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Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima1

Serendipidade

Serendipity

 Cada dia se torna mais necessária a 
discussão da serendipidade, tão relevada ao 
esquecimento, sobretudo na internet, que passados 
poucos anos do seu aparecimento e implantação, 
hoje domina por inteiro a comunicação humana e 
tende a fazê-lo cada vez mais.
 Interpretando abalizadas opiniões de 
sociólogos, cientistas vários, ativistas, como Sylvie 
Catellin, Ethan Zuckerman, Chombart de Lauwe 
e Eli Pariser, Bolívar Torres bolívar.correa@
oglobo.com.br analisa com propriedade a questão 
do imprevisto e do tolhimento da liberdade na 
ciência e na rede.
 O termo foi criado por Horace Walpole 
em 1754, relativo ao encontro do que não se estava 
diretamente procurando. Tem por base a lenda 
milenar dos príncipes de Serendip, cujo pai tinha 
grande apreço pela educação, o conhecimento e 
a experiência, e induz os três filhos a correrem 
mundo em sua busca. Múltiplas são as descobertas 
que fazem durante sua peregrinação, com base 
na observação, na sagacidade e na capacidade 
interpretativa. E o termo ganha cidadania em 
todas as línguas, inclusive na nossa, embora 
muitos prefiram usá-la no original.
 Grandes inventos e descobertas têm  por 
base a serendipidade, como a da penicilina por 
Fleming, em 1928, a do forno de micro-ondas por 
Percy Spencer em 1945, ou mesmo a da América 
por Colombo, em 1492. Mas em realidade não é tão 
somente o acaso que está em jogo, é fundamental 
a observação, a sagacidade, a atenção aos sinais e 
à sua correta interpretação.
 Acontece que grande corrente científica 
atual, em todos os seus campos, trabalha com 
objetivos, resultados e mesmo calendários pré-
estabelecidos, daí resultando pesquisas de mão 
única.

 No que tange à rede os sistemas de pesquisa 
limitam as opções com relação ao imprevisto e 
ao desconhecido. Na realidade, conhecendo os 
hábitos e os interesses dos usuários, o que fazem 
inclusive por razões comerciais e de mercado, 
procuram tão somente aquilo que eles querem ou 
julgam querer. Há uma hierarquia de conteúdo 
que resulta numa prevalência de algoritmos. 
A ideia de serendipidade torna-se ilusória. Os 
achados supostamente encontrados ao acaso, o 
foram guiados por um robô, tratando-se de uma 
forma sutil de censura.
 É preciso tomar cuidado com as 
técnicas “novas”, não sendo possível leva-
las a um extremo, o que infelizmente com 
frequência acontece. Nem sempre é feita uma 
correta exegese. Particularmente em medicina 
tal acontece. Embora a atividade médica tenha 
sempre se baseado em evidências, claro que 
aquelas existentes ou supostas no momento 
de sua utilização, o movimento da “Medicina 
Baseada em Evidências” representou importante 
progresso na prática médica. Particularmente com 
a aplicação de métodos, quantitativos, estatísticos, 
de metanálises.
 No entanto, não podem ser excluídas 
ou desvalorizadas as pesquisas qualitativas que 
procuram uma verdade profunda, estudando as 
situações  naturais, dentro de sua complexidade, 
tentando observar sinais e sintomas com argúcia 
e sagacidade, tendo  sempre em mente que a 
medicina não é em absoluto uma ciência exata, que 
pequenos detalhes podem  modificar inteiramente 
hipóteses bem construídas. O indivíduo não pode 
ser jamais definido por médias, medianas ou 
desvios-padrão. 
 Da mesma forma, a “Medicina 
Translacional”, onde a pesquisa visa resolver 
problemas e ser levada de pronto da bancada 
para  o leito e vice-versa, em realidade sempre 
existiu, o que não a torna menos válida. Porém é 
preciso deixar margem para procurar e encontrar 
o inesperado. Devemos dar margem, sempre, à 
serendipidade. 

1Professor Titular Emérito de Clínica Médica da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO); Membro Titular (e atual Orador-Oficial) da Academia Nacional de Medicina e Fundador e Editor-Chefe 
dos Cadernos Brasileiros de Medicina.
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Fasciite Eosinofílica - Relato de Caso 

João Luiz Pereira Vaz1, Bruna Fortes Iglesias2, Rodrigo Antunes da 
Silveira3, Felipe César Freire4, Luiz Octavio Dias D’Almeida4, Lívia Regina 
Theilacker5, Maria Cecília da Fonseca Salgado6

RESUMO
Introdução: A fasciíte eosinofílica é uma doença rara de etiologia desconhecida 
e patogênese pouco compreendida. Foram sugeridos como causas o exercício 
físico extenuante, o traumatismo e as infecções, entre outros. Evolui rapidamente 
cursando com endurecimento da pele, artralgia e pode ter contraturas articulares. 
Costuma-se utilizar corticosteróides orais para o tratamento. Relato do caso: 
M.S.P., 15 anos, feminina, caucasiana, estudante, natural do RJ. Há um ano iniciou 
quadro de intumescimento da pele nos 4 membros, de rápida evolução, após 
exercício físico não-habitual, seguido de poliartralgia simétrica e cumulativa de 
grandes e pequenas articulações. Ao exame físico, articulações dolorosas (mãos, 
punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos e pés), sem sinais flogísticos com limitação 
da extensão dos quirodáctilos; endurecimento e espessamento da derme e tecido 
subcutâneo nos 4 membros, pele “em casca de laranja” em face interna dos 
braços. Discussão: Como demonstrado na literatura, o espessamento da pele 
de rápida evolução sem associação ao fenômeno de Raynaud, o sinal da pele “em 
casca de laranja” em braços, a ausência de sintomas sistêmicos e a história do 
traumatismo como fator desencadeante foram fundamentais para pensarmos na 
possibilidade de FE e não em esclerose sistêmica. Conclusão: O caso relatado 
mostra uma paciente com história e exame físico característicos de fasciite 
eosinofílica, confirmada com biópsia de pele e ótima resposta ao tratamento. 
Palavras-chave: fasciite eosinofílica, esclerodermia, artralgia.

Eosinophilic Fasciitis - A Case Report

ABSTRACT
Introduction: Eosinophilic fasciitis (EF) is a rare disease of  unknown etiology 
and poorly understood pathogenesis. Strenuous exercise, trauma and infections, 
among others have been suggested as causes. It evolves rapidly progressing 
with skin tightening, arthralgia and may have joint contractures. It is commonly 
used oral corticosteroids for treatment. Case report: MSP, 15 years old, female, 
caucasian, student, born in RJ. A year ago she developed swelling of  the skin in 
4 limbs with fast progression after non-ordinary exercise, followed by symmetric 
and cumulative polyarthralgia of  large and small joints. On physical examination, 
she had painful joints (hands, wrists, elbows, knees, ankles and feet), without 
inflammation signs with finger´s extension restraint, hardening and thickening 
of  dermis and subcutaneous tissue in 4 limbs, “orange peel “ skin on the inner 
face of  the arms. Discussion: As shown in the literature, rapidly evolving skin 
thickening not associated with Raynaud’s phenomenon, the “orange peel” skin 
sign in the arms, the absence of  systemic symptoms and trauma history as a 
trigger factor were essential to think the possibility of  EF and not in systemic 

________________________________________________________
1Professor Associado de Reumatologia, 2Médica Estagiária do Serviço de Reumatologia 
do HUGG, 3Pós-Graduando do Serviço de Reumatologia do HUGG, 4Médico do 
Serviço de Reumatologia do HUGG, 5Médica Reumatologista - Mestranda do Programa 
de Pós-Graduação em Infecção HIV/AIDS e Hepatites Virais da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. 6Professora Associada de Reumatologia da 
Escola de Medicina e Cirurgia. Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro.
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sclerosis. Conclusion: This case report describes a patient with a history and 
physical exam characteristic of  eosinophilic fasciitis, confirmed by skin biopsy 
and optimal response to treatment.
Keywords: eosinophilic fasciitis, scleroderma, arthralgia.
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 INTRODUÇÃO
 A fasciíte eosinofílica (FE), também cha-
mada de síndrome de Shulman ou fasciíte difusa 
com eosinofilia é uma doença rara de etiologia 
desconhecida e patogênese pouco compreendida. 
Foram sugeridos como causas possivelmente im-
portantes o exercício físico extenuante, os trauma-
tismos, a iniciação de hemodiálise, a infecção por 
B. burgdorferi e a radiação. No entanto, a maior 
parte dos casos, não está associada a esses fatores 
e são considerados e idiopáticos.
 Em 1974, Shulman1,2 descreveu uma 
condição incomum semelhante à esclerodermia. 
Rodnan et al.3 deram o nome de Fasciíte Eosino-
fílica em uma reunião do Colégio Americano de 
Reumatologia no mesmo ano. Ambos, Shulman e 
Rodnan et al, tinham pacientes com dor e edema 
dos antebraços e/ou pernas que se desenvolve-
ram em um contexto de endurecimento generali-
zado da pele e tecidos subcutâneos e diminuição 
da amplitude de movimento do membro. 
 A FE é um distúrbio fibrosante raro que 
se apresenta com edema e espessamento coláge-
no da derme e fáscia subcutânea seguido de en-
durecimento da pele4. Os pacientes normalmente 
apresentam eosinofilia e hipergamaglobulinemia 
policlonal (podem ser transitórias e ser encontra-
das somente na fase aguda da doença) com au-
sência de anticorpos antinucleares no soro, o que 
seria inesperado para a esclerodermia1,2,3. A veloci-
dade de sedimentação de hemácias (VHS) e nível 
de proteína C reativa (PCR)  também podem ser 
elevados. 
 As manifestações clínicas geralmente 
ocorrem em três etapas. No início do curso da 
doença, a fáscia profunda e o subcutâneo so-
frem edema e são infiltrados por linfócitos, cé-
lulas plasmáticas, histiócitos e eosinófilos, sendo 
estas características geralmente associadas com 
uma eosinofilia periférica. As células mononu-
cleares do sangue periférico de doentes com FE 
têm demonstrado um aumento da capacidade 
para produzir interferon-gama, interleucina-5 e 
interleucina-10 podendo contribuir para a eosi-
nofilia e superexpressão imune5. Os eosinófilos 
degranulam localmente resultando na liberação 
e acúmulo tecidual de proteínas granulares catiô-
nicas com propriedades tóxicas e potencialmente 
fibrogênicas6. Os fibroblastos derivados da fáscia 
mostram um aumento da expressão de genes de 
colágeno em comparação com os fibroblastos 

derivados de derme adjacentes7. Estas estrutu-
ras e, eventualmente, a derme se tornam espes-
sadas e esclerosadas à medida que a doença pro-
gride, havendo o desaparecimento do infiltrados 
de células inflamatórias8 e o edema é substituído 
por um endurecimento simétrico com um fran-
zido típico que dá à pele uma textura de “casca 
de laranja”.  Esta textura é distinta da superfície 
da pele lisa, brilhante visto em pacientes com es-
clerose sistêmica ou esclerodermia localizada. O 
“sinal do sulco” (um franzido venoso) é bastante 
específico9 e geralmente encontrado nesta fase da 
doença. O envolvimento da pele ocorre mais co-
mumente nas extremidades, pescoço e tronco. Na 
etapa final, pode haver envolvimento periarticular 
e atrofia muscular, resultando em contraturas em 
flexão e incapacidade funcional. O “sinal da pre-
ce” é comum e pode ser observado nos pacientes 
devido à tenossinovite da mão9. Um dos pacientes 
originais de Shulman, um rapaz de 18 anos de ida-
de, apresentou-se com mão em garra1. Os nervos 
periféricos também podem estar envolvidos atra-
vés de compressão e síndrome do túnel do carpo. 
 O fenômeno de Raynaud está presente em 
quase todos os pacientes que têm esclerose sis-
têmica, mas é tipicamente ausente na FE assim 
como o envolvimento visceral.  Esclerodactilia 
verdadeira e anormalidades capilares periungueais 
também não ocorrem nessa enfermidade. Malig-
nidades hematológicas e, em algumas séries de 
casos, a doença auto-imune da tireóide têm sido 
associados10.
 A ressonância nuclear magnética tem 
emergido como uma importante ferramenta para 
a avaliação da doença. Sinais característicos po-
dem ser observados tais como espessamento fa-
cial, hipersinal no interior da fáscia em sequências 
fuido-sensíveis e aumento facial após contraste. 
Este exame também ajuda a identificar a área para 
a biópsia de pele profunda, que é geralmente ne-
cessária para diferenciar de eritema nodoso, rea-
ção parasitária, em que a eosinofilia é limitada às 
camadas superficiais11, e para o monitoramento da 
resposta à terapia.
 Devido à raridade desta doença é difícil 
avaliar a eficácia da terapia. O tratamento de base 
são os corticosteroides (CE), que muitas vezes in-
duzem a normalização biológica e a resposta clíni-
ca total ou parcial. A fim de poupar o uso de CE 
podem ser utilizadas drogas imunossupressoras 
ou imunomoduladoras, tais como ciclosporina, 
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ciclofosfamida, azatioprina, hidroxicloroquina, 
dapsona ou imunoglobulinas, no entanto, nem 
sempre são eficazes, devendo-se sempre avaliar a 
relação custo-benefício9.

 RELATO DE CASO
 Identificação: M.S.P., 15 anos, feminina, 
caucasiana, estudante, natural do RJ.
 QP: “Dores nas juntas”.
 HDA: Há um ano iniciou quadro de in-
tumescimento da pele nos 4 membros após exer-
cício físico não-habitual, de rápida evolução (3 
meses), seguido de poliartralgia simétrica e cumu-
lativa de grandes e pequenas articulações. Refere 
piora matinal das dores e parestesias em extremi-
dades superiores. 

 Exame físico: orientada, eupneica, afe-
bril, corada, hidratada, PA 120 x 80 mmHg, FC 
72bpm, Peso 62,2 Kg e altura 1,58 m; ACV: RCR 
2T, BNF, sem sopros ou extrassistoles; AR: MV 
audível universalmente, sem ruídos adventícios; 
abdome atípico, flácido, indolor às palpações, sem 
massas ou visceromegalias; articulações dolorosas 
(mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos e 
pés), sem sinais flogísticos com limitação da ex-
tensão dos quirodáctilos (Figura 1); endurecimen-
to e espessamento da derme e tecido subcutâneo 
nos membros superiores (Figura 1) e inferiores, 
pele “em casca de laranja” em face interna dos 
braços, presença de livedo reticular, sobretudo em 
membros inferiores, mas ausência de fenômeno 
de Raynaud. 

 Exames complementares: hemograma 
com série vermelha e plaquetas normais, leuco-
grama com 6700 céls/mm3 com eosinofilia re-
lativa e absoluta (16% ou 1072 células), VHS 43 
mm na 1ª hora, Fator Reumatóide (látex) negati-
vo, fator anti-nuclear (FAN), anticorpos anti-Sm, 
anti-Ro, anti-La, anti-RNP e anti-SCL70 não re-
atores; histopatológico (pele, tecido subcutâneo, 
fáscia e músculo) sugestivo de fasciite eosinofíli-
ca.
Evolução: iniciada fisioterapia para evitar contra-
turas articulares e corticoterapia oral (prednisona 
40mg/dia) com ótima resposta, sendo reduzida 
conforme a melhora gradual do quadro clínico. 
Não houve necessidade de drogas poupadores 
de CE. Após 1 ano de tratamento foi suspensa 
a medicação. Atualmente, a paciente encontra-se 
com 28 anos de idade, sem seqüelas e nunca teve 
outra recaída.
 Discussão: O espessamento da pele de 

rápida evolução sem associação ao fenômeno de 
Raynaud, o sinal da pele “em casca de laranja” em 
braços, a ausência de sintomas sistêmicos e a his-
tória do traumatismo como fator desencadeante 
foram fundamentais para pensarmos na possibi-
lidade de FE e não em esclerose sistêmica, con-
forme demonstrado na literatura. Muitas vezes, 
a FE não é diagnosticada por erro na realização 
da biópsia cutânea que deve ser profunda, a fim 
de retirar fragmentos de todos os planos desde a 
pele até os músculos, como feito no caso descri-
to. A paciente não evoluiu com contraturas em 
flexão devido ao tratamento medicamentoso e 
fisioterápico. A ótima resposta ao uso de predni-
sona nem sempre acontece, mas no caso relatado 
não foi necessário o uso de poupadores de CE. 
Conclusão: O caso relatado mostra uma paciente 
com história e exame físico característicos de fas-
ciite eosinofílica, confirmada com biópsia de pele 
e ótima resposta ao tratamento.

Figura 1: Espessamento da pele e limitação da extensão dos quirodáctilos
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Presença do DNA-HPV em Mulheres 
Acima de 50 Anos Infectadas pelo HIV 
e a Associação com Níveis de Linfócitos 
TCD4+ no HUGG

Isabella Bacil Lourenço Ferreira1, Flávia Esper Dahy1, Ana Carolina 
Andorinho de Freitas Ferreira1, Kelly Benikes Ferreira1, Fernando Raphael 
de Almeida Ferry2, Yara Lucia Furtado de Melo2

RESUMO
Introdução: O objetivo deste estudo foi analisar a presença de infecção pelo 
papilomavirus humano em mulheres acima de 50 anos infectadas pelo vírus 
da imunodeficiência humana e analisar a relação entre a presença do DNA-
HPV e os níveis de linfócitos TCD4+ nesse grupo de mulheres. Material e 
métodos: Selecionou-se 20 mulheres com idade superior a 50 anos, atendidas 
no Ambulatório de Imunologia do HUGG e, além da colheita de colpocitologia 
oncótica, colheu-se escovados do colo uterino e swabs anais, no Ambulatório 
de Patologia Cervical do Serviço de Ginecologia do HUGG. O período de 
estudo foi de março a maio de 2011. As amostras foram submetidas à técnica de 
PCR para detecção e tipagem do DNA-HPV. Consultou-se os prontuários das 
participantes para análise do resultado da contagem de linfócito TCD4+ na fase 
do estudo. Resultados: Sessenta e cinco por cento (13/20) das participantes 
apresentavam contagem de células TCD4+ ≥ 500 células/mm³, 30% (6/20), 
TCD4+ < 350 células/mm³ e 5% (1/20), TCD4+ ≥ 350 e < 500 células/mm³. 
Das mulheres avaliadas, 25% (5/20) apresentaram resultado positivo para DNA-
HPV, sendo que desses, 20% (1/5) foi em amostra de colo de útero, 60% (3/5) 
em amostra de swab anal e 20% (1/5) em ambas as amostras. Nas mulheres 
com contagem de TCD4 < 350 células/mm³, a presença do DNA-HPV foi de 
33,3% (2/6), enquanto que, naquelas com TCD4+ ≥ 500 células/mm³ o DNA-
HPV foi detectado em 23% (3/13). O exame colpocitológico se revelou normal 
em todos os casos. Conclusão: observamos uma baixa frequência de infecção 
pelo HPV e uma relação inversa entre a presença de infecção pelo HPV nessas 
mulheres e seus níveis de TCD4+.
Palavras-chave: HPV, HIV, linfócitos TCD4, idosas.

