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O presente trabalho estudou 79 pacientes HIV positivos, que tinham
uma mediana de idade de 31 anos e distribuição preferencial no sexo
masculino (1,6:1). A mediana da contagem de linfócitos CD4+ foi de 35
células/mL, com 71,5% apresentando contagens linfocitárias abaixo de 100
cél/mL. Pacientes com esta faixa de linfócitos CD4 são considerados, na
literatura,

como

de

maior

risco

para

apresentação

de

alterações

esofágicas47. O exame de contagem de linfócitos CD4+ é realizado
rotineiramente nos pacientes de nosso serviço, com intervalos de 3 a 4
meses, conforme as orientações do Ministério da Saúde. A ausência desta
informação em 16 pacientes reflete o fato que vários destes pacientes não
tiveram um seguimento regular duradouro. Muitos por terem apresentado
evolução fatal logo no início e outros por não fazerem seguimento
ambulatorial regular.
A mediana da quantificação da carga viral do HIV foi de 93000
cópias/mL. Este exame havia sido realizado em apenas 27 pacientes
(34,2%). Cabe salientar que apenas no início de 1997 este exame passou a
ser realizado em nossa instituição, o que provavelmente explica a sua
ausência na maioria dos prontuários.
Alguns dados clínicos puderam ser analisados nestes pacientes. Os
principais sintomas que levaram a indicação de endoscopia digestiva alta
nestes pacientes foram vômitos (34,3%), epigastralgia (27,1%) e disfagia
(20%). Sintomas mais sugestivos de envolvimento esofágico (disfagia,
odinofagia e dor torácica retroesternal) estavam presentes apenas em 24
pacientes (34,3%). Em 11,4% dos pacientes não foi possível identificar os
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sintomas que justificassem a indicação do exame endoscópico, o que
demonstra a falta de consistência das anotações em alguns prontuários. A
correlação entre os achados clínicos e endoscópicos mostra que em
pacientes com

