ao H&E e foi fundamental na caracterização morfológica do 

Histoplasma capsulatum e do Paraccocidioides brasiliensis. 

 

6. 6. O número de amostras endoscópicas obtidas das úlceras esofágicas não interferiu na 

avaliação etiológica à histologia. O fator de influência no diagnóstico foi o local da biópsia. 

Em úlceras esofágicas suspeitas de infecções oportunistas é importante que a biópsia 

represente os bordas (principalmente HSV) e o fundo (CMV) das úlceras. 
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ANEXO A: Questionário – Úlceras esofágicas (UEs) em AIDS 

 
Nome: _____________________________________ RG: _______________________  

Data de Nascimento:____/____/_____ Idade (Ocasião da EDA): ____ Sexo: 

 

 

1- Intervalo de tempo entre o diagnóstico de HIV e a solicitação da 1° EDA c/ UE:  

 

 

2- Fator de risco para aquisição do HIV: 

Sexual  Heterossexual  Homossexual  Bissexual  

Uso de drogas EV/inalatória  Transfusão (sangue e derivados) 

Outro__________________   ND 

 

3- Existência de infecção oportunistas precedendo a EDA: 

Não 

Sim: 

Pneumocistose  Neurotoxoplasmose 

Neurocriptococose  Monilíase Oral       

Kaposi de pele                     Kaposi pulmonar        

Herpes Zoster   Outras: _____________________________ 

 

4- Contagem de CD4 até seis meses precedendo ou sucedendo a EDA:  

ND 

 

5- Quantificação da Carga viral do HIV até seis meses precedendo ou sucedendo a EDA: 

ND 

  

 

6- Classificação do CDC: 

ESTÁGIO 1    ESTÁGIO 2   ESTÁGIO 3 

DESCONHECIDO 

 

M  F 
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7- Uso de HAART: 

Sim  Não        ND 

 

8- Indicação da EDA: 

Disfagia 

Odinofagia 

Pirose 

Controle de tratamento 

Outro. Qual: _____________________________________________________ 

 

9- Sobre a EDA: Anotar de forma cronológica o número do exame, data de realização e 
resultados:  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- Sobre o Anátomo- Patológico: 

 

 Data e Resultados (conclusão): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B:  

Tabela B-I – Análise Global 
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Tabela B-II – Análise Global 
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Tabela B-III – Análise Global 
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ANEXO C:  

Tabela C-I – Caracterização do Processo Inflamatório Específico 
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Tabela C-II – Caracterização do Processo Inflamatório Específico 
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Tabela C-III – Caracterização do Processo Inflamatório Específico 
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ANEXO D:  

Tabela D-I – Caracterização da Esofagite Viral 
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Tabela D-II – Caracterização da Esofagite Viral 
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Tabela D-III – Caracterização da Esofagite Viral 
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ANEXO E:  
Tabela E-I – Amostragem X Métodos Diagnósticos 
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Tabela E-II – Amostragem X Métodos Diagnósticos 
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Tabela E-III – Amostragem X Métodos Diagnósticos 
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ANEXO F: 

Tabela F-I – Correlação Final 
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Tabela F-II – Correlação Final 
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ANEXO G  

 

Ofício de aprovação do presente estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP  
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ANEXO H  

 

Case Report: Esophageal Histoplasmosis associated with disseminated tuberculosis in 
Acquired Immunodeficiency Syndrome. American Journal Tropical Medicine Hygiene 
V.80, p.347-350, 2009. 
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