Presence of  HPV DNA in Women Over 50 Years Infected by HIV and 
Association with T CD4+ Levels

ABSTRACT
Introduction: The aim of  this study was to analyze the frequency of  the human 
papillomavirus infection in women older than 50 years old infected by human 
immunodeficiency virus and to analyze the relation between the presence of  
DNA-HPV and lymphocytes TCD4+ levels in this group of  women. Material 
and Methods: Twenty women over 50 years old attended in the Immunology 
Service from Gafrée e Guinle University Hospital were selected  and twenty 
cervical brusheds and anal swabs were harvested together with the oncotic 
colpocitology in the Cervical Pathology Service of  Ginecology of  the HUCG. 
The period studied was from march/2011 to may/ 2011. The samples  were 

________________________________________________________
1Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). 2Professores da Escola de Medicina e Cirurgia. Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle. Centro Nacional de Referencia em AIDS. UNIRIO.

Correspondência
Yara Lucia Furtado de Melo
Enfermaria de Ginecologia 
Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle 
Rua Mariz e Barros, 775 - Tijuca
20270-004 - Rio de Janeiro/RJ
Brasil
E-mail: yarafurtadorj@terra.com.
br



Cad Bras Med XXVII (1): 1-59, 2014

13

studied to detect and to type of  the DNA-HPV  by PCR technics.  Lymphocytes 
TCD4+ counting extracted from the participant’s records during the study were 
also analyzed. Results: Sixty five per cent (13/20) had TCD4+ cell score > 500 
cells/mm³, 30% (6/20) had TCD4+ cell score < 350 cells/mm³ and 5% (1/20) 
had TCD4+ cell score ≥ 350 and < 500 cells/mm³. From the women studied, 
25% (5/20) were positive for DNA-HPV: 20% (1/20) were found in anal swab 
samples and 20% (1/5) were found in both samples. DNA-HPV was found in 
33,3% (2/6) women who had TCD4+ cell score < 350 cells/mm³,  and in those 
women who were found with TCD4+ cells score ≥ 500 cells/mm³ the presence 
of  the DNA-HPV was 23,3% (3/13). The colpocytology exam was normal in all 
women. Conclusion: we have observed a low frequency of  HPV infection and 
an inverse relationship between the presence of  HPV infection in these women 
and their TCD4+ levels.
Keywords: HPV, HIV, CD4 T lymphocytes, aged.
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 INTRODUÇÃO
 A infecção pelo Vírus da Imunodeficiên-
cia Humana (HIV) é uma pandemia, acometendo 
milhões de pessoas em todas as partes do planeta, 
sendo reconhecida como responsável pela Síndro-
me da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Estu-
do mostra que, atualmente, as mulheres represen-
tam o grupo populacional no qual a incidência 
da infecção pelo HIV cresce mais rapidamente1. 
Desde o inicio da década de 80 o percentual de 
casos de AIDS em mulheres tem aumentado anu-
almente, sendo assim, mais de um terço da po-
pulação de 8 milhões de pessoas infectadas com 
HIV no mundo são mulheres1. 
 A AIDS é caracterizada pela imunossu-
pressão profunda, associada às infecções oportu-
nistas e tumores malignos. O HIV infecta diversos 
tipos de células do sistema imunológico, incluindo 
células TCD4+ auxiliares, macrófagos e células 
dendríticas. Ao se replicar em alta escala dentro 
destas células, causa um prejuízo à sua fisiologia, 
levando à morte das mesmas e, consequentemen-
te, à imunodeficiência2. As alterações mais pro-
nunciados estão na imunidade celular, o que pode 
ser atribuído principalmente aos efeitos citopáti-
cos diretos da infecção das células TCD4+ pelo 
vírus2. A morte dos linfócitos TCD4+ está asso-
ciada à replicação de vírus em seu interior, sendo 
a principal causa de declínio quantitativo dessas 
células. 
 As células TCD4+ são necessárias para 
a ativação completa das células TCD8+ e para 
sua diferenciação em linfócitos TCD8 citolíticos 
(CTL) funcionais. Os CTL são as células media-
doras da resposta imunológica adquirida contra 
microrganismos que infectam e se replicam no 
citoplasma de diferentes tipos celulares, sendo os 
responsáveis por eliminar as células infectadas. 
Assim, os CTL constituem o principal mecanismo 
de defesa contra vírus, que são parasitas intrace-
lulares obrigatórios2. Logo, a depleção das células 
TCD4+ auxiliares em pacientes HIV+ pode re-
sultar em defeitos na geração de CTL e, assim, em 
defeitos no combate a infecções virais e células 
tumorais2. 
 Com a queda quantitativa das células me-
diadoras da resposta imunológica adquirida, ocor-
re maior possibilidade de desenvolvimento de 
lesões malignas reconhecidamente induzidas por 
vírus em grupo de indivíduos HIV+. Dos cân-
ceres mais comuns nesse grupo, pode-se citar, 

especialmente, sarcoma de Kaposi, relacionado 
ao Herpes Virus Humano 8 (Eighth Human Her-
pesvirus - HHV-8),  linfoma Não Hodgkin (linfo-
ma imunoblástico, linfoma de Burkitt e linfoma 
primário do sistema nervoso central), relacionado 
ao Epstein-Baar Vírus (EBV) e carcinoma de colo 
uterino, assim como carcinoma anal, relacionados 
ao Papilomavirus Humano (Human Papillomavi-
rus - HPV)3. 
 Desde 1990 foi demonstrado nos Estados 
Unidos (EUA), que a infecção pelo HIV poderia 
ser um fator de risco para doença do colo uterino. 
Desde 1993, a displasia ou carcinoma in situ de 
colo uterino faz parte das manifestações da fase 
sintomática precoce da infecção pelo HIV e o 
carcinoma de colo de útero compõe o grupo de 
afecções definidoras da AIDS4.  
 Sabe-se que as lesões precursoras e in-
vasoras do colo uterino e do ânus são causadas 
pela infecção persistente por um tipo oncogênico 
do HPV. Existem mais de 130 tipos de HPV dos 
quais 40 promovem infecção do trato genital infe-
rior. Esses são subdivididos em tipos de baixo ris-
co e de alto risco oncogênico. Os HPV tipos 6, 11, 
40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 e 89 são definidos 
como de baixo risco, enquanto que os tipos 16, 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82 
são definidos como de alto risco5,6. Os tipos 26, 53 
e 66 são considerados como tipos provavelmente 
de alto risco. Os HPV de baixo risco estão mais 
frequentemente presentes em condilomas genitais 
(mais prevalentes os tipos 6 e 11) e os de alto risco 
nas lesões precursoras e invasoras tanto do trato 
genital inferior como na região anal5,6. 
 A infecção pelo HPV é, sabidamente, 
um fator necessário mas não suficiente para o 
desenvolvimento de câncer de colo uterino, pois 
embora a presença do vírus esteja implicada em 
aproximadamente 99,7% dos casos de câncer de 
colo de útero7, apenas um pequeno percentual de 
mulheres infectadas por este vírus desenvolve a 
neoplasia. A infecção pelo HPV é endêmica em 
indivíduos sexualmente ativos e pelo menos 80% 
das mulheres sexualmente ativas terão adquirido 
a infecção genital até os 50 anos de idade8. No 
entanto, a infecção é assintomática e transitória na 
maioria dos casos, com mais de 50% das infec-
ções recentes sendo resolvidas por um processo 
de eliminação natural do vírus (clearance) em até 
18 meses e 80 a 90% dos casos se resolvendo es-
pontaneamente em 2 a 5 anos8. Indivíduos com 
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deficiências nas respostas imunológicas inata e 
adquirida, como mulheres HIV+, não conseguem 
eliminar o vírus de seu organismo na maioria das 
vezes, ficando mais susceptíveis ao desenvolvi-
mento de lesões precursoras e invasoras do colo 
uterino9.
 Para o desenvolvimento do câncer de colo 
uterino, existe uma complexa interação entre fato-
res exógenos e endógenos, dentre os quais desta-
cam-se 3 eventos principais: integração do HPV 
ao genoma da célula hospedeira (evento molecular 
mais importante no processo da carcinogênese do 
colo uterino), deficiência imunológica e presença 
de cofatores carcinogênicos, como outras doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), tabagismo, uso 
prolongado de anticoncepcional hormonal oral 
(ACO) e multiparidade10,11. 
 No processo de integração ao genoma da 
célula hospedeira, o HPV rompe o seu genoma, 
sofrendo o processo de linearização, o deleta o 
gene E2, e como o produto do gene E2 exerce 
inibição nos oncogenes E6 e E7, estes iniciam a 
super-expressão. A oncoproteina expressa pelo 
gene E6 degrada a proteína supressora tumoral 
p53 e o produto do gene E7 inativa o gene su-
pressor tumoral retinoblastoma (pRb), levando a 
uma perda de controle  das  mitoses celulares, as-
sim como do reparo do DNA e do mecanismo de 
apoptose, resultando em mutações no DNA do 
hospedeiro7.
 Quanto à deficiência imunológica, dados 
já demonstraram existir uma importante relação 
entre imunossupressão e risco aumentado de in-
fecção pelo HPV ou de presença de lesões HPV 
induzidas. No caso específico da infecção pelo 
HIV,conforme dito anteriormente, já existem es-
tudos demonstrando uma prevalência aumentada 
de infecção pelo HPV, assim como da lesão pre-
cursora e do câncer do colo uterino entre mulhe-
res HIV+ em relação às HIV negativas. Além do 
efeito imunossupressor, resultante da redução da 
contagem de células TCD4+ decorrente da infec-
ção pelo HIV, este vírus também exerce efeitos fa-
cilitadores diretos sobre a carcinogênese do HPV, 
embora esse papel ainda seja pouco compreen-
dido em nível molecular. Sabe-se que a infecção 
pelo HIV promove um espectro mais agressivo 
de doença causada pelo HPV e maior persistência 
de infecção7. Observou-se uma superexpressão 
dos oncogenes E6 e E7 mediada por proteínas 
do HIV-1, tais como a Tat7, que parece exercer 

supressão sobre o gene E2, e interferir com a ex-
pressão de proteínas supressoras tumorais, como 
p16, p21 e p27. 
 No entanto, os fatores críticos mais im-
portantes na patogênese das anormalidades cervi-
cais são o tipo viral, notadamente o genótipo 16 
do HPV, e a persistência da infecção10. Nas mu-
lheres infectadas pelo HIV a persistência da infec-
ção pelo HPV, assim como a infecção múltipla, é 
mais frequente. No entanto, dados quanto à maior 
prevalência do HPV tipo 16 são discordantes7,10,12. 
Nesse grupo de mulheres, a eliminação do HPV 
parece ser dependente da contagem de células 
TCD4+ e lesões precursoras tendem a progre-
dir mais rapidamente e recorrer mais frequente-
mente quanto menor for o status imunológico da 
mulher. Tanto é assim que, em mulheres HIV+ 
tratadas adequadamente com Terapia Antirretro-
viral de Alta Atividade (TARV) e mantidas com 
contagens de TCD4 ≥ 500 células/mm³, a histó-
ria natural da infecção pelo HPV é semelhante às 
demais mulheres13.
 Existe uma provável relação entre o grau 
de imunossupressão (avaliado pela contagem de 
TCD4+) e o risco aumentado de infecção pelo 
HPV, e o desenvolvimento de lesões precursoras 
e de câncer do colo uterino nas mulheres HIV +, 
possivelmente porque a resposta imunológica en-
fraquecida dessas pacientes permite a persistência 
da infecção pelo HPV10.
 Sabe-se, ainda, que a infecção pelo HPV 
está associada, também, com o desenvolvimento 
de neoplasia intraepitelial anal (AIN - Anal Intra-
epithelial Neoplasia) e câncer anal. Estudos epi-
demiológicos demonstraram que mais de 93% 
dos carcinomas anais de células escamosas estão 
associados à infecção pelo HPV14. A incidência de 
câncer anal esta aumentando nos EUA e em ou-
tros países. O número de casos novos de câncer 
anal na população geral aumentou nos últimos 30 
anos14, sendo que uma incidência aumentada tem 
sido associada ao sexo feminino, à infecção pelo 
HPV, ao número de parceiros sexuais ao longo da 
vida, à presença de verrugas genitais, ao tabagis-
mo, ao sexo anal receptivo à infecção pelo HIV 
e a baixos níveis de TCD4+14. Os tipos de HPV 
associados ao desenvolvimento do câncer anal são 
semelhantes aos descritos no câncer do colo do 
útero, estando relacionados aos mesmos genóti-
pos de risco14. Assim como no câncer de colo 
de útero, o HPV tipo 16 é o mais frequentemente 
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isolado nas malignidades anais. Somente uma mi-
noria de carcinomas anais não está relacionada ao 
HPV14.
 Entre indivíduos infectados pelo HIV, a 
prevalência de AIN de alto grau e de carcinoma 
anal é maior em comparação com aqueles HIV 
negativos14-16. Ainda não está claro se a infecção 
pelo HIV tem um efeito direto sobre o desenvol-
vimento de câncer anal ou se esse efeito é me-
diado pelo HPV14. O aumento da prevalência da 
infecção pelo HPV e de AIN pode ser devido a 
vários fatores, incluindo uma maior probabilida-
de de um comportamento sexual de alto risco e 
infecção por múltiplos tipos de HPV e uma res-
posta imune da mucosa danificada que facilita a 
replicação do HPV15. No entanto, em contraste 
com o que vem ocorrendo com outras doenças 
malignas associadas à AIDS, o uso de TARV não 
levou à redução da incidência de câncer anal14, 
16, 17, o que pode sugerir uma menor influência 
da resposta imunológica sobre sua patogenia. Os 
objetivos do presente estudo foi analisar a presen-
ça de DNA-HPV em mulheres com idade supe-
rior a 50 anos HIV+ atendidas no ambulatório 
de imunologia do Hospital Universitário Gafrée e 
Guinle (HUGG), observando a a relação entre a 
presença do DNA-HPV com os níveis de linfóci-
tos TCD4+ em mulheres com idade superior a 50 
anos HIV+.
 
 JUSTIFICATIVA
 Na atual era da TARV combinada o HIV 
deixou de ser uma infecção rapidamente fatal e a 
AIDS tornou-se uma doença crônica. Com isso, a 
população de pacientes HIV+ mais velhos está se 
expandindo rapidamente. Estima-se que até 2015 
cerca de 50% das pessoas nos EUA com HIV terá 
mais de 50 anos de idade18. Este fato se deve não 
só à alta eficácia da TARV, que permitiu a trans-
formação da infecção pelo HIV a partir de uma 
doença terminal para uma doença crônica contro-
lável, aumentando, com isso a expectativa de vida 
dos indivíduos infectados pelo HIV, mas também 
ao próprio envelhecimento populacional, decor-
rente do aumento da expectativa de vida da popu-
lação de uma forma geral (fenômeno denomina-
do transição demográfica) somado ao aumento da 
atividade sexual nessa faixa etária, propiciada pela 
maior disponibilidade e oferta de medicamentos 
para tratamento da impotência sexual, para os ho-
mens, e de terapia de reposição hormonal, para 

as mulheres. A prova disso é o aumento da inci-
dência da infecção nesse subgrupo populacional: 
estima-se que entre 2006 e 2009, 11% dos novos 
casos de infecção pelo HIV nos EUA ocorreram 
entre indivíduos com mais de 50 anos18. No Bra-
sil, a incidência de AIDS entre a população com 
idade ≥ 50 anos dobrou entre 1996 e 200619. 
 Além do aumento da prevalência de 
HIV na população idosa, atualmente observa-se 
também um processo de feminização da AIDS. 
Historicamente os primeiros casos da infecção 
ocorreram entre homossexuais masculinos. Pos-
teriormente, houve um aumento dos casos entre 
os heterossexuais e atualmente o que se observa 
é o fenômeno de feminização da epidemia. Em 
1983, o número de casos no Brasil correspondia 
à proporção de 40 homens para 1 mulher; a partir 
de 1998, a razão de incidência de AIDS entre os 
sexos masculino e feminino foi diminuindo sis-
tematicamente, tornando-se, desde então, de 2:1, 
com fortes tendências a tornar-se 1:120. Pode-se 
considerar que a mulher tem se tornado uma das 
maiores vítimas da transmissão heterossexual des-
te vírus.
 Considerando a escassez de bibliografia 
nacional e internacional sobre o assunto, torna-se 
relevante correlacionar a frequência da infecção 
pelo HPV na população idosa e o grau de imu-
nodepressão ocasionado pela infecção pelo HIV, 
a fim de avaliar o impacto do desenvolvimento de 
medidas de orientação, prevenção e rastreio vol-
tadas para esse grupo populacional. O manejo do 
envelhecimento de pacientes HIV+ é um desafio 
clínico relativamente recente que todo o mundo 
deve analisar.
 
 MÉTODOS
 Trata-se de um estudo transversal, no qual 
selecionou-se 20 mulheres HIV+ do ambulatório 
de Imunologia do HUGG, matriculadas no ser-
viço a partir de janeiro de 2004, com idades que 
variaram de 50 a 76 anos.
 As mulheres foram esclarecidas sobre a 
natureza da pesquisa e, após assinarem o termo de 
consentimento livre e esclarecido, foram submeti-
das à colpocitologia oncótica e à coleta de material 
de colo uterino e anal para detecção e tipagem do 
DNA-HPV no ambulatório de Patologia Cervical 
do Serviço de Ginecologia do HUGG.
 As citologias foram encaminhadas ao Sis-
tema Integrado de Tecnologia em Citopatologia 
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(SITEC/INCA) e os testes moleculares foram re-
alizados no Instituto de Microbiologia e Parasito-
logia da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Para análise dos níveis de linfócitos TCD4+ das 
mulheres selecionadas,  foram consultados os 
prontuários arquivados no ambulatório de imu-
nologia. Sessenta e cinco por cento (13/20) das 
participantes apresentavam contagem de células 
TCD4+ ≥ 500 células/mm³, 30% (6/20), TCD4+ 
< 350 células/mm³ e 5% (1/20), TCD4+ ≥ 350 e 
< 500 células/mm³.
 A pesquisa foi submetida ao Comitê de 
Ética e Pesquisa (CEP) do HUGG e aprovado 
com o número 67/20 em 07/04/2011.

 Critérios de Inclusão
 • Pacientes infectadas pelo vírus da imu-
nodeficiência humana, com mais de 50 anos de 
idade atendidas no ambulatório de imunologia do 
HUGG.

 Critérios de Exclusão
 • Pacientes infectadas pelo vírus da imu-
nodeficiência humana com menos de 50 anos de 
idade.
 • Pacientes não infectadas pelo vírus da 
imunodeficiência humana.

 MÉTODOS MOLECULARES A SE-
REM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO 
PROJETO
 Extração do DNA
 As amostras coletadas das pacientes (frag-
mento de biópsia) foram tratadas com proteinase 
K (10mg/mL) suficiente para digerir todo o ma-
terial, durante 16 horas, à temperatura de 55º C. 
Após esse período a mistura foi tratada com fenol 
clorofórmio (1:1) por duas vezes e, em seguida, 
precipitada com etanol absoluto a -20º C por 16 
horas. As amostras foram, então, lavadas com eta-
nol 80% e re-suspensas em 20μL de água e es-
tocadas a -20° C até serem utilizadas. Posterior-
mente as amostras foram colocadas no tampão 
de lise: 100 ul de tampão de lise (NaCl 100mM; 
Tris-HCl 100 mM pH 8,0; EDTA 100mM pH 
8,0- 0,1 mol/l; tween20 1%; proteinase K 0,1mg/
ml- Gibco cat. 25 530-015). Acondicionada a mis-
tura em tubo estéril, e incubada a 37°C por 18 
horas. Após a incubação, foi adicionada 100ul de 
solução contendo fenol-clorofórmio, seguida de 
centrifugação (desproteinização do material). Para 

precipitação do DNA, acrescentou-se à fase aquo-
sa, 250ul de etanol 100% a 4°C, e incubou-se à 
-20° por 18 horas. Após este período, o tubo foi 
centrifugado, o etanol foi retirado e re-suspendeu-
-se o DNA precipitado em 10ul de água miliQ.