exame endoscópico normal os principais sintomas

apresentados foram vômitos em 45,8% e epigastralgia em 33,3%. Nestes
casos os sintomas característicos de envolvimento esofágico estiveram
presentes em 20,8% dos casos. Nos casos de monilíase esofágica, os
sintomas mais comuns foram epigastralgia em 36,8% e disfagia em 31,6%
dos pacientes, com sintomas esofágicos presentes em 42,1%. Nos casos de
esofagite o principal sintoma foi vômitos em 44,4%, com 33,3% pacientes
apresentando sintomas esofágicos. Em pacientes com úlceras esofágicas os
principais sintomas relatados foram epigastralgia e disfagia, cada um deles
em 31,6%. Sintomas esofágicos estavam presentes em 52,6% dos
pacientes. Estes dados mostram que, apesar da presença de sintomas
esofágicos ser mais freqüente em pacientes com lesões esofágicas,
especialmente na ocorrência de lesões ulceradas, 47,4% dos casos com tais
lesões não apresentava estas queixas. Por outro lado, 20,8% dos pacientes,
sem lesões esofágicas evidentes ao exame endoscópico, apresentavam tais
queixas. Dados da literatura mostram que os sintomas mais comuns, nestes
pacientes, são disfagia e odinofagia, que costumam estar presentes em 59 a
79% dos casos de esofagite infecciosa e em cerca de 95% nos casos em
que são evidenciadas úlceras esofágicas.9 Outros estudos demonstraram
que 20% dos pacientes HIV -positivos, com sintomas esofágicos, não
apresentam anormalidade identificável, mesmo após exames endoscópicos,
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com biópsia, escovado e cultura.22,47 Estes casos poderiam estar
relacionados a distúrbios de motilidade ou doença extra-esofágica114. Desta
forma, percebemos que a ausência de sintomas esofágicos não exclui a
existência de doença esofágica estrutural, assim como a sua presença não é
suficiente para diagnosticá-la. Tais alterações exigem um alto grau de
suspeição clínica, por parte da equipe médica, com indicação de exame
endoscópico em pacientes com sintomas persistentes, mesmo quando estes
são inespecíficos.
A tentativa de estabelecer uma correlação entre o tratamento
medicamentoso e a resposta clínica, demonstrou que em uma minoria
(34,1%) dos pacientes esta correlação era possível. Alguns pacientes
tiveram óbito precoce, outros perderam o seguimento e em muitos casos as
anotações no prontuário não permitiram uma conclusão. Alguns pacientes
fizeram uso de várias medicações concomitantemente. Nestes casos
consideramos apenas os principais agentes antimicrobianos, com a intenção
de facilitar uma análise posterior. Porém, esta decisão irá dificultar a
interpretação do impacto do uso de anti-retrovirais, antiinflamatórios,
bloqueadores de secreção ácida e outras drogas na evolução clínica, visto
que as mesmas não foram, em geral, registradas. As principais medicações
associadas a uma melhora clínica foram os antifúngicos sistêmicos (40%) e
o aciclovir (16,7%). Nos pacientes com úlcera esofágica a melhor resposta
terapêutica foi encontrada com o uso de aciclovir em 18,2% dos casos. Nos
pacientes com esofagite a melhor resposta foi encontrada no uso de
antifúngicos sistêmicos em 20% dos casos.
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Outra dificuldade encontrada na tentativa de utilizar a resposta a um
esquema terapêutico como indício do possível diagnóstico de base é a
possibilidade de haver uma melhora espontânea ou com tratamento com
outras medicações que não os antivirais específicos.
O exame endoscópico foi considerado normal em 29,2% dos casos.
Isto provavelmente ocorreu pelo fato de nosso estudo abranger pacientes
com outros sintomas digestivos, que não esofágicos. Além disso, alguns
estudos demonstraram que cerca de 20% dos pacientes HIV -positivos, com
sintomas esofágicos, não apresentam anormalidade identificável, mesmo
após exames endoscópicos, com biópsia, escovado e cultura.22,47 Estes
casos podem estar relacionados a distúrbios de motilidade ou doença extraesofágica114.

Também

percebemos

que

em

19,1%

dos

exames

endoscópicos foi detectada a associação de mais de um tipo de lesão
estrutural concomitante. Este achado sugere a possibilidade de existência de
mais de um processo etiopatológico em um mesmo paciente. Alguns
estudos têm identificado mais de um agente em potencial em até 50% dos
pacientes com alterações esofágicas. Na maioria dos pacientes a Candida é
um dos agentes da co-infecção.22,47
O achado endoscópico mais freqüente foi de esofagite por Candida
(37,1%). Acreditamos que a diferença da incidência de monilíase esofágica
em relação aos relatos da literatura (cerca de 42 a 79% dos casos194,22), se
deve à conduta inicial adotada em nosso serviço, que se constitui no
tratamento antifúngico empírico com imidazólicos, em pacientes com
queixas esofágicas de leves a moderadas, reduzindo-se então o número de
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casos de candidíase esofágica submetidos à endoscopia. Em 25,8% dos
exames, este tipo de lesão foi considerado o principal achado endoscópico.
Em 30,3% dos casos de monilíase foram evidenciadas outras alterações
associadas. Nestes casos, outros estudos têm demonstrado a coexistência
de outro processo patológico, em pacientes com monilíase esofágica
sintomática, em até 25% dos pacientes.201,203 A úlcera foi o segundo tipo de
lesão esofágica mais comum (24,7%). Estas lesões são o principal desafio
diagnóstico na prática clínica. Os achados endoscópicos gástricos e
duodenais não foram considerados no presente estudo.
O exame histopatológico não demonstrou alterações patológicas em
13,5%

dos

exames

realizados.