 Amplificação do DNA pela PCR
           A reação em cadeia pela polimerase (PCR) 
é a reação de amplificação de ácido nucléico mais 
utilizada. A PCR compreende a síntese enzimáti-
ca in vitro de milhões de cópias de um segmento 
específico de DNA. A reação baseia-se na desna-
turação da fita dupla do ácido nucléico, seguida 
da hibridização de dois iniciadores oligonucleo-
tídios que flanqueiam as extremidades da região 
a ser amplificada, e posterior síntese da nova ca-
deia polinucleotídica pela adição de nucleotídios 
na extremidade 3’ OH (hidroxila) livre, por meio 
da DNA polimerase. A reação consiste em adi-
cionar ao DNA, primer que contém a seqüência 
de nucleotídeos do exon em questão. Cada ciclo 
da PCR consiste de três etapas: desnaturação, hi-
bridização e amplificação do DNA. A fita sinte-
tizada serve como molde para uma subsequente 
reação de amplificação, de modo que, depois de 
repetidos ciclos ocorre o acúmulo exponencial do 
segmento de ácido nucléico de interesse.
 Como controle da PCR, o exon 5 do gene 
p53 é amplificado. As sequências de iniciadores da 
reação para gene p53 são:
 Direto 5’-GCAACCAGCCCTGTCG-
TGTCTCCA-3’. 
 Reverso 5’-GAATTCTGTTCACTTG-
TGCCCTGACTTTCAAC-3’.

 Visualização dos Produtos Amplifica-
dos
 Os produtos do PCR foram analisados 
por eletroforese em gel de poliacrilamida a 10% 
(2,22 mL de H2O, 1,0 mL de TBE 5x, 1,7 mL de 
Acrilamida-Bisacrilamida 30:0.8, 120 μL de 10% 
AMP, 1,33 μL de TEMED). Ao DNA foram adi-
cionados 3 μL de tampão de amostra e essa mis-
tura foi aplicada no gel. A eletroforese foi feita a 
80 V.
 Tampão de amostra (pH 8,0):
 Ficol- 30%
 EDTA- 0,35 M
 Azul Bronofenol- 0,05%
 Após a corrida, o gel foi corado por nitra-
to de prata. Inicialmente o gel é imerso na solução 
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fixadora (5 mL de etanol, 0.4 mL de ácido acético, 
45 mL de água destilada) por 10 minutos. Logo 
após, é feita imersão na solução de prata (0.1 g de 
AgNO3, 50 mL de água destilada) por 10 minu-
tos (coloração pela prata) e, por fim, após lavagem 
em água corrente, o gel é revelado em solução de 
revelação (1,5g de NaOH, 0,4 mL de formaldeído 
37%, 50 mL de água destilada). A revelação é in-
terrompida pela solução fixadora. 

 O tamanho aproximado dos fragmentos 
amplificados foi estimado utilizando-se o marca-
dor de peso molecular 100 Bases Pair Ladder (Phar-
macia Biotech).

 Detecção da Presença do DNA-HPV 
pela PCR
 Nesta técnica foram utilizados iniciadores 
MY09 /MY11 e GP5+/GP6+ a fim de amplifi-
car uma seqüência de DNA dentro da região ORF 
L1 do HPV. Estes iniciadores amplificam uma se-
qüência de 450 pb para MY09/MY11 e 140 pb 
para GP5+/GP6+19. Como controle positivo da 
reação foi utilizada célula HeLa (HPV 18). Como 
controle negativo da reação foi utilizado água. A 
amplificação foi executada em 12,5 μl de uma mis-
tura de reação, conforme anteriormente descrito, 
porém, em presença de 3mM MgCl2 e 30p molar 
de cada iniciador para volume final da reação de 
50μl. 
 Para a detecção do HPV serão utilizados 
iniciadores que amplificam a região conservada 
do gene L1:
 MY09: 5’ CGTCC(A/C)A(A/G)(A/G)G
GA(A/T)ACTGATC 3’
 MY11: 5’ GC(A/C)CAGGG(A/T)CTAT
AA(C/T)AATGG 3’
 GP5+: 5’ TTTGTTACTGTGGTAGAT 
AC(C/T)AC 3’
 GP6+: 5’ GAAAAATAAACTGTAAAT
CATATTC 3’

 RESULTADOS
 Analisou-se 20 escovados de colo uterino 

e 20 swabs anais de mulheres com mais de 50 anos 
HIV+, para detecção e tipagem do DNA-HPV. 
Ao mesmo tempo colheu-se material para exa-
me colpocitológico convencional. Resultados da 
contagem de células TCD4+ foram extraídos dos 
prontuários. 
 A média de idade das participantes foi de 
61,25 anos (variação de 50 a 76 anos). No mo-
mento da inclusão no estudo, 65% (13/20) apre-
sentavam nível de células TCD4+ ≥ 500 células/
mm³ e 30% (6/20), TCD4+ < 350 células/mm³; 
A contagem média de TCD4+ foi 617,89 células/
mm³ (variação de 27 a 1946 células/mm³) (Gráfi-
co 1 e Quadro 1). 
 Noventa e cinco por cento das mulheres 
(19/20) estavam em uso de TARV no momento 
de inclusão no estudo. 
 Os resultados dos examens colpocitoló-
gicos mostraram-se sem alterações em todos os 
casos.
 A frequência do DNA-HPV no grupo de 
mulheres estudado foi de 25% (5/20). Das mu-
lheres com resultados positivos para DNA-HPV, 
20% (1/5) apresentaram identificação do DNA-
-HPV apenas em amostra de colo de útero, 60% 
(3/5), apenas em amostra anal e 20% (1/5), em 
ambas as amostras. 
 A média de células TCD4+ nas mulheres 
nas quais a presença do DNA-HPV foi detectada 
foi de 418,4 células/mm³ (variação de 27 a 641). 
Entre as mulheres com níveis de TCD4+ abaixo 
de 350 células/mm³, a prevalência de DNA-HPV 
foi de 33,3% (2/6) e naquelas com TCD4+ acima 
de 499 células/mm³, foi de 23,0% (3/13).
 Os tipos de HPV identificados foram 33 
(alto risco), 53 (provável alto risco), 61 (baixo ris-
co), 83 (baixo risco) e 100 (tipo novo) (Quadro 1). 
A frequência encontrada de HPV tipo oncôgenico 
nas participantes foi de 5% (1/20). Nas mulheres 
com contagem de células TCD4+ < 350 células/
mm³ a prevalência de HPV tipo oncogênico foi de 
16,6% (1/6), e naquelas com TCD4+ ≥ 500 célu-
las/mm³ não foram detectados tipos oncogênicos 
de HPV. 
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Gráfico I: Relação da contagem de CD4+ de acordo com as idades

Identificação Idade Status CD4 DNA-HPV 
Escovado Cervical

DNA-HPV 
Swab Anal

1 56 831 Negativo Negativo
2 66 923 Negativo Negativo
3 63 664 Negativo Negativo
4 58 1946 Negativo Negativo
5 55 319 Negativo Negativo
6 64 583 Negativo Negativo
7 61 835 Negativo Negativo
8 73 279 Negativo Negativo
9 50 811 Negativo Negativo
10 54 248 Negativo Negativo
11 51 769 Negativo Negativo
12 57 1064 Negativo Negativo
13 61 295 Negativo Negativo
14 67 548 Negativo Negativo
15 65 305 HPV 33 HPV 33
16 54 386 Negativo Negativo
17 76 27 Negativo HPV 61
18 68 641 Negativo HPV 100
19 69 589 Negativo HPV 53
20 63 530 HPV 83 Negativo

Quadro 1: Associação do status de linfócitos TCD4+ com a presença do DNA-HPV

 DISCUSSÃO
 Existem evidências de que a epidemia de 
HPV aumentou progressivamente nas últimas 
décadas e as infecções relacionadas ao papilo-
mavírus são agora estimadas como a DST mais 
prevalente do mundo7,14,21. Constatando então o 
grande aumento na incidência e na prevalência da 
infecção pelo vírus HIV em mulheres e em ido-
sos, o aumento na prevalência do HPV nesta po-
pulação deve ser considerada. A importância da 
identificação da frequência de infecção pelo HPV 
em mulheres idosas HIV+, reside no fato de a in-

fecção pelo HPV além de estar se tornando mais 
prevalente na população geral, poder também ser 
mais freqüente no grupo de idosas infectadas pelo 
HIV, e este grupo nos parece estar em constante 
crescimento, devido ao aumento de sobrevida dos 
indivíduos HIV+ tratados com TARV e aumento 
da incidência da infecção pelo HIV na população 
idosa. 
 Os resultados deste estudo mostraram 
uma baixa prevalência (25%) de infecção pelo 
HPV nas mulheres com idade superior a 50 anos 
infectadas pelo HIV. Embora outros estudos te-
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nham revelado uma taxa mais alta de infecção 
pelo HPV em mulheres HIV+12,23-27, estes traba-
lhos não limitaram a faixa etária da amostra e, é 
sabido que, a infecção pelo HPV é mais prevalen-
te em mulheres jovens, nos primeiros anos após 
a primeiro intercurso sexual22. O pico de preva-
lência da infecção ocorre nas mulheres com ida-
de inferior a 25 anos e decresce ano-a-ano, sendo 
menor naquelas com idades entre 45 e 50 anos. 
Conforme nosso conhecimento, este é o primeiro 
trabalho a correlacionar simultaneamente a pre-
sença de infecção pelo HPV, infecção pelo HIV e 
idade avançada.
 Vários estudos identificados na literatura 
mostraram alta frequência de infecção pelo HPV 
em mulheres HIV+ e relação entre níveis de linfó-
citos TCD4+ e prevalência de infecção por HPV. 
Minkoff  et al. (1998)23, em estudo longitudinal re-
alizado nos EUA, relataram uma prevelência de 
73% de infecção pelo HPV em mulheres HIV+ 
e uma maior frequência da infecção por tipos on-
cogênicos de HPV nas participantes com conta-
gem de TCD4+ < 200 células/mm³. Miotti et al. 
(1996)24 relataram uma frequência de 60% de in-
fecção pelo HPV nas mulheres HIV+ com baixas 
contagens de TCD4+, sendo a maioria dos tipos 
de HPV de alto risco (tipos 16 e 18); Sun et al. 
(1995)25 detectaram uma prevalência também de 
60% de infecção pelo HPV em mulheres HIV+ 
com maior freqüência de tipos oncogênicos do 
HPV (16 e 18). Williams et al. (1994)26 identifica-
ram a presença de infecção pelo HPV em 57% das 
mulheres HIV+, porém não foi encontrada rela-
ção entre a contagem de células TCD4+ e a pre-
valência de HPV. Firnhaber et al. (2009)27 detec-
taram a presença de infecção pelo HPV em 95% 
das mulheres HIV+ participantes do estudo, e a 
presença de mais de um tipo oncogênico de HPV, 
numa freqüência de 83%. Os tipos oncogênicos de 
HPV mais frequentemente encontrados no grupo 
analisado neste trabalho27 foram o 16, o 35, o 53 e 
o 18. Correlacionando os tipos de HPV identifica-
dos com a contagem de TCD4+, observou-se um 
maior risco de infecção por tipos de alto risco do 
HPV em mulheres com TCD4+ < 200 células/
µl do que naquelas com TCD4+ > 200 células/
µl27. Em nosso trabalho a frequência de infecção 
pelo HPV nas mulheres HIV+ foi significativa-
mente mais baixo que a encontrada na literatura. 
Duas condições podem ter sido responsáveis por 
isso: o fato de nosso estudo ter analisado somente 

um grupo de mulheres de faixa etária mais avan-
çada, na qual a frequência de infecção pelo HPV é 
menor, enquanto que os outros autores incluíram 
mulheres na faixa etária com maior prevalência de 
HPV (ex: entre 20 e 30 anos); e o fato de 95% de 
nossas participantes fazerem uso de TARV com 
boa aderência, de forma que, 89,4% destas apre-
sentavam carga viral indetectável (<50 cópias/ml) 
e 68,4%, TCD4+ ≥ 500 células/mm³, mostrando 
a provável eficiência da terapia em manter as mu-
lheres imunocompetentes, possivelmente alteran-
do o comportamento da infecção pelo HPV nesse 
grupo, fazendo com que sua história natural seja 
semelhante à de mulheres HIV negativas. Outro 
dado importante constatado em nossa pesquisa e 
corroborado pela literatura consultada16,23,27,29,30, é 
que a frequência de infecção pelo HPV foi maior 
nas mulheres com contagem de TCD4+ < 350 
células/mm³ (valor escolhido por ser o ponto de 
corte definidor de imunossupressão atualmen-
te) do que naquelas com TCD4+ ≥ 500 células/
mm³, assim como a frequência de HPV tipo on-
cogênico.
 Hessol et al. (2013)16 analisou em seu estu-
do a presença de infecção concomitante pelo HPV 
no colo uterino e no anus e concluiu que mulheres 
HIV+ têm maior chance de apresentar infecção 
pelo HPV em ambos os sítios do que aquelas HIV 
negativas e que, dentre as mulheres HIV+, aquelas 
com contagem de TCD4+ abaixo de 200 células/
mm³ estavam mais propensas a terem tanto tipos 
oncogênicos, quanto  não-oncogênicos de HPV 
detectados concomitantemente no colo uterino e 
no anus. Em nossa pesquisa, infecção simultânea 
em ambos os sítios foi detectada em 5% das mu-
lheres e, nesse caso, o HPV encontrado foi de tipo 
de alto risco (33) e a contagem de TCD4+ era 
inferior a 350 células/mm³. A presença do HPV 
foi mais prevalente no anus do que no colo ute-
rino16. Em nossa análise, o DNA-HPV foi mais 
detectado na amostra anal que no colo uterino.
 Kang et al. (2011)28 observaram que mu-
lheres com carga viral superior a 400 cópias/ml 
poderiam adquirir infecção por HPV mais fre-
quentemente que aquelas com carga viral ≤ 400 
cópias/ml. Não houve diferenças quanto ao cle-
arance do HPV entre mulheres com carga viral 
> 400 e ≤ 400 cópias/ml, porém contagens de 
TCD4+ superiores a 350 foram consistentemente 
associadas a um clearance mais rápido do DNA 
HPV. Strickler et al. (2005)29 observaram que o 
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pico de incidência de detecção do HPV foi en-
contrado em mulheres com carga viral maior que 
100.000 cópias/ml ou com TCD4+ em menor ní-
vel que 200 células/mm³. Palefsky et al. (1999)30 

observaram que a doença mais grave causada 
pelo HIV, determinada por baixas contagens de 
TCD4+ e maiores níveis de carga viral, é fator in-
dependente de risco para a infecção pelo HPV. O 
risco de detecção do HPV foi maior nas mulheres 
com contagens de TCD4+ menores que 200 cé-
lulas por mm³ independentemente da carga viral, 
mas também foi alta naquelas cuja carga viral era 
maior que 20.000 cópias/ml30.  Em nosso traba-
lho, apesar de a relação com a carga viral não ter 
sido o foco da pesquisa, também observou-se que 
a presença do DNA-HPV foi mais frequente nas 
mulheres com carga viral acima de 100.000 có-
pias/ml.
 No trabalho de Clifford et al. (2006)12, uma 
metanálise com 20 estudos com 5578 mulheres 
HIV+, a prevalência de HPV em mulheres HIV+ 
sem alterações citológicas foi de 36,3%, enquan-
to naquelas com ASCUS/LSIL foi de 69,4% e de 
84,1% naquelas com HSIL. O tipo mais prevalen-
te de HPV detectado foi o 1612, sendo que nas 
mulheres sem alterações citológicas o tipo 16 foi 
o mais frequentemente identificado, seguido pelos 
tipos 58, 18, 52, 31. A mulheres HIV+ estavam 
significativamente menos propensas a estarem in-
fectadas pelo HPV tipo 16 e mais propensas a es-
tarem infectadas por outros tipos de HPV de alto 
risco diferentes do 16, tais como 18, 51, 52, 58 e 
33. Na nossa série de casos, nenhuma das 20 mu-
lheres apresentou alteração citológica no momen-
to da realização do estudo e não foi identificado 
o HPV tipo 16, mas sim outro tipo de alto risco e 
de provável alto risco. Clifford et al. observaram 
uma prevalência de 11,9% de infecção por vários 
tipos de HPV nas mulheres HIV+ sem alteração 
citológica. Não identificamos infecção por mais 
de um tipo de HPV numa mesma mulher em nos-
so trabalho. Outra observação feita por Clifford 
et al. na metanálise  foi que os níveis de TCD4+ 
tinham menos relação com a presença do HPV 
16 do que com outros tipos  de alto risco de HPV. 
No trabalho publicado de Didelot-Rousseau et al. 
(2006)6 demonstrou-se que os tipos de HPV mais 
prevalentes no grupo de mulheres HIV+ foram o 
52, o 35, o 58, o 51, o 16, o 53 e o 18. Infecções 
múltiplas foram identificadas em 35% dessas mu-
lheres21.

 Com esta análise inferimos que é signifi-
cativa a relação entre a imunossupressão deter-
minada pela infecção pelo HIV e o aumento na 
frequência de infecção pelo HPV e por tipos on-
cogênicos do vírus. Verificamos ainda que, den-
tro de nossa amostra, as participantes mais velhas 
apresentaram maior frequência de infecção pelo 
HPV (a idade média das mulheres com resulta-
dos positivos para HPV-DNA foi de 68,2 anos). 
Diante do progressivo aumento da expectativa de 
vida da população HIV+, pode-se sugerir uma 
prioridade de inclusão das mulheres HIV+ na va-
cinação contra HPV e ampliação da faixa etária 
contemplada pela vacina (mulheres entre 9 a 26 
anos para a vacina quadrivalente e mulheres entre 
10 e 25 anos para a vacina bivalente).
 Analisando a faixa etária alvo indicada pe-
las Diretrizes Brasileiras para rastreio do câncer 
do colo uterino nas mulheres imunossuprimidas 
(quando iniciarem a vida sexual, independente-
mente da idade), podemos questionar se neste 
grupo de mulheres seria válido manter rastreio 
citológico sem limite de idade, ou se seria válido 
mudar a tecnologia apenas neste grupo, utilizan-
do teste de DNA-HPV. Isso é ainda mais ques-
tionável na mulher HIV+ usuária de TARV, uma 
vez que esse esquema, ao mesmo tempo em que 
é eficaz em prolongar a expectativa de vida do 
indivíduo HIV+, também está sujeito a evolução 
para falha terapêutica em até 50% dos casos com 
boa resposta inicial ao tratamento. Assim a mu-
lher HIV+ que chegue a idades mais avançadas, 
caso venha a desenvolver resistência aos esque-
mas, estará ainda mais susceptível ao desenvolvi-
mento das neoplasias associadas ao HPV, devido à 
queda da imunidade pela resistência à terapêutica 
e pela própria idade. Além disso, como não obser-
vamos alterações citológicas mesmo nas mulheres 
nas quais havia a presença do DNA-HPV, a pro-
posta da mudança de tecnologia traria um teste 
mais sensível para este rastreio. Outro ponto im-
portante a ser considerado é a maior prevalência 
de DNA-HPV encontrada no swab anal das mu-
lheres HIV+, o que juntamente com a mais alta 
prevalência e incidência de AIN e de câncer anal 
descrita nesse grupo pela literatura, sugerem que 
um programa de rastreio para câncer anal deva ser 
implementado.
 Novos estudos, utilizando maiores amos-
tras e acompanhando longitudinalmente as parti-
cipantes seriam válidos para melhor avaliação do 
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impacto da infecção pelo HIV sobre a evolução 
da infecção pelo HPV em mulheres com mais de 
50 anos de idade.

 CONCLUSÃO
 Neste estudo constatou-se uma baixa 

frequência de infecção pelo HPV nas mulheres 
acima dos 50 anos de idade HIV+ e, também 
observouse que os níveis linfócitos TCD4+ nas 
mulheres com presença de DNA-HPV apresen-
tavam-se, predominantemente, abaixo de 350 cé-
lulas/mm³.
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Capilaroscopia Periungueal: Uma 
Ferramenta para Avaliar a Microcirculação 
em Pacientes Portadores do Vírus da 
Imunodeficiência Humana

Camila Aguiar Lomônaco1, João Luiz Pereira Vaz2, Fernando Raphael de 
Almeida Ferry2

RESUMO
Introdução: A Capilaroscopia é um exame não invasivo, seguro e de fácil 
execução para estudar a função e a morfologia da microcirculação periungueal, 
sendo útil no diagnóstico precoce da esclerodermia e condições associadas. 
Objetivos: Realizar uma revisão bibliográfica sobre técnica da Capilaroscopia 
periungueal, com ênfase nas alterações encontradas no HIV. Conclusão: A 
Capilaroscopia já tem seu objetivo bem definido em reumatologia, porém poucos 
estudos são encontrados nos pacientes infectados com HIV. É importante o 
incentivo quanto a pratica do exame para que este se torne uma ferramenta de 
rotina na investigação de doenças neste grupo de pacientes.
Palavras-chave: capilaroscopia periungueal, microcirculação, HIV.

Nailfold capillaroscopy: a tool to evaluate the microcirculation in patients 
with the human immunodeficiency virus

ABSTRACT
Introduction: The technique of  capillary microscopy is a noninvasive, 
safe and easy to perform test to study the function and morphology of  the 
microcirculation, which is useful in the early diagnosis of  scleroderma and 
related conditions. Objectives: To conduct a review of  the technique of  
capillary microscopy, with emphasis on changes found in HIV. Conclusion: 
Capillaroscopy already has its purpose well defined in rheumatology, but few 
studies are found in patients infected with HIV. It is important as an incentive to 
the practice exam for it to become a routine tool in the investigation of  diseases.
Keywords: nailfold capillaroscopy, microcirculation, HIV.
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 INTRODUÇÃO
   A Capilaroscopia periungueal (CPU) é um 
exame não invasivo, seguro e de fácil execução 
para estudar a função e a morfologia da micro-
circulação. Ela consiste na visualização in vivo da 
rede microvascular da região periungueal e tem 
grande utilidade no estudo das doenças que resul-
tam alterações vasculares em pequenos capilares 
(hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, 
esclerodermia)1. 
 A primeira descrição da capilaroscopia 
microscópica ocorreu em 1663, quando Johan 
Christophorous Kolhaus utilizou a capilarosco-
pia para observar os pequenos vasos sanguíneos 
periungueais. A partir do momento que Maurice 
Raynaud (1834-1881) apresentou sua tese sobre o 
dano local isquêmico de mãos, pés, nariz e língua, 
a capilaroscopia tornou-se reconhecida como uma 
investigação importante na identificação e análise 
do envolvimento microvascular, elemento-chave 
no fenômeno descrito por ele. Hoje em dia, usa-
mos a capilaroscopia para fazer o diagnóstico di-
ferencial entre fenômeno de Raynaud (FR) primá-
rio, não associado a qualquer doença subjacente e 
o secundário, relacionado às colagenoses2.
 As doenças do tecido conjuntivo são as 
causas mais importantes de FR, sobretudo na es-
clerose sistêmica. A anamnese e o exame clínico, 
eventualmente, levam a novas investigações onde 
a capilaroscopia e os testes específicos de auto-
-anticorpos têm os melhores desempenhos para 
se chegar ao diagnóstico3.

 Envolvimento Microvascular 
 Apesar de a pele ser o maior órgão do cor-
po humano e o mais facilmente acessível, a sua 
circulação vascular não é visível a olho nu, por 
isso ela tem sido objeto de distintas investigações 
há muitos anos, desde que equipamentos ópticos 
foram criados e desenvolvidos. 
  A microcirculação é uma densa rede de 
pequenos vasos onipresentes no corpo humano. 
Este é o único sistema que permite a troca de ga-
ses no sangue e é capaz de regular a hemodinâ-
mica, uma vez que consiste em um sistema autô-
nomo de regulação que pode modificar as trocas, 
calibre e conteúdo vascular4.
 Do ponto de vista morfológico, a unidade 
microcirculação é composta por arteríolas aferen-
tes, metarteríolas, anastomoses arterio–venosas, 
esfíncteres pré-capilares, capilares e vênulas efe-

rentes que se originam nos capilares, além de va-
sos linfáticos iniciais5,6.

 Capilaroscopia no fenômeno de Ray-
naud (FR)
 O FR caracteriza-se por episódios rever-
síveis de vasoespasmos associados a alterações de 
coloração típica das mãos e/ou pés, usualmente 
após contato com frio ou estresse emocional, sen-
do relativamente frequente, acometendo de 4 a 
15% da população geral7. Na maioria dos casos, 
é um evento funcional benigno, sem qualquer do-
ença subjacente, porém também pode estar asso-
ciado a outras condições, como: estados de hiper-
viscosidade, doenças mieloproliferativas, induzido 
por drogas, arteriopatias obstrutivas ou outras do-
enças reumáticas auto-imunes8. 
 Distinguir o FR primário do secundário 
pode representar um desafio diagnóstico. A falta 
de uma causa subjacente para o FR com base na 
anamnese e exame físico; história familiar positi-
va para o FR; ausência de necrose, ulceração ou 
gangrena do tecido digital; início na adolescência; 
e um teste negativo para os anticorpos antinucle-
ares, apoiam o diagnóstico de FR primário. O FR 
secundário tende a se desenvolver em uma faixa 
etária mais avançada (> 30 anos), clinicamente é 
mais grave (episódios mais frequentes, prolon-
gados e dolorosos) e costuma estar associado a 
lesões isquêmicas e infarto nos dígitos9. No FR 
primário, a CPU apresenta um padrão semelhan-
te ao normal, ou seja, presença de alças capilares 
de tamanho, forma e cor homogêneas, que apare-
cem paralelas e espaçadas regularmente, dispostas 
transversalmente ao longo da cutícula. Esses capi-
lares normais têm a forma de grampo de cabelo 
(Figura 1). Já os pacientes com FR secundário, por 
exemplo, à esclerose sistêmica, apresentam um 
quadro microangiopático específico, denominado 
padrão SD (Figura 2), caracterizado pela presença 
de dilatação (ectasia) e distorção capilar, associa-
do a áreas de completa ausência de vascularização, 
além de diminuição difusa da quantidade de alças 
capilares7. Além disso, pacientes que têm apenas 
FR e que estão a desenvolver FR secundário em 
longo prazo, podem hoje em dia ser detectados 
precocemente, antes que a doença clinicamen-
te evidente se manifeste2,4. Consequentemente, a 
capilaroscopia tem um papel relevante na prática 
diária na detecção de pacientes com FR que têm 
ou terão esclerodermia, ou outras doenças reumá-



Cad Bras Med XXVII (1): 1-59, 2014

26

ticas autoimunes2.

Figura 1: Capilaroscopia normal com alças capilares de ta-
manho, forma e distribuição homogênea (Kayser e Andra-
de, 2004)10

Figura 2: Capilaroscopia com padrão SD, mostrando dilata-
ção e áreas de desvascularização. (Kayser et al, 2009)11

 Técnica de Execução
 Neste exame, é utilizado um estereo-
microscópio, para aumento das imagens e uma 
luz polarizada, observando-se com detalhes a 
microcirculação. Um raio de luz é incidido so-
bre o leito ungueal a ser examinado. 
 No microscópio comum, a iluminação 
provém da parte inferior e atravessa o con-
densador, o material a ser observado e depois 
a objetiva. No estereomicroscópio, a luz pro-
vém do mesmo lado da objetiva. Chama-se 
epi-iluminação, que deve provir de fonte de 
baixa irradiação térmica1, evitando a dilatação 
dos capilares.
 A avaliação morfológica dos capilares é 
realizada na região periungueal, pois essa área 
é facilmente acessível para o exame e, além 
disso, neste local os capilares são paralelos à 
superfície da pele, assumindo uma posição ho-
rizontal, permitindo visualização longitudinal 
dos diversos segmentos capilares, enquanto 
em outros locais o capilar aparece de forma 
perpendicular, a qual aparece à capilaroscopia 
como um pequeno ponto vermelho corres-
pondendo ao topo da alça3.
 Todos os dedos das mãos devem ser 
avaliados durante a análise. O exame é total-
mente indolor. Para sua execução, é necessário 
que a cutícula não seja removida nem mani-
pulada por pelo menos três semanas antes da 
avaliação. É necessário o uso de meio oleoso, 
utilizado para refletir os raios luminosos de 
maneira ordenada, nivelando a superfície irre-
gular da pele, tornando-a translúcida1.
 

 Capilaroscopia nos pacientes com 
HIV
 As doenças cardiovasculares e cerebro-
vasculares nos pacientes infectados com HIV 
têm sido consideravelmente avaliadas nos últimos 
anos, entretanto somente ligeira atenção tem sido 
dada ao aspecto da microcirculação4.
 Uma ampla gama de doenças vasculares 
inflamatórias tem sido descritas em pacientes com 
HIV, embora sua incidência seja baixa nesses pa-
cientes, em torno de 1%. A inflamação vascular é 
multifatorial podendo resultar de anormalidades 
imunológicas induzidas pelo HIV e exposição a 
uma variedade de antígenos, tais como o próprio 
HIV, ou outros agentes infecciosos e drogas12.
 Sintomas microvasculares, como extremi-
dades frias e parestesias, eritema distal dos dedos 
das mãos e pés é comum em pacientes infecta-
dos pelo HIV. O fenômeno de Raynaud ocorre 
em 16% dos pacientes com AIDS e pode ser de-
sencadeado ou agravado por varias drogas, tais 
como a bleomicina - frequentemente utilizada no 
tratamento do Sarcoma de Kaposi, muitas vezes 
resultando em isquemia cutânea digital ou gan-
grena digital. A capilaroscopia periungueal é ca-
paz de mostrar as alterações da microcirculação 
nesses pacientes, incluindo danos no endotélio da 
parede capilar, alças capilares em número reduzi-
do, associada a um grave comprometimento da 
perfusão do fluxo sanguíneo capilar13. Um estudo 
caso-controle realizado na França em 1999 mos-
trou que as alterações na microcirculação são mais 
comuns na fase avançada do HIV do que na fase 
inicial, incluindo edema e capilares distorcidos12.
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Doença de Grover: Exuberâncias e 
Raridades Clínicas com Manifestações 
Atípicas

Fernanda Costa de Aguiar1, Cinthia Regina Miranda Medaglia2, Elso Elias 
Vieira Junior3, José Fillus Neto4 

RESUMO
Introdução: A Doença de Grover foi descrita pela primeira vez por Ralph Gro-
ver em 1970. É dermatose acantolítica pápulo-vesiculosa, rara, recorrente, tran-
sitória, que acomete homens com mais de 50 anos. Ao estudo histopatológico 
observa-se acantólise e disqueratose. A etiologia é desconhecida. Objetivos: 
Neste artigo descreve-se o relato do caso de um paciente de 68 anos de idade 
com manifestações atípicas da Doença de Grover (cronicidade e exuberância do 
comprometimento cutâneo). Conclusão: O tratamento com derivado retinóide 
sistêmico da vitamina A (isotretinoína), anti-histamínicos, fotoproteção, cortico-
terapia e antibioticoterapia tópicas resultou em melhora do quadro clínico.
Palavras-chaves: doença de Grover, dermatose acantolítica pápulo-vesiculosa 
crônica.

Grover’s Disease: Clinical Exuberance and Rarities with Atypical Mani-
festations

ABSTRACT
Introduction: Grover ‘s disease was first described in 1970 by Ralph Grover 
. It is a rare acantholytic dermatosis papular and vesicular, recurren, transient 
, which affects men over 50 years. The histopathological study observed acan-
tholysis and dyskeratosi and the etiology is unknown. Objectives: In this paper 
we describe the case report of  a patient of  68 years with atypical manifestations 
of  Grover disease (chronicity and exuberance cutaneous involvement). Conclu-
sion: Treatment with systemic retinoids derived from vitamin A (isotretinoin) 
associated with antihistamines, sunscreen, topical corticosteroid and topical an-
tibiotic therapy can result in clinical improvement.
Keywords: Grover’s disease, chronic acantholytic dermatosis papular and vesi-
cular.
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 INTRODUÇÃO
 A Doença de Grover é uma dermatose 
pápulo-vesiculosa recorrente, transitória, que ge-
ralmente acomete homens brancos com mais de 
50 anos1. Foi descrita pela primeira vez por Ral-
ph Grover em 19702 e é caracterizada histopa-
tologicamente por acantólise e disqueratose3. A 
etiologia é desconhecida2, geralmente cursa com 
apresentação leve, disseminada, edematosa, com 
lesões pápulo-vesiculosas, erosões e crostas no 
tronco. A patologia tem início súbito, causa pru-
rido intenso e pode desaparecer espontaneamente 
após alguns dias ou semanas. Porém, mais rara-
mente, pode ter um curso crônico e recidivante 
por meses a vários anos4. As lesões são agravadas 
pela transpiração, exposição à radiação ultravio-
leta e hospitalizações. O diagnóstico é realizado 
pela suspeita clínica, somado a confirmação histo-
lógica que revela acantólise suprabasal1.

 RELATO DO CASO
 Paciente do sexo masculino, 68 anos.  Aos 
18 anos de idade iniciou um quadro súbito de 
pápulas hiperqueratóticas e lesões vesiculosas em 
couro cabeludo, região retroauricular, tronco e em 
membros superiores e inferiores, constantemente 
pruriginosas, iniciando-se subitamente, sem fator 
desencadeante relatado. Sem diagnóstico e sem 
melhora desde então, apesar de múltiplos trata-
mentos clínicos instituídos.
 A biópsia cutânea realizada na coxa es-
querda revelou pele com epiderme apresentando 
áreas de camada córnea espessada, acantose acen-
tuada com espongiose e presença de área com 
fenda localizada acima da camada basal notando-
-se na cavidade a presença de células acantolíticas. 
Derme superficial com moderado infiltrado infla-
matório linfoplasmocitário ao redor dos vasos e 
ausência de eosinófilos. Derme reticular preser-
vada e os vasos, anexos e nervos sem alterações. 
Cortes corados por PAS evidenciaram membrana 
basal preservada caracterizando, portanto, uma 
dermatose bolhosa intraepidérmica, supra basal 
acantolítica sugerindo a possibilidade do diagnós-

tico de Doença de Grover. A pesquisa por Imuno-
fluorescência direta para depósito de imunocom-
plexos obteve resultado negativo. Investigação 
hematológica do quadro clínico resultou em nega-
tividade para achados que sugerissem neoplasias 
hematológicas.
 O paciente foi submetido a tratamento 
com derivado retinóide sistêmico da vitamina A 
(isotretinoína), anti-histamínicos, fotoproteção 
e corticoterapia e antibioticoterapia tópicas com 
melhora do quadro clínico. Atualmente encontra-
-se em fase de remissão da doença.
 DISCUSSÃO
 A Doença de Grover é uma dermatose 
acantolítica, pápulo-vesiculosa, rara, recorrente, 
transitória, que acomete com maior frequência 
homens brancos, com idade superior a 50 anos3. 
Não há, atualmente, levantamentos epidemioló-
gicos que mostrem a real prevalência da doença, 
porém um artigo alemão com 30.000 biópsias de 
pele encontrou apenas 24 casos, o que represen-
tou, neste estudo, 0,08% do total das doenças de 
pele5. 
 A etiologia é desconhecida, geralmente 
cursa com apresentação leve, de início súbito, dis-
seminada, edematosa, com lesões papulares (Figu-
ra A), pápulo-vesiculosas (Figura C e D), erosões 
e crostas no tronco, altamente pruriginosas (Figu-
ra B). Apesar de sua causa ser desconhecida, são 
citados alguns fatores desencadeantes como: ca-
lor, transpiração, exposição solar, sudorese, doen-
ças febris, gravidez e radiações ionizantes, porém, 
o paciente do presente estudo não fez associação 
com possíveis fatores de exacerbação da doença. 
As lesões são de característica papulosa, lisas, ver-
rucosas ou pápulo-vesiculosas. Com frequência 
ocorre evolução para eczema e as lesões se reco-
brem por crostículas. As lesões predominam no 
tronco (Figura B), região cervical e porções pro-
ximais dos membros superiores e são muito pru-
riginosas3.  O quadro clínico costuma desaparacer 
espontaneamente após alguns dias ou semanas, 
porém, como nesse paciente, pode ter um curso 
crônico e recidivante por vários anos. 
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Figura A: Lesão papulosa em região retro-auricular Direita. Figura B: Lesões papulosas  em região torácica anterior com cros-
tas. Figura C e D: lesões pápulo-vesiculares com erosões em dorso. 

Figura A e Figura B: lesões papulosas em Membro inferior Esquerdo. Figura C: Fenda Suprabasal com aumento total de 100x. 
Figura D: Camada de Células basais e fenda suprabasal na observação com aumento total de 400x.  

 O diagnóstico é realizado pelos aspectos 
clínicos associados ao estudo histopatológico que 
se caracteriza por acantólise e disqueratose com 
padrões variados, os quais podem vir com alte-
rações focais isoladas ou combinadas. Os subti-
pos são: tipo Doença de Darier, tipo Pênfigo, tipo 
Doença de Halley-Halley ou com espongiose com 
células acantolíticas no interior da vesícula, sendo 
o tipo Doença de Darier o mais frequente1-3. Por 

essa razão, são necessários frequentemente cortes 
seriados para a observação dos aspectos da doen-
ça3. Na maioria dos casos a derme contêm leve in-
filtrado superficial perivascular de linfócitos, his-
tiócitos e, ocasionalmente, eosinófilos1-3. Devido 
ao prurido local, a histopatologia pode apresentar 
sinais de escoriação, como erosão e ulceração. Ao 
diagnóstico ou no decorrer da doença de Grover 
pode surgir a presença de neoplasia hematológi-
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 Para o diagnóstico, é importante uma his-
tória detalhada, exame físico completo, biópsia 
da pele e estudo de imunofluorescência4. É ne-
cessário distinguir de outras manifestações papu-
losas e pruriginosas. As doenças que se apresen-
tam com acantólise devem ser diferenciadas na 
histologia. As reações de imunofluorescência são 
negativas3. 
 O tratamento da doença consiste em 
evitar fatores agravantes, como calor intenso, 
exercícios, exposição à luz solar, roupas pesadas 
e locais quentes3,4. Os medicamentos de primei-
ra linha incluem esteróides tópicos, calcipotriol, 
inibidores da calcineurina e anti-histamínicos3. 
O tratamento consiste basicamente de aplicação 
de corticosteróide tópico nas lesões, entretanto, 

em casos intensos, pode-se utilizar corticoterapia 
sistêmica em dose baixa de prednisona 15mg/
dia. Após a suspensão da terapia, é frequente a 
recorrência das lesões. Na doença grave pode ser 
usado acitretina ou isotretinoína (40mg/dia)3. É 
frequente a recorrência das lesões, porém há re-
latos de melhora com uso de vitamina A e com 
fototerapia com radiação ultravioleta A associada 
à psoralênicos (PUVA)3,4. 