Apresentou

resultado

de

esofagite

inespecífica em 48,3% dos casos. O exame foi capaz de apontar um agente
etiológico em apenas 38,2% dos exames. A Candida (19,1%) e o Herpes
(10,1%) foram os agentes mais freqüentes. Nas biópsias extraídas de
mucosa normal ao exame endoscópico, o exame histopatológico não
demonstrou nenhuma alteração em 38,5%. A maioria apresentou resultados
inespecíficos (53,8%). Um agente foi identificado em somente 2 exames
(7,6%).

A

baixa

ocorrência

de

falsos-positivos

sugere

uma

boa

especificidade, próximo à relatada em literatura (100%180).
Nos casos de monilíase esofágica o método demonstrou a Candida
em 54,5% dos casos, não apresentando nenhum resultado positivo para
outros agentes. Nos casos com área lugol negativa em somente 16,7% das
amostras foi identificado algum agente (Candida). Nos casos de esofagite o
método foi capaz de identificar um agente em 40% das amostras. Nos 3
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casos em que foi sugerida, ao exame endoscópico, a etiologia viral, um
agente foi identificado em 2 amostras.
Quando considerados os resultados obtidos do estudo em material
colhido de úlceras a histologia mostrou-se inconclusiva em 31,8% dos casos.
Em 13,6% dos casos foi identificada a Candida. Alguns autores afirmam que
este agente raramente é causador de úlceras.57 Assim, poderíamos
considerar que 45,4% das lesões ulceradas permaneceram sem um
diagnóstico histológico específico. Esta possivelmente seria a incidência de
úlceras idiopáticas (UEI) ou aftosas em nosso estudo. A incidência destas
lesões se correlaciona bem com os dados já conhecidos na literatura (cerca
de 40%.22,109,111,199,200
O exame histopatológico foi capaz de identificar um agente em 54,5%
das

biópsias,

excetuando-se

a

Candida,

como

possível

agente

contaminante. O Herpes (36,4%) e o CMV (13,6%) foram os agentes
etiológicos mais freqüentes. Os dados sugerem uma baixa sensibilidade
deste método na detecção de tais agentes, compatível com dados
encontrados na literatura. A ausência de um bom método padrão ouro para
esta abordagem torna difícil a definição da real sensibilidade do exame.
Alguns escassos dados de literatura estimam a sensibilidade do método em
cerca de 60%.138 A incidência de Herpes encontrada foi bem superior à
estimada na literatura (2,6 a 16%73). A divergência do achado em relação ao
PCR levanta dúvidas sobre a confiabilidade deste resultado. O uso da
imunohistoquímica talvez pudesse melhorar a sensibilidade do método e
facilitar a comparação de resultados com a PCR.
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A reação em cadeia da polimerase (PCR) apresentou resultados
positivos em 51% das amostras. Os agentes identificados foram o HIV em
38,5%, CMV em 19,8%, o HPV em 17,7%, o Herpes em 4,2% e o H. ducreyi
em 3,1%. A identificação do HIV é um achado de difícil interpretação e seu
papel como agente etiológico de lesões esofágicas já foi abordada em vários
estudos. A presença de lesões esofágicas ulceradas em pacientes com
infecção aguda pelo HIV já foi descrita em vários trabalhos. Em 1986,
Rabeneck155 et al. descreveram os casos de 8 pacientes homossexuais
masculinos que evoluíram com odinofagia severa. Estes pacientes
apresentavam, concomitantemente, doença febril, úlceras orais ou rash
maculopapular. Todos pacientes foram submetidos a exame endoscópico,
sendo evidenciado uma ou mais lesões esofágicas ulceradas, de tamanhos
variados (0,3 -1,5 cm). Não foi identificado nenhum agente etiológico no
exame histopatológico. Microscopia eletrônica realizada em tais biópsias
revelou estruturas semelhantes a partículas virais envelopadas, com 100140 nm de diâmetro, exibindo aspectos morfológicos compatíveis com
retrovírus. Em todos os pacientes as úlceras cicatrizaram completamente.
Em 1990, Rabeneck156 et al. descreveram 16 casos de homossexuais
masculinos com queixas de odinofagia. Os pacientes apresentavam,
concomitantemente, rash maculopapular, úlceras orais ou linfadenopatia. A
endoscopia revelou lesões esofágicas ulceradas únicas ou múltiplas. A
microscopia óptica revelou apenas um processo inflamatório intenso. A
microscopia eletrônica, realizada em amostras das margens das lesões de 8
pacientes, revelou partículas virais de 120-160nm de diâmetro, com
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morfologia característica dos retrovírus. Estes pacientes apresentaram
culturas positivas para o HIV-1 em culturas de sangue periférico e
posteriormente tornaram-se soropositivos para o HIV.