 CONCLUSÕES
 Apesar da dificuldade diagnóstica frente 
a pacientes com alterações clínicas atípicas de 
Doença de Grover, deve-se buscar o diagnóstico 
de forma precoce, a fim de evitar a progressão 
da doença, melhorar a sobrevida e a qualidade de 
vida desses pacientes. 



Cad Bras Med XXVII (1): 1-59, 2014

32

Relato de Caso: Penfigóide Bolhoso 
Localizado

Carlos Gustavo Carneiro de Castro1, Fernanda Costa de Aguiar2, Glaura 
Plata3, Gisele Keiko Machado Shimizu4, Heloisa Rampinelli5, Ludmila de 
Matos Reis Franco6,  Patricia Konrad7, Thiara de Sousa Pacheco8

RESUMO
Introdução: Introdução: Penfigóide bolhoso (PB) localizado é  uma variante do 
penfigóide bolhoso que ocorre em áreas restritas do corpo. É uma dermatose 
autoimune, relacionada com a  produção de auto-anticorpos contra as proteí-
nas BP230 e BP180 e se apresenta com bolhas subepidérmicas tensas, e ocorre 
predominantemente na população idosa. Neste artigo, relatamos um caso de 
penfigóide bolhoso localizado em um paciente do sexo masculino de 80 anos 
de idade, com bolhas e pápulas eritematosas e pruriginosas na perna direita. 
Objetivos: Neste artigo descreve-se o relato um caso raro de PB localizado em 
um paciente masculino de 80 anos, cujo diagnóstico não pode ser firmado pela 
imunofluorescência direta (IFD).  Conclusão: O paciente foi submetido exame 
histopatológico, que demonstrou bolha subepidérmica com infiltrado eosinofíli-
co.  A IFD de pele perilesional foi negativa. Diante do diagnóstico de Penfigóide 
Bolhoso foi iniciado o tratamento com prednisona (30mg/dia), reduzindo pro-
gressivamente a dose, associado ao uso de clobetasol tópico (Psorex®) durante 
3 meses tendo involução completa das lesões. O tratamento para o PB deve ser 
instituído precocemente após sua confirmação, pois geralmente apresenta uma 
boa resposta à terapêutica, com diminuição das morbidades e remissão completa 
na maioria dos casos localizados.
Palavras-Chave: penfigóide bolhoso, dermatose autoimune. 

Case Report: Located Bullous Pemphigoid

ABSTRACT
Introduction: Localized bullous pemphigoid is a variety of  bullous pemphigoid 
that occurs in restricted areas of  the body. It is an autoimmune dermatosis, 
related to the production of  autoantibodies against proteins BP230 and BP180 
and presents with tense subepidermic bullae and occurs predominantly in the 
elderly population. On this article, we report a case of   localized bullous pem-
phigoid   in a 80 year-old-male patient  with bullae and pruritic erythematous 
papules in his right leg.  Objectives: This article report a rare case of  PB located 
in a male patient of  eighty years, whose diagnosis cannot be confirmed by a 
direct immunofluorescence (DIF). Conclusion: The patient underwent histo-
pathological examination, which showed subepidermal blister with eosinophil 
infiltration. The DIF of  perilesional skin was negative. With the diagnosis of  
bullous pemphigoid, the patient received treatment with prednisone (30mg/day) 

Correspondência
Fernanda Costa de Aguiar
Serviço de Dermatologia
Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle 
Rua Mariz e Barros, 775 - Tijuca
20270-004 - Rio de Janeiro/RJ
Brasil
E-mail: fer.c.aguiar@hotmail.com

________________________________________________________
1Médico Pós-graduado em Dermatologia no Instituto de Dermatologia Prof. Rubem 
David Azulay pela PUC-RJ e ex-Residente do Massachusetts General Hospital 
(department of  Medicine)/ Harvard Medical School. 2Médica Residente de Dermatologia 
pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 3Médica Especialista 
em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). 4Médica Gisele 
Residente de Dermatologia pela Universidade do Oeste Paulista. 5Médica com 
graduação pela UNESC. 6Médica com graduação pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora. 7Médica com graduação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC/
CRICIUMA SC). 8Médica Especialista em Pediatria e em UTI Pediátrica. 



Cad Bras Med XXVII (1): 1-59, 2014

33

and was made gradually reducing the dose.  associated with Prednisone was used 
clobetasol (psorex) for 3 months and the patient had complete involution of  the 
lesions. Treatment for CP is initiated early after your confirmation, it usually has 
a good response to therapy, with decreased morbidity and complete remission in 
most located cases.
Keywords: bullous Pemphigoid, autoimmune dermatosis.
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 INTRODUÇÃO
 Penfigóide Bolhoso localizado é consi-
derado uma variante rara do Penfigóide Bolhoso 
(PB) que ocorre em áreas restritas do corpo1. É 
uma doença autoimune caracterizada pela forma-
ção de bolhas subepidérmicas tensas e erupções 
intermitentes e crônicas, predominante nos indi-
víduos idosos e responsável por 15% a 30% de 
todos os casos de PB2. Os casos relatados de PB 
em doentes com menos de 60 anos são raros3. 
Além da forma localizada, são descritas as seguin-
tes variantes: clássica, nodular, vegetante, erosiva, 
eritrodérmica, juvenil e induzida por medicamen-
tos4,5.
 No PB há uma produção de autoanticorpos, 
principalmente da classe IgG, que dirigem-
se contra as proteínas BP230 e BP1806, com 
subsequente ativação do sistema complemento, 
recrutamento de células inflamatórias (sobretudo 
eosinófilos e neutrófilos) e formação da bolha 
subepidérmica3. A BP230 localiza-se na placa 
hemidesmossômica intracelular e a BP180 é uma 
glicoproteína transmembrânica cujo antígeno 
mais importante é o dominio extracelular NC16A, 
localizado próximo a membrana plasmática do 
queratinócito basal. Os autoanticorpos são da 
classe IgE e IgG, sobretudo IgG3. 
 O PB é caracterizado clinicamente pela 
combinação de máculas eritematosas, pápulas, 
placas e vesículas, bolhas grandes, tensas e áreas 
de erosões. As lesões podem afetar a pele das áre-
as flexurais e intertriginosas. As lesões das mem-
branas mucosas (geralmente oral) ocorrem em 10 
a 30% dos casos. As lesões do penfigóide bolho-
so localizado ocorrem geralmente em superfície 
extensora dos membros, mas também podem 
acometer cabeça e pescoço3,5,6. Na variedade eri-
tematosa, predominam mácula e eritema e na va-
riante vesicular, as lesões são similares à dermatite 
herpetiforme6. O quadro clínico, a histopatologia 

e imunofluorescência direta e indireta indicam o 
diagnóstico. A histopatologia do PB apresenta-se 
com bolha subepidérmica não acantolítica, epi-
derme intacta e inflamação dérmica. O infiltrado 
inflamatório é composto por linfócitos, histióci-
tos, sendo a presença de eosinófilos muito suges-
tiva da doença3,5. Na imunofluorescência direta 
encontram-se depósitos de IgG e complemento 
na zona da membrana basal e, na indireta pode-se 
encontrar IgG, subclasse IgG4, importante para o 
diagnóstico diferencial do penfigóide bolhoso em 
relação a outras dermatoses, como por exemplo 
herpes gestacional, penfigóide cicatricial, epider-
mólise bolhosa adquirida, lúpus eritematoso sistê-
mico bolhoso, dermatite herpetiforme e dermato-
se por IgA linear6.
 
 RELATO DE CASO 
 Doente masculino, 80 anos, branco, sub-
metido a procedimento de revascularização do 
miocárdio em 2004, fazendo uso diário de Cres-
tor® (30 mg/dia) e Bufferin cardio® há 09 anos. 
Relata ter Rinite Alérgica e nega outras comorbi-
dades.  Apresenta há 07 dias pápulas eritematosas 
e pruriginosas na região medial no terço inferior 
da perna direita associadas a vesículas tensas com 
conteúdo seroso (Figuras 1 e 2), sem lesões na ca-
vidade oral.  Foi realizado exame histopatológico 
que demonstrou bolha subepidérmica com infil-
trado rico em eosinófilos. A imunofluorescência 
direta de pele perilesional de uma bolha foi ne-
gativa. Diante do diagnostico de PB, foi iniciado 
tratamento com prednisona (30 mg/dia) e redu-
ção progressiva da dose durante várias semanas, 
associado ao uso de clobetasol tópico (Psorex®) 
diário. Após três meses do início da medicação 
evoluiu com involução completa das bolhas e das 
pápulas pruriginosas, com alta em uso de Predni-
sona 5 mg em dias alternados associado a clobeta-
sol tópico. 
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 DISCUSSÃO 
 O penfigóide bolhoso (PB) é uma der-
matose bolhosa autoimune, subepidérmica e que 
acomete principalmente idosos3,6-10. Caracteriza-se 
por bolhas grandes e tensas de conteúdo claro ou 
hemorrágico que surgem sobre a pele normal ou 
em base eritematosa, não agrupadas e predomi-
nam em áreas flexoras9,10.  As mucosas (principal-
mente a oral) podem ser atingidas em 10 a 30% 
dos casos6.
 O diagnóstico de PB é baseado na presen-
ça de três elementos presuntivos: 1. Características 
clínicas (bolhas eritematosas predominantemente 
localizadas nas laterais flexoras dos membros); 2. 
Aspecto histológico (clivagem subepidérmica); 3. 
Imunofluorescência direta (IFD) da pele afetada 
(com depósitos linear de IgG e/ou depósitos de 
C3 ao longo da membrana basal da epiderme)7. 
Além desses critérios, um estudo francês afirmou 
que a presença de três dos quatro critérios abaixo 
permite o diagnóstico de PB com uma probabili-
dade superior a 90%, sendo os critérios: 1. Idade 
superior a 70 anos; 2. Falta de envolvimento de 
mucosas; 3. Ausência de cicatrizes atróficas; 4. 
Ausência de envolvimento preferencial da cabeça, 
pescoço e parte superior do tronco11. Em acordo 
com a análise francesa, o paciente do nosso relato 
de caso apresenta todos os critérios diagnósticos 
para PB. 
 Atualmente foram desenvolvidos testes 
sorológicos para a detecção dos anticorpos BP230 
e BP180 presentes nos pacientes com penfigoi-
de bolhoso. Quando utilizado a técnica de ensaio 
imunoenzimático (ELISA), os anticorpos BP180 
foram detectados em 90% dos pacientes com PB. 

Com resultados promissores, os testes sorológi-
cos se mostraram altamente sensíveis, porém ain-
da são experimentais7.
 A histopatologia convencional mostra 
bolha subepidérmica com infiltrado eosinofíli-
co9. A histopatologia convencional mostra bolha 
subepidérmica com infiltrado eosinofílico9,10. A 
imunofluorescência direta apresenta um padrão 
linear, ao longo da membrana basal, de pele com-
prometida e/ou perilesional, ou mesmo de pele 
sã, de IgG (90%) e C3 (100%)3,6,8 e é positiva em 
80% dos casos3.  A imunofluorescência indireta 
é importante para se descartar outras dermatoses 
bolhosas como, por exemplo, a epidermólise bo-
lhosa adquirida6.
 O tratamento geralmente é feito com cor-
ticoide sistêmico, prednisona (30 a 80mg/dia) até 
o controle das lesões e redução gradual. Corticoi-
des tópicos podem ser indicados na doença loca-
lizada9,10. Apresentam pior prognóstico pacientes 
acima de 86 anos, estado geral comprometido e 
doença cutânea generalizada10. 
 O caso descrito mostrou um paciente 
com penfigóide bolhoso localizado, sem lesões 
em cavidade oral e que apresentou ao exame his-
topatológico bolha subepidérmica com infiltrado 
rico em eosinófilos, porém a imunofluorescência 
direta de pele perilesional de uma das bolhas foi 
negativa não sendo demonstrado na IF direta a 
presença de um depósito linear ou em faixa ao 
longo da zona da membrana basal de C3 e de IgG. 
Em relação ao tratamento prescrito ao paciente 
(prednisona 30mg com retirada gradual e clobe-
tasol tópico), o mesmo apresentou remissão com-
pleta das bolhas reforçando o bom prognóstico 
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dos casos localizados. 
 
 CONCLUSÕES
 Em conclusão, relatamos um caso raro 
de um paciente com PB localizado, que apesar 
do diagnóstico não ser firmado pela imunoflu-
orescência direta de pele perilesional, existia to-
dos os demais critérios clínicos e histológicos e 
teve boa resposta ao tratamento. Conforme pu-
blicações na literatura, nem todos os pacientes 

apresentam este exame positivo7, sendo neces-
sário avaliar o padrão da histopatologia em con-
junto com a avaliação clínica e epidemiológica 
para elucidação diagnóstica1,6,9,11. Ressaltamos 
que após a confirmação da doença o tratamen-
to deve ser instituído precocemente, visto que 
a doença apresenta boa resposta a terapia com 
corticosteroides, com diminuição das morbida-
des e remissão completa na maioria dos casos 
localizados10.
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Carcinoma de Célula de Merkel Gigante em 
uma Paciente com AIDS - Relato de Caso
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Correa1, Ricardo de Souza Carvalho1, Jorge Francisco da Cunha Pinto1, 
Fernando Raphael de Almeida Ferry1.

RESUMO
Introdução: O carcinoma de células de Merkel é um câncer de pele agressivo, de 
prognóstico sombrio e extremamente raro, com apenas 2000 casos nas últimas 
três décadas. É originado da célula neuroendócrina de Merckel, que é especiali-
zada em transmissão neurossensorial e está localizada entre a membrana basal 
e a epiderme. A imunossupressão é um fator de risco importante para o desen-
volvimento da doença. O risco relativo para aquisição do carcinoma de células 
de Merkel entre indivíduos portadores do HIV é de 13.4 quando comparados à 
população geral. A manifestação clínica mais comum é a de um nódulo vegetante 
ou mesmo subcutâneo vermelho-azulado com crescimento rápido em semanas 
ou meses. Os tumores podem alcançar de 2 mm até 20 cm em seu maior diâme-
tro. A localização mais frequente é em região facial e extremidades, não havendo 
dados suficientes para incriminação da exposição solar. A incidência em áreas 
não-fotoexpostas é de apenas 10% dos casos e o principal sítio de dissemina-
ção são os linfonodos regionais. Objetivo: Este estudo visa realizar uma breve 
revisão da literatura sobre esta doença e relatar um caso de carcinoma de célula 
de Merkel de 20 cm em seu maior diâmetro, localizado em área não-fotoexposta 
em uma paciente com AIDS. Conclusão: O tumor de células de Merkel é uma 
neoplasia grave principalmente em pacientes com AIDS, com prognóstico desfa-
vorável. A paciente, apesar do tratamento instituído evoluiu para óbito.
Palavras-chave: carcinoma de célula de Merkel, síndrome da imunodeficiência 
adquirida, doenças raras.

Giant Merkel Cell Carcinoma in AIDS patient - Case Report 

ABSTRACT
Introduction: The Merkel cell carcinoma is a rare aggressive skin cancer with 
a dismal prognosis with only 2000 cases registered in the last three decades. It 
originated from the Merckel neuroendocrine cell that is located between the ba-
sal membrane and epidermis. Immunosuppression is a major risk factor for de-
veloping this disease. The relative risk for acquisition of  Merkel cell carcinoma 
among individuals with HIV is 13.4 compared to the general population. The 
subcutaneous nodule vegetating or even red-blue with rapid growth in weeks or 
months is the most common clinical manifestation. Tumors can reach 2 mm to 
20 cm in diameter. The facial area and extremities are the most common loca-
tion, with no sufficient data to incriminate the sun exposure. The incidence in 
non-sun-exposed areas is only 10% of  the cases and the main site of  metastatic 
spread is the regional lymph nodes. Objective: This study aims to review the li-
terature about this disease and report a case of  an AIDS patient with a 20 cm in 
diameter Merkel cell carcinoma located in a non-sun-exposed area. Conclusion: 
The Merkel cell tumor is a serious malignancy mainly in AIDS patients with un-
favorable prognosis. The patient, despite of  the treatment, died.
Keywords: Merkel cell carcinoma, acquired immunodeficiency syndrome, rare 
diseases.
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 INTRODUÇÃO
 O Carcinoma de células de Merkel (CCM) 
é uma neoplasia maligna rara, de prognóstico 
sombrio, originada da célula neuroendócrina de 
Merkel. Esta célula possui função neurossensitiva 
e encontra-se localizada entre a membrana basal 
e a epiderme1,2. Foram registrados em torno de 
2000 casos nas últimas três décadas, com inci-
dência anual estimada nos Estados Unidos de em 
torno de 0,23 casos por 100.000 pessoas, sendo 
0,01 casos por 100.000 entre negros3.
 Ocorre principalmente em pacientes 
brancos, idosos e com predominância discreta 
em homens. A localização mais frequente é em 
região facial e extremidades. A exposição solar 
constitui um fator de risco ao desenvolvimento 
da doença, sendo a incidência em áreas não-fo-
toexpostas de apenas 10% dos casos. Em alguns 
casos, existem manifestações cutâneas concomi-
tantes em decorrência da exposição solar4-6. A 
imunossupressão é um fator de risco importan-
te para o desenvolvimento da doença1,2. O risco 
relativo para aquisição do CCM entre indivíduos 
portadores do HIV é de 13.4 quando compara-
dos à população geral2.
 A forma de apresentação típica do CCM 
é de um nódulo vegetante ou mesmo subcutâneo 
vermelho-azulado com crescimento rápido em 
semanas ou meses. Os tumores podem alcançar 

de 2 mm até 20 cm em seu maior diâmetro2. Em 
torno de 75% dos pacientes possuem doença lo-
calizada, sendo os linfonodos regionais os princi-
pais sítios de metástase, ocorrendo em torno de 
20% dos casos7,8.
 Este estudo visa revisar a literatura sobre 
esta doença e relatar um caso de carcinoma de 
célula de Merkel de 20 cm em seu maior diâme-
tro, localizado em área não-fotoexposta em uma 
paciente parda com AIDS. 
 
 RELATO DE CASO
 Paciente de 38 anos, feminina, parda, 
desempregada, moradora de comunidade no 
município do Rio de Janeiro, portadora de 
AIDS diagnosticada há 2 anos, em abandono 
de acompanhamento e em uso irregular de 
zidovudina, lamivudina e efavirenz. Notou há seis 
meses aparecimento de lesão vegetante indolor, 
endurada, acinzentada, em região trocantérica 
direita e de crescimento rápido. Procurou 
atendimento médico devido ao mau cheiro e pelo 
crescimento exacerbado da massa. Ao exame 
demonstrava massa vegetante de 20 cm em maior 
diâmetro em região trocantéria direita, endurada, 
amarelo-azulada, indolor e infiltrada (Figuras 
1 e 2). Apresentava redução da amplitude de 
movimento de articulação coxo-femoral à direita 
e não havia linfonodos palpáveis.  

Figura 1: Massa vegetante de 20 cm em maior diâmetro em 
região trocantéria direita, endurada, amarelo-azulada, indo-
lor e infiltrada

Figura 2: Massa vegetante de 20 cm em maior di-
âmetrou em região trocantéria direita, endurada, 
amarelo-azulada, indolor e infiltrada

 Ambulatorialmente, foi solicitado 
hemograma completo, avaliação bioquímica 
hepática, função renal, eletrólitos, contagem de 
linfócitos T CD4+, tomografia computadorizada 
(TC) de pelve, abdômen e tórax. O hemograma 
revelou uma anemia normocítica e normocrômica 

com o restante da bioquímica sem alterações. A 
contagem de linfócitos T CD4+ foi de 183 cel/
mm³. A TC apresentava invasão tumoral em 
partes moles em região trocantérica direita (Figura 
3). Foi internada na enfermaria sendo iniciado 
terapia antirretroviral com tenofovir, lamivudina 
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e efavirenz. Foi solicitado parecer à cirurgia geral 
e a cirurgia plástica, sendo submetida à biópsia 
excisional da lesão com reconstrução por retalho 
de fáscia lata (Figura 4). A peça cirúrgica pode ser 
visualizada na figura 5 e na figura 6 observa-se o 

seu corte transversal, onde nota-se que o tumor 
atinge a gordura, a fascia muscular e o próprio 
músculo.. Apresentou quadro de sepse grave 
durante o pós-operatório no centro de terapia 
intensiva evoluindo para o óbito.

Figura 3: Invasão tumoral em partes moles em região trocantérica direita

Figura 4: Biópsia excisional da lesão com reconstrução por retalho de fáscia lata

Figura 5: Aspecto da peça cirúrgica após sua remoção

Figura 6: Corte transversal na peça cirúrgica, observe que o tumor atinge a gordura, a fascia muscular e o próprio musculo
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 O laudo do histopatológico demonstrava 
margens livres com áreas de necrose e prolifera-
ção de células pequenas azuladas, com citoplasma 
escasso e núcleos ovais hipercromáticos. Presença 
de inúmeras figuras de mitose. A imunohistoquí-
mica revelou enolase: positiva, sinaptofisina: posi-
tiva, citoqueratina 20: positiva, cromogranina A: 
positiva, proteína S100: negativa, TTF-1: negativo 
e c-kit positivo. O laudo foi compatível com CCM 
de subtipo intermediário.

 DISCUSSÃO
 O CCM é uma neoplasia rara de origem 
neuroendócrina. Afeta nos Estados Unidos em 
torno de 0,23 pessoas a cada 100.0003. Os prin-
cipais fatores etiológicos envolvidos são a exposi-
ção solar e a imunodepressão. Os tumores podem 
alcançar de 2 mm até 20 cm em seu maior diâme-
tro, sendo o crescimento rápido e podendo ocor-
rer em poucos meses2. O caso da paciente apre-
sentou uma tumoração gigante de em torno de 
20 cm com crescimento em seis meses mediante 
a um quadro de imunodepressão pelo HIV. A tu-
moração se desenvolveu em área não fotoexposta 
e não localizada em extremidade.
 Em relação à análise histopatológica, o 
CCM deve ser diferenciado principalmente do tu-
mor de pequenas células de pulmão metastático, 
sarcoma de Ewing, linfoma, neuroblastoma e da 
variante de pequenas células do melanoma6. Exis-
tem três padrões histopatológicos principais. O 
subtipo intermediário é o mais frequente, sendo 
responsável por mais da metade dos casos com 

nodulações largas e sólidas com células basofíli-
cas. Apresentam crescimento rápido e são alta-
mente agressivos. A variante de pequenas células 
possui uma grande semelhança com o tumor de 
pequenas células pulmonar e a variante trabecular 
é constituída de anéis basofílicos separados por 
tecido conectivo e geralmente está associada a 
outros subtipos2. A imunoistoquímica é uma fer-
ramenta útil, com a marcação da proteína S100, 
TTF-1, citoqueratina 20 e citoqueratina 7. O 
CCM apresenta reação negativa para citoquera-
tina 7, proteína S100 e marcação positiva para 
citoqueratina 20 e os marcadores neuroendócri-
nos (enolase, cromogranina A e sinaptofisina)9. 
A maioria dos CCM primários e metastáticos ex-
pressam o CD117 (c-kit)10. A imunoistoquímica 
da paciente foi compatível com CCM.
 O tratamento da doença constitui-se em 
biópsia excisional com margens livres e avaliação 
do linfonodo sentinela. A irradiação adjuvante e 
a ressecção dos linfonodos regionais podem con-
trolar a doença localmente e ajudar no prognós-
tico. Entretanto, faltam estudos randomizados e 
controlados para sustentar esta afirmativa. A qui-
mioterapia pode ser sugerida em casos de trata-
mento paliativo. Contudo, a doença geralmente 
é rapidamente recidivante e fatal11. Infelizmente 
não houve tempo após o diagnóstico para que 
nenhuma medida terapêutica além da ressecção 
tumoral fosse tomada. Trata-se de uma doença 
rara e de história natural rica, sendo importante 
cada informação trazida por um novo caso na li-
teratura.
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Avaliação do Estudo Imunohistoquímico 
dos Filetes Nervosos Dérmicos nas 
diferentes Formas de Hanseníase e na 
Sarcoidose

Carlos José Martins1, Antonio Macedo D’Acri1, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira2, Heliomar  de Azevedo Valle2, Maria Inês Fernandes Pimentel3

RESUMO
Introdução: O exame histopatológico é importante no diagnóstico e classifica-
ção da Hanseníase, bem como na diferenciação de outras doenças granulomato-
sas cutâneas. Sendo a evidenciação dos filetes nervosos dérmicos um elemento 
valioso neste estudo, foram comparadas a efetividade da coloração pela Hemato-
xilina & Eosina frente a marcação imunohistoquímica pela proteína S-100. Me-
todologia: Estudo observacional, transversal e histórico, realizado entre 2008 
e 2009, através de 57 lâminas histológicas de Hanseníase e 23 lâminas de sar-
coidose, obtidas de pacientes acompanhados na Disciplina de Dermatologia do 
HUGG - UNIRIO. O material foi corado pela Hematoxilina e Eosina e marcado 
para imunohistoquimica com a proteína S-100. Resultados: A marcação com a 
proteína S-100 mostrou-se mais eficaz do que a coloração H&E na visualização e 
quantificação dos filetes nervosos dérmicos, sobretudo nos grupos paucibacila-
res-TT/BT e na sarcoidose. A distribuição dos filetes “dentro de granulomas” e a 
distribuição “fora dos granulomas” foram importantes no diagnóstico diferencial 
entre a hanseníase e a sarcoidose A positividade do encontro de bacilos por estas 
colorações nos  grupos paucibacilares é tipicamente baixa, Assim, a demons-
tração do acometimento neural no infiltrado granulomatoso adquire relevância 
nestas formas de hanseníase, com quase o mesmo significado que o achado de 
bacilos no nervo, bem como permite a diferenciação com outras granulomatoses 
cutâneas, onde a destruição dos nervos geralmente não é observada. Conclu-
sões: A proteína S-100 exibe maior eficácia do que a coloração H&E, na visu-
alização e quantificação dos filetes nervosos dérmicos, sobretudo nos grupos 
paucibacilares-TT/BT e na sarcoidose. A ocorrência de dano neural foi também 
elemento essencial para o diagnostico da Hanseníase nas formas paucibacilares 
frente a outras dermatoses granulomatosas.
Palavras-chave: hanseníase, proteína S-100, imunohistoquímica.

Immunohistochemical analysis of  dermic fiber nerves on different forms 
of  leprosy and in sarcoidosis

ABSTRACT
Introduction: The histopathology is important in the leprosy’s diagnosis and 
classification, as well as, in the differential diagnosis with other granulomatous 
cutaneous diseases. The evidence of  dermic fiber nerves, a fundamental element 
on this study, were compared by the effectiveness between the hematoxilyn-eo-
sina stain and immunohistochemical  S-100 protein. Methodology: An observa-
tional, cross-section, and historical study, realized in 2008 and 2009, through the 
analysis of  57 histopathologies of  leprosy and 23 of  sarcoidosis, was obtained 
from Hospital Universitário Gaffrée e Guinle of  the Universidade Federal do Es-
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tado do Rio de Janeiro (HUGG/UNIRIO), on Dermatology Department. The 
material was stained with hematoxilyn-eosina and immunohistochemical made by 
S-100 protein. Results: The S-100 protein showed more efectiveness than H&E 
stain on the concern of  demosntration and quantification of  dermic fiber nerves, 
mainly on paucibacillary-HT/HBT and sarcoidosis. The distribution of  those 
fibers inside and outside the granulomatous reaction was important in the diffe-
rential diagnosis between leprosy and sarcoidosis. The presence of  bacillus by the 
stains in paucibacillary group is tipically low. This way, the evidence of  neural da-
mage acquires importance in these groups of  leprosy with the same meaning that 
the found of  bacillus on the nerve, as well as, it allows the differentiation with 
other granulomatous cutaneous disorders, where the nerve destruction generally 
is not observed. Conclusions: The S-100 protein shows a better efficacy than 
the H&E stain, in the demonstration and quantification of  dermic fiber nerves, 
mainly in paucibacillary-HT/HBT and sarcoidosis. The presence of  neural da-
mage was also a fundamental element of  diagnosis in paucibacillary leprosy when 
compared to granulomatous diseases.
Keywords: leprosy, S-100 protein, immunohistochemical staining.
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 INTRODUÇÃO 
 A hanseníase é uma doença infecciosa, 
causada pelo Mycobacterium leprae. No Brasil, seu 
coeficiente de incidência vem decaindo com de-
correr dos anos, e esta queda se intensificou na 
última década: passou de 29,37 casos para 100.000 
habitantes, em 2003, para 19,64 casos por 100.000 
habitantes em 20091,2. O total de casos novos 
diagnosticados no país em 2009 foi de 37.6102. 
 O M. leprae é bacilo intracelular obriga-
tório que apresenta tropismo pelas células fago-
citárias e de Schwann da bainha de mielina dos 
nervos periféricos. Sua penetração nas células de 
Schwann se dá através da ligação inicial com a 
laminina alfa 2 da membrana basal,  e daí com 
a alfa-dextroglicana da membrana da célula de 
Schwann, permitindo assim a invasão celular.  O 
estímulo imunológico gerado pela presença do M. 
leprae, somado à desmielinização dos nervos pe-
riféricos, leva ao dano neural3,4,5.
 As manifestações clínicas da hanseníase 
apresentam-se de modo espectral, o que é deter-
minado principalmente pelas características de 
imunidade celular do indivíduo infectado6. No 
Brasil, o Ministério da Saúde considera quatro 
formas de hanseníase: indeterminada (HI), tuber-
culóide (HT), dimorfa (HD) e virchowiana (HV); 
para fins operacionais, segundo o número de le-
sões e a presença ou ausência de bacilos, os casos 
são classificados em paucibacilares e multibacila-
res1. Ridley & Jopling propuseram, para fins de 
pesquisa, uma classificação espectral consideran-
do cinco formas de hanseníase. Nesta classifica-
ção inserem-se as formas tuberculóide tuberculói-
de (TT), borderline tuberculóide (BT), borderline 
borderline (BB), borderline lepromatosa (BL) e 
lepromatosa lepromatosa (LL)6.
 Nas formas HI e HT, a evidência histo-
lógica de infiltrado perineural é amplamente acei-
ta como um achado confirmatório. Entretanto, 
identificar filetes nervosos em meio a um infiltra-
do linfocitário (HI), ou no interior de um granulo-
ma (HT) pela técnica de rotina de coloração com  
hematoxilina & eosina (H&E) pode ser difícil. A 
importância de caracterizar o acometimento neu-
ral na hanseníase torna-se ainda maior diante das 
semelhanças morfológicas da hanseníase (sobre-
tudo a forma HT) com outras doenças granulo-
matosas (tais como sífilis terciária, lúpus vulgar e 
sarcoidose).
 A marcação imunohistoquímica pela pro-

teína S-100 nas biópsias de pele pode auxiliar na 
identificação de filetes nervosos em meio à reação 
inflamatória. A proteína S-100 é um bom marca-
dor imunohistoquímico das células de Schwann 
dos nervos, facilitando a identificação dos filetes 
nervosos e seus fragmentos nos cortes tecidu-
ais7,8,9.
 No presente estudo, foram analisadas lâ-
minas de fragmentos de lesões cutâneas coleta-
dos por biópsia de pacientes com diagnóstico de 
hanseníase e de pacientes com diagnóstico de sar-
coidose, coradas pela hematoxilina-eosina, pelo 
Ziehl-Wade, e marcadas pela técnica da imuno-
histoquimica para evidenciação da proteína S-100. 
Objetivou-se analisar, através da marcação imu-
nohistoquímica da proteína S-100, a localização 
histológica dos filetes nervosos em relação aos 
infiltrados inflamatórios presentes nas lâminas, 
bem como o tipo de agressão histológica dos file-
tes nervosos, para verificar se havia padrões capa-
zes de indicar as diferentes formas de hanseníase 
e diferenciá-las dos padrões encontrados na sar-
coidose. Foi também determinada a sensibilidade, 
especificidade e acurácia dos padrões encontrados 
para o diagnóstico da hanseníase.
 
 MATERIAL E MÉTODOS 
 Trata-se de um estudo descritivo transver-
sal. Foi realizada análise de lâminas de fragmentos 
de biópsia de lesões cutâneas de pacientes com 
hanseníase e sarcoidose atendidos no ambulatório 
de Dermatologia do Hospital Universitário Ga-
ffrée e Guinle, no período entre 1997 e 2007. Os 
fragmentos de biópsia para o exame histopatológi-
co foram fixados em formol a 10%, incluídos em 
parafina, e os cortes, com espessura de 5 micra, 
foram submetidos às seguintes técnicas-padrão de 
coloração e marcação imunohistoquímica: (a) he-
matoxilina-eosina (H&E); (b) Ziehl-Wade (ZW); 
e (c) imunoperoxidase para pesquisa de proteína 
S-100.
 De 52 pacientes cujos laudos diagnósticos 
compreendiam as cinco formas clínicas espectrais 
de hanseníase propostas pela classificação de Ri-
dley e Jopling em 1966, foram selecionadas 57 
lâminas marcadas por imunohistoquímica para a 
proteína S-100 (TT= tuberculóide tuberculóide 
- 12 pacientes / 13 lâminas para cada coloração 
/ marcação imunohistoquímica; BT = borderline 
tuberculóide - 10 pacientes / 12 lâminas; BB = 
borderline borderline - 2 pacientes / 2 lâminas; 
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BL = borderline lepromatosa - 5 pacientes / 5 lâ-
minas; LL = lepromatosa lepromatosa - 7 pacien-
tes / 8 lâminas), além da forma clínica inicial (HI 
= hanseníase indeterminada - 16 pacientes / 17 
lâminas). Foram excluídas lâminas com diagnósti-
co de formas reacionais ou que não apresentavam 
material suficiente para revisão histopatológica.
 Para compor o grupo controle, foram se-
lecionadas 23 lâminas de fragmentos de biópsia de 
lesões cutâneas de pacientes com diagnóstico de 
sarcoidose, marcadas imunohistoquimicamente 
para a proteína S-100. 
 Para pesquisa da proteína S-100, foi reali-
zada técnica de recuperação antigênica, através de 
incubação sob calor úmido em solução tampão, 
bloqueio da peroxidase endógena com solução de 
H2O2, reação com anticorpo primário policlonal 
S-100 (Dako Systems), reação polímero Advance 
HRP Dako Link-Enzyme, revelação com solu-
ção de diaminobenzidina (DAB), contracoloração 
com hematoxilina, desidratação e montagem final 
em lâmina com bálsamo de Damar7.
 O exame microscópico das preparações 

coradas por H&E, ZW e o reconhecimento dos 
antígenos nas lâminas preparadas pela técnica 
imunohistoquímica foram realizados em micros-
cópico óptico comum da marca Olympus CX 41. 
A coloração H&E foi utilizada para classificação 
histológica das diferentes formas de hanseníase e 
diagnóstico de sarcoidose; a coloração ZW ser-
viu para quantificação dos bacilos visualizados 
nos cortes histológicos das lesões dos pacientes 
com hanseníase (resultados não abordados). As 
análises dos filetes nervosos foram feitas através 
da marcação imunohistoquímica para a proteína 
S-100.
 Dois dermatopatologistas realizaram a 
análise e revisão cruzadas de todas as lâminas do 
estudo. A análise histológica foi feita segundo os 
seguintes parâmetros, cada um deles dividido em 
diferentes padrões: quantidade de bacilos e clas-
sificação histológica; localização histológica dos 
filetes nervosos em relação aos infiltrados infla-
matórios presentes nas lâminas; e o padrão his-
tológico dos filetes nervosos. Os padrões foram 
definidos na Tabela 1.

Tabela 1: Classificações segundo: quantidade de bacilos e tipo de infiltrado histológico; localização dos filetes nervosos em 
relação ao infiltrado inflamatório; e padrão histológico dos filetes nervosos

QUANTIDADE DE BACILOS E CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA
Grupos Bacilos/BAAR Padrão Características

1 paucibacilar BAAR (-) Tuberculóide - TT/BT Infiltrado granulomatoso tuberculóide
2 paucibacilar BAAR (-) Indeterminada - HI Infiltrado inespecífico
3a multibacilar BAAR (+) Infiltrado difuso - BB Infiltrado com predomínio  granulomatoso, faixa 

de Unna associada a infiltrado histiocitário difuso
3b multibacilar BAAR (+) Infiltrado difuso  - BL/LL Infiltrado histiocitário predominantemente difuso 

ou perianexial
4 Sarcoidose

(Figura 1)
Controle Granulomas de histiócitos uniformes, periferia 

com halo frouxo de linfócitos (“granulomas 
desnudos”) 

LOCALIZAÇÃO DOS FILETES NERVOSOS EM RELAÇÃO AO INFILTRADO INFLAMATÓRIO
Padrão Características

1 Filetes nervosos localizados DENTRO do infiltrado inflamatório granulomatoso
2 Filetes nervosos localizados FORA do infiltrado inflamatório granulomatoso
3 Filetes nervosos localizados dentro e fora do infiltrado inflamatório granulomatoso (MISTO)

4 Filetes  nervosos  INDETECTÁVEIS
PADRÃO HISTOLÓGICO DOS FILETES NERVOSOS

Padrão Características
A Infiltrado

(Figura 3)
Estruturas fibrilares escuras com padrão ondulado e com células inflamatórias. 
Nervo com infiltração do perineuro por linfócitos e/ou formação de granulo-
mas epitelióides intraneurais

B Fragmentado 
(Figura 4)

Estruturas pequenas, escuras, fibrilares, geralmente múltiplas dentro do granu-
loma. Identificadas como fragmentos de nervo devido ao aspecto fibrilar ondu-
lado, embora o nervo intacto não fosse identificado. Padrão sugestivo de estágio 
mais avançado de destruição neural pelo infiltrado inflamatório
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PADRÃO HISTOLÓGICO DOS FILETES NERVOSOS
Padrão Características

C Ausente Ausência de estruturas fibrilares escuras dentro ou fora do granuloma, indican-
do destruição neural pelo granuloma, sem possibilidade de reconhecimento

D Intacto 
(Figura 2)

Estruturas fibrilares escuras com aspecto ondulado, sem células inflamatórias no 
interior. Padrão exclui TT e BT

Figura 1: Sarcoidose
1A: Vários granulomas do tipo sarcoídico, constituídos por células epitelióides e escassos linfócitos na periferia - Coloração: 
HE. 100x.
1B: Pormenor do processo inflamatório granulomatoso sarcoídico - Coloração: HE. 200x.
1C: Filetes nervosos distribuídos entre os granulomas - Marcação: PS-100. 40x.
1D: Pormenor dos filetes nervos - Marcação:  PS-100. 100x. 