Outros autores

descreveram casos similares de esofagite associada a soroconversão para o
HIV.15,69,162
Em vários estudos, a presença do HIV já foi identificada em úlceras
esofágicas por diferentes métodos. A detecção do HIV, através de RNA
hibridização in situ, em úlceras esofágicas solitárias foi descrita por Kotler109
et al. em 1989. No mesmo trabalho os autores descrevem o achado de
estruturas compatíveis com retrovírus em brotamento, visualizadas na
biópsia de um caso. Em 1992, Kotler110 et al. demonstraram a presença da
proteína do core do HIV (p24) em células provenientes de tais ulcerações,
utilizando a sorologia (ELISA) para a p24 e coloração por imunoperoxidase
para anti-HIV p24. A coloração pela imunoperoxidase foi positiva apenas em
macrófagos, o que fez os autores concluírem que não há envolvimento
epitelial direto pelo HIV. Em 1991, Jalfon95 et al. demonstraram a presença
de proteína superfície do HIV (gp41) em UEI, através de coloração por
imunoperoxidase. Em 1994, Chawla 36 et al. descrevem partículas virais
encontradas em amostras de biópsias de úlceras em 3 pacientes. Os
autores encontraram tais partículas em epitélio esofágico e sugeriram que
isto era indicativo de que a infecção pelo HIV seria responsável por tais
lesões. Em 1997, Houghton91 et al estudaram biópsias esofágicas de 15
pacientes com diagnóstico de úlcera esofágica idiopática e detectaram
alterações compatíveis com apoptose em todos os casos. Tais alterações
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não foram detectadas em mucosa esofágica normal ou em úlceras com
etiologia definida. Os autores sugerem uma participação indireta do HIV,
através de mediadores inflamatórios (HIV -associated bystander killing).
Outros autores encontraram indícios contrários ao envolvimento direto
do HIV na etiopatogenia das úlceras esofágicas. Em 1992, Wilcox195 et al.
realizaram PCR para o HIV em 14 pacientes com úlceras idiopáticas,
encontrando 12 amostras positivas. Entretanto, a PCR para o HIV também
foi positiva em amostras de 7 de 8 pacientes com esofagite pelo CMV. Os
autores sugeriram que o HIV estaria presente na maioria das ulcerações
esofágicas e, desta forma, não desempenharia um papel etiopatogênico
direto nas úlceras idiopáticas. Também em 1992, Gill74 et al. realizaram
biópsias aleatórias em esôfago, estomago, duodeno e reto em 49 pacientes
infectados pelo HIV, sem sintomas digestivos, realizando culturas para o HIV
nas amostras obtidas. As culturas foram positivas para o HIV em 46% das
amostras colhidas de esôfago, em 44% de duodeno, 43% de reto e 27% em
estômago. As culturas foram positivas tanto em pacientes assintomáticos,
com contagens linfocitárias elevadas, quanto em pacientes com doença
avançada, não havendo correlação com qualq uer sinal ou sintoma digestivo.
No mesmo ano, Smith174 et al. estudaram 25 pacientes com SIDA e
sintomas esofágicos, conseguindo identificar um agente etiológico em 20
deles. O RNAm do HIV -1 foi identificado, por hibridização in situ, em células
mononucleares na lâmina própria esofágica em 36% dos pacientes, mas a
sua presença não apresentou associação com sintomas esofágicos
específicos, inflamação de mucosa ou ulceração. Em 1995, Wilcox199 et al.