Figura 2: Hanseníase Indeterminada
2A: Detalhe do filete nervoso intacto - Coloração: HE. 200 x.
2B: Corte transversal de estrutura fibrilar escura, sem células inflamatórias no interior - Marcação: PS-100. 400x.
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Figura 3: Hanseníase Tuberculóide
3A: Processo granulomatoso  tuberculóide - Coloração: HE. 200x. 
3B: Processo inflamatório linfo-histiocitário infiltrando o perineuro e dissociando a parede do nervo - Marcação: PS-100. 
200x.

Figura 4: Hanseníase Borderline Tuberculóide
4A: Filetes nervosos fragmentados e infiltrados por linfócitos. Coloração: HE 80x.
4B: Extenso granuloma em forma de “raquete”, englobando filete nervoso infiltrado por linfócitos. Marcação: PS-100. 100x
4C: Pormenor da figura B, exibindo com detalhes o filete nervoso ao centro, com infiltrado linfo-histiócitário invadindo o 
perineuro. Marcação: PS-100. 200x
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 Os dados resultantes foram analisados 
com o auxílio do programa Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) versão 16.0. Foram cal-
culadas as frequências das variáveis categóricas e 
as medidas centrais e de dispersão das variáveis 
contínuas. O valor de p ≤ 0,05 foi considerado 
estatisticamente significativo.  A sensibilidade,  
especificidade e acurácia, com os respectivos in-
tervalos de confiança de 95%, foram aferidos a 
partir de tabelas de contingência 2x2. O teste do 
qui-quadrado foi empregado para as variáveis 
categóricas. O teste t de Student foi empregado 
para detectar diferenças significativas das variáveis 
contínuas entre o grupo com hanseníase e o gru-
po com sarcoidose.
 
 RESULTADOS
 Coloração H&E e S-100
 A marcação com a proteína S-100 mos-
trou-se mais eficaz do que a coloração H&E na 

visualização dos filetes nervosos dérmicos, so-
bretudo nos grupos paucibacilares-TT/BT e na 
sarcoidose. A marcação com a proteína S-100 
também foi mais eficaz do que a coloração H&E 
na quantificação dos filetes nervosos na derme, 
principalmente na comparação entre hanseníase 
paucibacilar-TT/BT versus sarcoidose. A análi-
se quantitativa intergrupos paucibacilar-TT/BT, 
paucibacilar-HI, multibacilar-BB/BL/LL não 
mostrou diferenças significativas entre as diferen-
tes formas de hanseníase e a sarcoidose (dados 
não mostrados).
 
 Localização dos filetes nervosos
 Na tabela 2 é demonstrada a localização 
dos filetes nervosos em relação ao infiltrado in-
flamatório de acordo com a marcação imunohis-
toquímica para a proteína S-100; no grupo pau-
cibacilar-TT/BT houve nítida predominância dos 
padrões 1 (dentro dos granulomas) e 3 (misto).

Classificação 
histológica

1 - Dentro 
n (%)

2 - Fora 
n (%)

3 - Misto 
n (%)

4 - Indetectáveis 
n (%)

Total 
n (%)

paucibacilar-TT/BT 10 (40,0) 1 (4,0) 12 (48,0) 2 (8,0) 25 (43,9)
paucibacilar-HI 4 (23,5) 10 (58,8) 1 (5,9) 2 (11,8) 17 (29,8)
multibacilar-BB/BL/LL 7 (46,7) - 4 (26,7) 4 (26,7) 15 (26,3)
Total hanseníase 21 (36,8) 11 (19,3) 17 (29,8) 8 (14,0) 57 (100)
Controle (sarcoidose) - 15 (65,2) 7 (30,7) 1 (4,3) 23 (100)

Tabela 2: Comparação entre a localização dos filetes nervosos e a classificação histológica  

 O padrão 4 (filetes indetectáveis) não re-
velou diferenças estatisticamente significativas en-
tre o grupo controle e o grupo paucibacilar-TT/
BT (p = 0,37). O mesmo se aplica à comparação 
com os demais grupos de hanseníase.  
 Analisando o grupo paucibacilar-HI, foi 
estatisticamente significativa a predominância do 
padrão 2 (fora dos granulomas) (n = 10; 58,8%; p 
= 0,008).
 Quanto à classificação histológica em 
multibacilar-BB/BL/LL, houve predomínio dos 
padrões 1 (filetes dentro dos granulomas, n = 7; 
46,7%),  3 (padrão misto; n = 4; 26,7% ) e 4 (fi-
letes indetectáveis; n = 4; 26,7%). Não encontra-
mos nenhum caso no padrão 2 (filetes fora dos 
granulomas). 
 Entre o total das lâminas de hanseníase de 
acordo com a classificação histológica, a tabela 2 

mostra o predomínio do padrão 1 (filetes dentro 
dos granulomas, n=21, 36,8%), seguido do pa-
drão 3 (padrão misto, n=17, 29,8%), embora não 
tenha havido significância estatística.  
 Ao compararmos o grupo paucibacilar 
TT/BT com o grupo controle (sarcoidose), ob-
servamos que neste último foi significativamente 
maior a proporção do padrão 2 (filetes fora dos 
granulomas), perfazendo 65,2% dos casos, en-
quanto no primeiro grupo nenhum caso foi des-
crito com este padrão (p < 0,001). 
 De maneira recíproca, houve significância 
estatística em relação à prevalência do padrão 1 
(dentro dos granulomas) na hanseníase: no grupo 
controle (sarcoidose) nenhum caso foi descrito 
com este padrão, enquanto no grupo paucibacilar-
-TT/BT encontramos 10 casos (n = 25, 40%) (p 
= 0,027). 



Cad Bras Med XXVII (1): 1-59, 2014

49

 Tipo de Lesão Histo-neural
 A tabela 3 apresenta a distribuição per-
centual do tipo de lesão dos filetes nervosos 

nas diferentes classificações histológicas, pela 
marcação imunohistoquímica da proteína 
S-100.

Classificação 
histológica

Infiltrado 
n (%)

Fragmentado 
n (%)

Ausente 
n (%)

Intacto
n (%)

Total 
n (%)

paucibacilar-TT/BT 13 (52,0) 10 (40,0) 2 (8,0) - 25 (100)
paucibacilar-HI 2 (11,8) 2 (11,8) 2 (11,8) 11 (64,7) 17 (100)
multibacilar-BB/BL/LL 6 (40,0) 5 (33,3) 4 (26,7) - 15 (100)
Total hanseníase 21 (36,8) 17 (29,8) 8 (14,0) 11 (19,3) 57 (100)
Controle (sarcoidose) 2 (8,7) 1 (4,3) 1 (4,3) 19 (82,6) 23 (100)

Tabela 3: Comparação entre os padrões histológicos de acometimento de filete neural e a classificação histológica

 Ao compararmos as agressões neurais, 
observamos que, no grupo paucibacilar-TT/BT, 
foi significativamente maior a ocorrência padrões 
“infiltrado” (n = 13; 52%) e “fragmentado” (n 
= 10; 40%), sendo nula a ocorrência do padrão 
“intacto” (p < 0,001).
 Inversamente, no grupo paucibacilar-HI, 
verificamos nítida predominância do padrão “in-
tacto” (n = 11; 64,7%), e distribuição equitativa 
dos demais padrões.
 No grupo multibacilar-BB/BL/LL, foi 
observado o predomínio dos padrões “infiltrado” 
(n = 6;  40%) e “fragmentado”  (n = 5;  33,3%).
 Por outro lado, no grupo controle (sar-
coidose), observamos nítida predominância esta-
tística do padrão “intacto” (n = 19; 82,6%) (p < 
0,001).
 Os padrões “infiltrado” e “fragmentado” 
demonstraram diferença estatisticamente signifi-
cativa, na comparação do grupo controle versus 
o grupo hanseníase paucibacilar TT/BT (p = 

0,0013).
 Já o padrão de lesão histo-neural “ausen-
te” não apresentou diferenças estatisticamente 
significativas entre nenhum dos grupos compara-
dos (e.g., grupo controle versus paucibacilar-TT/
BT, p = 0,17).
Sensibilidade, especificidade e acurácia quanto 
à distribuição dos filetes neurais e tipo de lesão 
histo-neural:
 A tabela 4 demonstra o estudo da sen-
sibilidade, especificidade e acurácia da distribui-
ção dos filetes nervosos em relação aos infiltra-
dos granulomatosos, na hanseníase versus grupo 
controle (sarcoidose), de acordo com a marcação 
imunohistoquímica pela proteína S-100. Os resul-
tados comprovam que a distribuição dos filetes 
“dentro de granulomas” e a distribuição “fora 
dos granulomas” são importantes no diagnóstico 
diferencial entre a hanseníase e a sarcoidose. A 
sensibilidade e a acurácia aumentam quando se 
exclui a HI. 

Tabela 4: Resultados comparativos de sensibilidade, especificidade e acurácia. hanseníase versus sarcoidose, quanto à distribui-
ção dos filetes nervosos em relação aos infiltrados granulomatosos

DISTRIBUIÇÃO DOS FILETES NERVOSOS EM RELACAO AOS INFILTRADOS
Grupos de Doença Total hanseníase versus 

controle (sarcoidose)
Total hanseníase 
versus controle 

(sarcoidose)

Total hanseníase excluindo HI 
versus controle (sarcoidose)

Padrão de distribuição dos filetes 
nervosos

Dentro e Misto X Fora Dentro X Fora Dentro X Fora

Sensibilidade % (IC 95%) 77,6 (65,9-89,2) 65,6 (49,2-82,2) 94,4 (83,9-100)
Especificidade % (IC 95%) 68,2 (48,2-87,6) 100 (100-100) 100 (100-100)
Acurácia % (IC 95%) 74,6 (64,5-84,8) 76,6 (64,5-88,7) 97 (91,1-100)
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 A tabela 5 mostra a correlação entre os 
tipos de lesões histológicas dos filetes nervo-
sos, nas diversas classificações histológicas, pela 
marcação imunohistoquímica da proteína S-100, 

demonstrando a relevância dos padrões “infiltra-
do”, “fragmentado” e “ausente”, na comparação 
entre as formas de hanseníase e o grupo contro-
le.

Tabela 5: Resultados de sensibilidade, especificidade e acurácia, comparando os tipos de lesões dos filetes nervosos, quando 
considerados, ora isoladamente, ora agrupados (infiltrado, fragmentado e ausente) - hanseníase versus controle (sarcoidose)

Tipo de lesão histo-neural do filete nervoso
Grupo de doença % (IC 95%) Somente 

Infiltrado
Somente 

Fragmentado
Somente 
Ausente

Qualquer 
alteração

Total hanseníase 
versus sarcoidose

Sensibilidade 36,6 (24,3-49,4) 29,8 (17,9-41,7) 14 (5-23) 80,7 (70,5-90,9)

Especificidade 90,5 (77,9-100) 95,7 (87,3-100) 95,7 (87,3-100) 82,6 (67,1-98,1)
Acurácia 51,3 (40,2-62,4) 48,8 (37,8%-59,7) 48,8 (37,8-59,7) 81,3 (72,7-89,3)

Hanseníase formas 
TT/BT 
versus sarcoidose

Sensibilidade 52 (32,4-71,6) 40 (20,8-59,2) 8 (-21,2) 100 (100-100)
Especificidade 91,3 (79,8-100) 95,7 (87,3-100) 95,7 (87,3-100) 82,6 (67,1-96,2)

Acurácia 70,8 (58,0-83,7) 66,7 (53,3-80) 50 (35,9-64,1) 91,7 (83,8-99,5)

Total hanseníase
(menos HI) 
versus sarcoidose

Sensibilidade 47,5 (32,0-63,0) 37,5 (22,5-52,5) 50 (38,1-61,9) 100 (100-100)
Especificidade 91,3 (79,8-100) 95,7 (87,3-100) 50 (35,2-64,8) 82,6 (67,1-98,4)

Acurácia 63,5 (51,6-75,4) 58,7 (46,6-70,9) 50 (40,7-59,3) 93,7 (87,6-99,7)

 DISCUSSÃO 
 Apesar do diagnóstico de hanseníase ser 
eminentemente clínico10, o exame anatomopa-
tológico auxilia na classificação do tipo de han-
seníase, orientando para o correto diagnóstico 
e tratamento em casos especiais. O diagnóstico 
histológico conclusivo nas formas tuberculóide e 
indeterminada é difícil, pois nem sempre é possí-
vel detectar os bacilos com a coloração de Ziehl-
-Wade ou outra coloração específica. A positivi-
dade do encontro de bacilos por estas colorações 
na hanseníase "tuberculoide tuberculoide" (TT) e 
"borderline tuberculoide" (BT) é tipicamente bai-
xa, com negatividade na detecção de bacilos em 
cerca de dois terços dos casos7,9,11. Desse modo, 
a demonstração do acometimento neural no in-
filtrado granulomatoso adquire relevância nestas 
formas de hanseníase, com quase o mesmo signi-
ficado que o achado de bacilos no nervo12,13. Além 
disso, a demonstração de acometimento neural 
permite a diferenciação com outras granuloma-
toses cutâneas, nas quais a destruição dos nervos 
geralmente não é observada, como na sarcoidose, 
tuberculose, sífilis terciária e micoses profundas11. 
A fragmentação neural, num contexto clínico 
favorável, é um relevante indício diagnóstico da 

hanseníase TT e BT. 
 A marcação imunohistoquímica da proteí-
na S-100 tem-se mostrado extremamente sensível 
e específica na identificação de filetes nervosos 
e seus fragmentos na hanseníase TT e BT7. No 
presente estudo, a marcação da proteína S-100 
mostrou-se mais eficaz do que a H&E para visua-
lização e quantificação dos filetes nervosos.
 Constatamos que, no grupo paucibacilar-
-TT/BT, os resultados foram concordantes com 
a literatura quanto à elevada frequência do padrão 
de filetes nervosos “dentro do granuloma”, porém 
com predominância do padrão “misto”, com mí-
nima ocorrência de filetes “indetectáveis”. Houve 
significância estatística em relação à diferencia-
ção diagnóstica pelo padrão de filetes “dentro do 
granuloma”, onde o grupo paucibacilar-TT/BT 
apresentou ocorrência elevada versus ausência do 
padrão na sarcoidose. A literatura revela o predo-
mínio do padrão “filetes nervosos fora dos gra-
nulomas” (89,2%) nos controles não-hanseníase; 
na hanseníase TT, o predomínio é dos padrões 
“filetes nervosos dentro do granuloma” (58,3%) 
e “filetes indetectáveis” (41,6%), sendo o padrão 
“indetectável” (resultante da total destruição dos 
filetes pela inflamação granulomatosa) o mais 
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confiável para o diagnóstico desta forma da enfer-
midade9. Outros autores contestam esse achado, 
com relatos de 16% ou menos de “filetes indetec-
táveis” na hanseníase TT11.
 Em relação ao padrão “misto”, também 
abundante na sarcoidose, é possível que granulo-
mas nesta moléstia também englobem filetes ner-
vosos. Nesse caso, importa identificar a existência 
ou não de dano neural efetivo - i.e., se os filetes 
nervosos estão intactos ou comprometidos pelos 
granulomas (padrões “infiltrados”, “fragmenta-
dos” ou “ausentes”), para a diferenciação com 
a hanseníase. Já a elevada ocorrência do padrão 
“fora do granuloma” na sarcoidose traduz a au-
sência de neurotropismo.
 Para o grupo paucibacilar-HI há escassos 
dados na literatura, mas observamos evidente pre-
dominância do padrão de filetes “fora dos granu-
lomas”, seguido do padrão de filetes “dentro dos 
granulomas”, com menor expressão dos demais 
padrões. A multiplicidade de padrões talvez de-
corra da forma inicial da doença, com infiltrado 
inespecífico, granulomas mal constituídos, sem 
inflamação agressiva, e sem lesão neural pronun-
ciada. 
 Interessante notar que os resultados no 
grupo multibacilar demonstraram somente pa-
drões bastante relacionados à agressão neural, 
principalmente o padrão de filetes “dentro dos 
granulomas”, indicando dano neural pronuncia-
do, inclusive com maior ocorrência do padrão de 
filetes “indetectáveis” em relação ao grupo pauci-
bacilar, o que sugere completa destruição neural.
 Dentre o total de lâminas de hanseníase, 
nosso estudo mostrou o predomínio do padrão 
de filetes “dentro dos granulomas”, seguido pelo 
padrão de filetes “misto”. A ocorrência do padrão 
de filetes “fora dos granulomas” esteve associada 
fundamentalmente ao grupo paucibacilar-HI.
 Nos pacientes paucibacilares-TT/BT, 
bem como nos pacientes HI, dano neural (pa-
drões “infiltrado”, “fragmentado” e “ausente”) 
foi observado em todos os casos. Não foram ob-
servados nervos intactos nas lâminas do grupo 
paucibacilar-TT/BT, bem como nas lâminas do 
grupo multibacilar-BB/BL/LL. Por outro lado, 
na sarcoidose foram encontrados nervos intac-
tos em proporção maciça. Tais resultados estão 
alinhados com os dados da literatura7,11,13. Já nos 
pacientes paucibacilares-HI, evidenciamos ner-
vos intactos em cerca de dois terços dos casos, 

aproximando-se dos achados de nervos intactos 
na sarcoidose. Tais resultados contrastaram com 
os de publicações anteriores11,13.
 Optamos por comparar os grupos de fi-
letes nervosos “dentro dos granulomas” versus 
“fora dos granulomas” para o diagnóstico da han-
seníase, uma vez que nenhum caso de sarcoidose 
apresentava filetes nervosos “dentro dos granulo-
mas”. Ao incluirmos todas as formas paucibacila-
res, obtivemos alta especificidade, mas baixa sen-
sibilidade. Ao retirarmos o grupo paucibacilar-HI, 
que apresentava um número relevante de lâminas 
na localização “entre os granulomas”, mantive-
mos a alta especificidade, mas com expressivo au-
mento da sensibilidade e acurácia, demonstrando 
seu alto valor diagnóstico.
 A soma dos padrões de lesão neural dos 
filetes nervosos como parâmetros de diagnóstico 
diferencial entre a hanseníase, (sobretudo nas suas 
formas granulomatosas) e a sarcoidose produz 
alta sensibilidade e boa especificidade, com eleva-
da acurácia diagnóstica, quando excluída a forma 
paucibacilar-HI. Já a inclusão desta forma man-
tém a boa especificidade, mas faz a sensibilidade 
cair, confirmando-a como fator de confusão.
 As lesões dos filetes nervosos, utilizadas 
isoladamente, resultam em baixa sensibilidade e 
alta especificidade.
 As alterações dos filetes nervosos mostra-
ram-se úteis como mais uma ferramenta no diag-
nóstico histopatológico diferencial da hanseníase 
versus sarcoidose.
 O pequeno número de casos analisados 
no presente estudo, entretanto, dificulta a gene-
ralização dos resultados alcançados. Acreditamos 
que estudos adicionais com um número maior de 
pacientes sejam necessários, bem como a análi-
se de outras doenças granulomatosas que fazem 
diagnóstico diferencial histológico com a hansení-
ase.