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estudaram 13 pacientes com diagnóstico de UEI, comparados com 9
pacientes infectados pelo HIV e esofagite pelo CMV e 1 paciente HIV positivo com esofagite herpética e refluxo gastroesofágico. Foram estudadas
amostras parafinizadas de biópsias endoscópicas provenientes de lesões
ulceradas utilizando a PCR e a hibridização in situ para o HIV. A PCR para o
DNA proviral do HIV foi positiva em 85% dos pacientes com UEI e em 78%
dos pacientes com esofagite pelo CMV. A hibridização in situ para o RNAHIV foi positiva em 73% dos pacientes com UEI e em 57% dos pacientes
com CMV. O HIV foi detectado apenas em células inflamatórias e não em
células epiteliais. Com estes resultados os autores concluíram que o HIV
não parece ser a causa primária de UEI. Alguns trabalhos concluem não
haver participação etiopatogênica do HIV, pelo fato de que a sua detecção
foi feita apenas em linfócitos e macrófagos presentes na lâmina própria nas
bases das úlceras, não tendo sido detectado infecção epitelial.109,174
Lembramos porém que o CMV também não causa tal infecção, sendo
detectado apenas em fibroblastos e células endoteliais, presentes nas bases
das úlceras.9,182,184 Mesmo assim este é considerado um importante agente
em tais lesões.
Em nosso estudo verificamos que a detecção do HIV pela PCR, em
37 de 96 amostras (38,5%), foi desigual entre os diferentes tipos de lesão
esofágica. Avaliando os resultados em amostras provenientes dos diferentes
tipos de lesão esofágica, percebemos que os resultados positivos na PCR se
distribuem em 65,5% das amostras de úlceras, em 39,1% das amostras de
monilíase esofágica, em 33,3% das amostras de área lugol negativa, 15,4%
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das amostras de mucosa endoscopicamente normal e 10% das amostras de
esofagite. Mesmo quando avaliamos os resultados apenas em amostras de
úlceras idiopáticas a PCR para o HIV foi positiva em 53,3% das amostras. A
detecção isolada do HIV foi feita 16 de 96 amostras (16,7%). Nestas
circunstâncias, os resultados em amostras provenientes dos diferentes tipos
de lesão se distribuem em 27,6% das amostras de úlceras, em 21,7% das
amostras de monilíase esofágica, em 10% das amostras de esofagite e 3,8%
das amostras de mucosa endoscopicamente normal. A PCR não foi positiva
em nenhuma das amostras de área lugol negativa. Mesmo quando
avaliamos os resultados apenas em amostras de úlceras idiopáticas a PCR
para o HIV foi positiva em 33,3% das amostras. Acreditamos que a maior
incidência de resultados positivos para o HIV em lesões ulceradas consiste
em mais um achado favorável à participação do agente, como agente ou cofator, na patogenia das lesões ulceradas esofágicas, apesar de não ser
capaz de responder em definitivo a este polêmico questionamento.
A incidência de 17,7% do HPV é um dado interessante, visto os
escassos relatos na literatura. O acometimento esofágico por papilomas é
considerado uma condição extremamente rara.192 Em 1944, Moersh e
Harrington133 descreveram 2 casos na revisão de 7459 necrópsias e em
1962 Plachta 151 descreveu 3 casos na revisão de 19982 necrópsias. O
primeiro caso documentado histologicamente de lesão papilomatosa,
ressecada cirurgicamente em esôfago foi feita em 19593. Desde então houve
vários