 CONCLUSÕES
 A marcação com proteína S-100 mostrou-
se mais eficaz do que a coloração H&E, na 
visualização dos filetes nervosos dérmicos, 
sobretudo nos grupos paucibacilares-HT/HBT e 
no grupo controle.
 A marcação com a proteína S-100 tam-
bém foi mais eficaz do que a coloração H&E, na 
quantificação dos filetes nervosos na derme, prin-
cipalmente na comparação intragrupo paucibaci-
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lar-HT/HBT versus controle. 
  A análise da distribuição dos filetes de-
monstrou que pode auxiliar no diagnóstico dife-
rencial entre o grupo paucibacilar-HT/HBT e o 
grupo controle.
 O achado do tipo da lesão neural foi o as-
pecto mais importante para o diagnóstico diferen-
cial entre os grupos HT/HBT e o grupo controle, 
alcançando resultados com elevada significância 
estatística. Os padrões de dano neural (filetes 
nervosos “infiltrados”, “fragmentados” ou “au-
sentes”) ocorreram em 100% dos casos do grupo 
HT/HBT e MB, demonstrando que o dano neural 

é inerente à patologia desses pacientes. O padrão 
de filetes nervosos “intactos”, por outro lado (re-
lacionado à inexistência de dano neural aparente), 
não foi observado em nenhuma das lâminas de 
hanseníase (excluída a forma HI), ao contrário do 
grupo controle - que mostrou esse padrão  em 
84,6% dos casos.
 O achado de filetes nervosos “dentro dos 
granulomas” aponta para o diagnóstico de han-
seníase, com acurácia de 97%, enquanto que a 
observação de nervo “intacto” sugere a ausência 
desta doença (excluída a forma HI), com acurácia 
de 93,7%, em comparação com o grupo controle.
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A Síndrome de Budd Chiari associada a 
Timoma: Relato de Caso

Hermes Luis Onate Rosado1, Oscar Fernando Narvaez Gómez1, Simone 
Cotrim Cerqueira Pinto2, Maria Ribeiro Santos Morard3, Luis José Daza 
López1, Livia Hall4, Camila Lomônaco4, Jessica Tatiana Mendoza Peña5

RESUMO
Introdução: A síndrome de Budd Chiari (SBC) é uma doença rara, com incidên-
cia mundial de 1/2.5 milhões de pessoas, caracterizada por obstrução do fluxo 
venoso hepático no nível das veias suprahepáticas, veia cava inferior ou ambas, 
alterando a drenagem do sangue venoso a partir do fígado para o átrio direito 
gerando hipertensão portal¹. A síndrome é mais frequente em mulheres com 
uma idade média de 35 anos e a principal causa está relacionada com estados 
de hipercoagulabilidade principalmente desordens mieloproliferativas². A tríade 
clínica clássica consiste em ascite volumosa, dor abdominal e hepatomegalia³. 
Objetivos: Descrever o caso de uma paciente com Síndrome de Budd Chiari as-
sociada a timoma. Conclusão: Descrevemos um caso raro da síndrome de Budd 
Chiari associada à timoma. Embora cerca de 87% dos casos estejam associados 
a trombofilias4 os únicos fatores de risco encontrados nesse caso foram o uso de 
contraceptivos orais e a ressecção de Timoma em íntimo contato com a veia cava 
inferior os quais contribuíram para um estado procoagulante e aparecimento da 
doença4 .
Palavras-chave: síndrome de Budd Chiari, timoma, veia cava inferior, ascite, 
trombofilias.

The Budd Chiari Syndrome associated with Timoma: A case report

ABSTRACT
Introduction: Budd Chiari syndrome (SBC) is a rare disease with a worldwide 
incidence of  1/2.5 million people, characterized by hepatic venous outflow obs-
truction at the level of  suprahepáticas veins, inferior vena cava, or both, changing 
the drainage of  blood vein from the liver into the right atrium causing portal 
hypertension¹. The syndrome is more common in women with a mean age of  
35 years and the main cause is related to hypercoagulable states, especially mye-
loproliferative disorders². The classic clinical triad consists of  ascites, abdomi-
nal pain and hepatomegaly³. Objectives: To describe a case of  a patient with 
Budd Chiari syndrome associated with thymoma. Conclusion: We describe a rare 
case of  Budd Chiari syndrome associated with thymoma. Although about 87%  
of  cases are associated with thrombophilia4 the only risk factors found in this 
case were the use of  oral contraceptives and resection of  thymoma in intimate 
contact with the inferior vena cava which contributed to procoagulant state and 
appearance of  disease4.
Keywords: Budd Chiari syndrome, thymoma, inferior vena cava, ascites, throm-
bophilia syndrome. 
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 INTRODUÇÃO
 A síndrome de Budd Chiari (SBC) é uma 
doença rara, com incidência de 1/2.5 milhões de 
pessoas no mundo, ocorre frequentemente em 
mulheres durante a terceira e quarta décadas de 
vida e caracteriza-se por obstrução do fluxo ve-
noso hepático no nível das veias suprahepáticas 
(62%), veia cava inferior (7%) ou ambas (31%), 
alterando a drenagem do sangue venoso a partir 
do fígado para o átrio direito gerando hiperten-
são portal¹. A principal causa são os transtornos 
relacionados com estados de hipercoagulabilidade 
principalmente desordens mieloproliferativas sen-
do mais frequente a Policitemia Vera5. As formas 
de apresentação podem ser aguda (20%), suba-
guda (40%) ou crônica (40%)6. A forma crônica 
caracteriza-se pela presença de sinais e sintomas 
de hipertensão portal por mais de 6 meses. Os 

sintomas mais frequentes são ascite (84%) e he-
patomegalia (76%)1,7. A presença de coagulopatía, 
encefalopatia e síndrome hepatorrenal são indica-
dores de mal prognóstico8. 
 
 RELATO DE CASO
 Paciente de sexo feminino, 24 anos de ida-
de, casada, natural do Rio de Janeiro, afrodescen-
dente, refere ter recebido diagnóstico de massa 
mediastinal encontrada ao acaso durante exame 
admissional em 2010 (Figuras 1, 2 e 3).
 Vinha em acompanhamento regular no 
hospital da Santa Casa de Misericórdia do RJ, com 
TC de tórax seriadas. No último ano houve cres-
cimento da massa e a partir de março de 2013 pas-
sou a referir sintomas respiratórios. Tinha intensa 
atividade física e passou a não mais tolerar esforço 
físico.

Figuras 1 e 2: Teleradiografia de Tórax PA e Perfil pré-operatória mostrando massa mediastinal anterior (Timoma) 

Figura 3: Tomografia axial computadorizada de tórax mostra Timoma calcificado

 Encaminhada ao HUGG para 
submeter-se a tratamento cirúrgico. Durante 
sua internação submeteu a toracotomia lateral 
direita para ressecção da massa, (Figuras 4 e 5) 
e o laudo histopatológico revelou tratar-se de 
timoma tipo AB, tendo alta após dois dias sem 
intercorrências.  

 No quarto dia de pós-operatório retornou 
ao HUGG, pois apresentou um quadro de dor 
abdominal em hipocôndrio direito tipo cólica 
intermitente de moderada intensidade, sem 
irradiação, associada a aumento progressivo 
do perímetro abdominal e dispneia aos médios 
esforços. 
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Figuras 4 e 5: Timoma

 Não apresentava febre, vômitos ou icte-
rícia. Antecedentes pessoais: Gestação gemelar 
aos 15 anos. Relatou hemotransfusão devido a 
hemorragia pós-parto. Vinha em uso de contra-
ceptivos orais (Acetato de Ciproterona + Etini-
lestradiol), negou tabagismo ou alcoolismo. Ao 
exame da admissão encontrava-se anictérica, 
acianótica, hidratada, afebril, dispneica, pressão 
arterial 130/80 mmHg, frequência cardíaca 106 
bpm, frequência respiratória 24 rpm, saturação de 
oxigênio 98%. A ferida cirúrgica em hemitórax 
direito não apresentava sinais de infecção. Apa-
relho cardiovascular com RCR em 2 tempos, bu-
lhas normofonéticas sem sopros. Aparelho respi-
ratório sem anormalidades. Abdome com ascite 
volumosa, sinal de onda liquida positiva, hepato-
megalia dolorosa com hepatimetria de 16 cm, re-
fluxo hepatojugular positivo, sem sinais de irrita-
ção peritoneal. Membros inferiores sem edemas. 
Restante do exame não demostrava alterações. 
Exames complementares (Quadro 1). Bioquími-
ca sanguínea normal e provas de função hepática 
mostravam apenas padrão colestático sem eleva-
ção de bilirrubinas, estudo do liquido ascítico com 
GASA 3.5, teste para pesquisa de trombofilias ge-
nética ou autoimune foram negativas (Quadro 2) 
bem como anticorpos para pesquisa de hepatites 
virais ou autoimunes. Ecocardiograma sem alte-

rações.  Ultrassonografia de abdômen com Dop-
pler colorido mostrou fígado aumentado de volu-
me, textura heterogênea, hepatopatia difusa, veias 
suprahepáticas com fluxo monofásico e hepato-
jugal, ascite acentuada de conteúdo límpido. To-
mografia de abdômen com contraste evidenciou 
hepatomegalia, alteração parenquimatosa difusa 
vista em fase arterial de contraste compatível com 
alterações perfusionais, trombose dos três ramos 
de veias suprahepáticas (Figuras 4, 5 e 6). Trans-
ferida para CTI onde recebeu anticoagulação ple-
na com heparina não fracionada durante três dias 
seguida de uso warfarin, foi realizada paracentese 
de alivio e administrados diuréticos de alça com 
evolução inicial satisfatória. Após 5 dias recebeu 
alta do CTI e transferida para a  enfermaria para 
dar continuidade ao tratamento clínico. Houve 
melhora progressiva da dor, regressão da ascite 
e demais sintomas. TC realizada após dois meses 
ainda mostrava ausência de fluxo nos ramos das 
veias suprahepáticas bem como as alterações per-
fusionais. Houve melhoria dos sintomas mesmo 
após suspenção de diuréticos. 
 Atualmente mantem tratamento con-
servador com anticoagulante oral e acompanha-
mento ambulatorial, estando assintomática e com 
imagens recentes que mostram permeabilidade 
do sistema venoso portal (Figuras 9, 10, 11 e 12).
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EXAMES DATA: 14/06/2013 VR
Glicose 116 mg/dl 70 - 99 mg/dL
Uréia 29 mg/Dl 10 - 50 mg/dL

Creatinina 0,7 mg/dL 0,6 - 1,1 mg/Dl
Sódio 142 mEq/L 134 - 149 mEq/L

Potássio 4,3 mEq/L 3,6 - 5,5 mEq/L
Cloreto 103 mEq/L 94 - 102 mEq/L

Bilirrubina Total 0,77 g/dL 6,1 - 7,9 g/dL
Bilirrubina Direta 0,23 mg/dL 0 - 0,8 mg/Dl

AST (TGO) 30 UI/L 0 - 32 UI/L
ALT (TGP) 18 UI/L 0 - 31 UI/L

Fosfatasa Alcalina 432 UI/L 65 - 300 UI/L
GGT 231 UI/L 7 - 32 UI/L

Albumina 3.4 g/dL 3.5 - 4.8 g/dL
Amilase 86 UI/L 0 - 125 UI/L
Lipase 57 UI/L 13 - 60 UI/L

Hemacias 5.15 x 10³ 5 - 10³
Hematócrito 46.7% 35 - 45%

Quadro 1: Exames Complementares

Quadro 2: Pesquisa de trombofilias congênitas e adquiridas

PESQUISA DE 
TROMBOFILIAS

RESULTADO VR

Fator V de Leiden Negativo Negativo
Homocisteina 5,17 umol/l 4,44 - 13,56 umol/l

Proteína C 85% 70 - 140%
Proteína S 88% 60 - 130%

Antitrombina III 144% 83 - 126%
Gene da protrombina 20210 A Normal Normal

Anticoagulante lúpico 1,16% < 1,2%
Ac. Anticardiolipinas IgM < 10

IgG < 7
IgM < 10
IgG < 7

Gene JAK 2 Negativo Negativo 

Figura 6: Tomografia axial computadorizada de abdômen sem contraste revelando hepatomegalia difusa
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Figuras 7 e 8: Tomografia computadorizada de abdômen contrastada mostrando alteração parenquimatosa difusa, alterações 
perfusionais e não se visualizam os três ramos das suprahepáticas 

Figuras 9 e 10: Tomografia computadorizada de abdômen após 7 meses do tratamento clínico: Observa-se que  reapareceram  
as veias hepáticas  direita  esquerda respectivamente

Figuras 11 e 12: Tomografia computadorizada de abdômen após 7 meses do tratamento clínico: Observa-se que  reaparece  a 
veia hepática media e parênquima sem alterações da perfusão
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 DISCUSSÃO
 A Síndrome de Budd - Chiari (SBC) foi 
descrita inicialmente por George Budd médico 
Ingles em 1845 em um paciente que apresentou 
trombose das veias suprahepáticas, logo William 
Osler descreveu em 1879 um caso de trombose da 
veia cava inferior secundário a membranas intra-
luminais e tempos depois o patologista austriaco 
Hans Von Chiari em 1899 descreveu as alterações 
histológicas9. A SBC pode classificar-se etiologica-
mente em primária quando a origem da  obstru-
ção venosa e intraluminal (trombose, endoflebite, 
membranas) ou secundária quando a obstrução 
ocorre fora do sistema venoso (Neoplasia, abs-
cesso, cistos)10. Desta forma são muitas as etio-
logias envolvidas na SBC dentre as mais comuns 
estão  as trombofilias congênitas como a Muta-
ção do fator V de Leiden (25%), deficiência da 
proteína C (15%), deficiência da proteína S (5%), 
mutação do gene da protrombina 20210A (5%), 
deficiência de Antitrombina III (<5%) ou trom-
bofilias adquiridas como os distúrbios mielopro-
liferativos (Policitemia vera 25 - 50%), Síndrome 
de anticorpos antifosfolipidos (15 - 20%), Hemo-
globinúria Paroxística Noturna (5%), uso de con-
traceptivos orais e neoplasias11. O risco relativo de 
trombose venosa hepática em pacientes que usam 
contraceptivos orais é de 2 - 37%12. Causas me-
nos comuns como invasão tumoral (fígado, rins, 
adrenal), Síndrome de Behçet, doença inflama-
tória intestinal, Sarcoidose, aspergilose e traumas 
2,11. A apresentação clinica da Síndrome pode ser 
fulminante (5%), aguda (20%), subaguda (40%), 
crônica (40%)13. Cerca de 75 - 80% dos pacientes 
apresentam febre, dor abdominal, ascite, insufi-
ciência hepática, edema em membros inferiores, 
sangramento digestivo e sinais de encefalopatia13. 
A tríade clínica clássica da síndrome consiste em 
ascite, hepatomegalia e dor abdominal13.
 Uma das maiores séries publicadas de SBC 
incluiu um total de 237 pacientes que tinham sido 
tratados em quatro centros (nos Estados Unidos, 
Holanda e França), entre 1984 e 2001 e foram fei-
tas as seguintes observações:
 • A idade média foi de 35 anos;
 • 67% eram do sexo feminino;
 • Uma doença mieloproliferativa estava 
presente em 23%;
 • Os dois sintomas mais comuns foram 
ascite (84%) e hepatomegalia (76%);
 • O sitio anatômico da obstrução do fluxo 

hepático foram as veias hepáticas (62%), Veia cava 
inferior (7%) ou ambos (31%)1,14.
 Nos exames laboratoriais é comum en-
contrar albumina baixa, alteração das provas de 
função hepática com aumento leve das amino-
transferases, bilirrubinas e tempo da protrombi-
na2,9. A gradiente de albumina do soro e do liqui-
do ascítico (GASA) é maior a 1.1 pela hipertensão 
portal2,9,15.
 A abordagem diagnóstica compreende 
uma sequência de quatro passos iniciais, primeiro 
Ultrassonografia com Doppler (método não in-
vasivo mais sensível com sensibilidade de 85%), 
seguida de Angiotomografia, venografia e por úl-
tima biopsia hepática10,15-17.  A nova classificação 
anatômica da SBC compreende três tipos; Tipo 
I - lesão da veia cava inferior, Tipo II - lesão das 
veias suprahepáticas e Tipo III - é mista (lesão das 
veias suprahepáticas e veia cava)10,13,18.
 No diagnóstico diferencial deve se afastar 
outras causas de insuficiência hepática como to-
xicidade medicamentosa, vírus, doenças infiltrati-
vas, doença veno-oclusiva5,19.
 O tratamento clínico depende da apresen-
tação clinica, a causa e a localização anatômica da 
obstrução. As opções terapêuticas incluem mane-
jo clínico, cirúrgico ou endovascular20,21,22. 
 O tratamento medicamentoso consiste 
em anticoagulação plena para manter um INR en-
tre 2-3, dieta hipossódica 90 mmol por dia, furo-
semida, espironolactona, paracentese de alivio em 
caso de refratariedade a diuréticos6,7,23,24. No en-
tanto, são poucos os pacientes que respondem ao 
tratamento inicial e por isso que deve haver uma 
sequencia terapêutica que inclui a angioplastia e 
colocação de stent venoso suprahepático como 
segunda alternativa. Para os casos que não haja 
resposta aos tratamentos antes descritos procede-
-se a colocação de TIPS (Derivação intra-hepática 
porto-sistêmica transjugular)24-26. As vantagens de 
TIPS são a baixa mortalidade e sua utilidade na 
compressão da VCI pelo lóbulo caudado2,26. Pa-
cientes com insuficiência hepática fulminante e 
cirrose com disfunção hepatocelular o transplante 
hepático pode ser a única alternativa terapêutica27. 
 
 CONCLUSÃO
 Relatamos um caso raro de uma paciente 
jovem, previamente hígida, que evolui em pós-
operatório de ressecção de timoma com ascite 
volumosa, dor abdominal, hepatomegalia e 
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sinais angiotomograficas compatíveis com 
SBC com obstrução dos três vasos das veias 
suprahepáticas. Durante sua investigação foram 
afastadas trombofilias congênitas ou adquiridas. 
Constatamos alterações perfusionais e trombose 
dos três ramos das veias suprahepáticas vistos à 
Angio-TC, quadro compatíveis com a Síndrome 
de Budd - Chiari.  Embora na maioria dos 
casos descritos na literatura haja associação 

com doenças mieloproliferativa ou condições 
genéticas subjacentes, a paciente descrita 
tinha como fatores de risco apenas o uso de 
contraceptivos orais e abordagem cirúrgica 
torácica os quais acreditamos ter gerado um 
estado de hipercoagulabilidade e estase venosa 
localizado, contribuindo à formação de trombos e 
consequentemente obstrução do fluxo sanguíneo 
no sistema portal. 
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