relatos

de

casos

de

acometimento

esofágico

pelo

HPV24,44,66,90,96,97,123,154,192,206,210. Em 1988, Quitadamo154 et al. estimaram em
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cerca de 60 os casos já descritos na literatura médica. Em 1993, Odze 145 et
al. estudaram 38 lesões papilomatosas esofágicas de 33 pacientes e
obtiveram resultado positivo na PCR para o HPV em 50% das lesões e 57%
dos pacientes. Em 1991, Chang 35 et al. utilizaram a PCR e a hibridização in
situ para estudar 14 casos de pacientes com papilomas esofágicos e não
obtiveram nenhum resultado positivo. Outro artigo descreveu semelhante
achado, detectando o HPV-DNA em apenas 1 amostra de 23 lesões,
utilizando ambos os métodos moleculares.31 Em 1995, Fidalgo63 et al.
utilizaram a PCR para estudar 17 pacientes com carcinoma esofágico,
detectando presença do HPV-16 e HPV-18 em 50% e 18,8% das amostras,
respectivamente. No mesmo estudo os autores detectaram o HPV-16 e
HPV-18 em 62,5% em amostras obtidas de mucosa endoscopicamente
normal dos mesmos pacientes. Em 1997, Trottier184 et al. demonstraram a
presença do HPV-DNA, utilizando a PCR, em amostras de escovado
esofágico de pacientes HIV -positivos (9 de 53 pacientes), sem lesão
esofágica evidente à endoscopia, enquanto nenhum de seus 61 controles
HIV-negativos obteve tal resultado.
Em nosso estudo verificamos que a detecção do HPV pela PCR, em
17 de 96 amostras (17,7%), foi mais equilibrada entre os diferentes tipos de
lesão esofágica. Avaliando os resultados em amostras provenientes dos
diferentes tipos de lesão esofágica, percebemos que os resultados positivos
na PCR se distribuem em 20,7% das amostras de úlceras, em 21,7% das
amostras de monilíase esofágica, em 16,7% das amostras de área lugol
negativa e 20% das amostras de esofagite. Houve uma menor detecção do
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agente em amostras de mucosa endoscopicamente normal (7,7%) e uma
detecção em ambas lesões papilomatosas detectadas em nosso estudo. Em
amostras de úlceras idiopáticas a PCR para o HPV foi positiva em 13,3%
das amostras. A detecção do HPV não parece estar associada a um tipo
específico de lesão esofágica, exceto as lesões papilomatosas. O significado
destes achados é incerto, mas concordante com os achados contraditórios
disponíveis na literatura médica.
A detecção do H. ducreyi em 3,1% das amostras é um dado inusitado.
O H. ducreyi é o agente etiológico do cancróide ou cancro mole. Esta
infecção tem distribuição mundial e é tipicamente associada com baixas
condições sócio-econômicas e higiene precária. As lesões são geralmente
confinadas ás áreas genital e anal. Cancróide extragenital (boca, dedos ou
seios) são raramente descritos.84 Não encontramos na literatura médica
nenhuma descrição deste agente como causa de lesão digestiva.
Não detectamos nenhum caso de infecção por M. tuberculosis, M
avium, M. intracellulare e T. pallidum , confirmando a raridade de sua
ocorrência em tais situações.
A co-infecção por mais de um agente foi detectada em cerca de
44,9% das amostras positivas na PCR, sendo as associações mais
freqüentes a CMV-HIV (30,6%) e HPV-HIV (20,4%). Estudos endoscópicos
prospectivos de pacientes sintomáticos têm identificado mais de um agente
em potencial em até 50% dos pacientes.22,47 A característica de agentes
virais, como o CMV, HPV e o Herpes, conhecidos causadores de infecção
latente, também torna o achado compreensível. Em tais situações a PCR
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não é capaz de diferenciar a infecção ativa de latente. Técnicas de PCR
quantitativa poderiam ser úteis nesta diferenciação, visto que o DNA do
agente em replicação ativa deveria estar presente em uma maior
quantidade. Outra variação da PCR (RT-PCR) poderia detectar a presença
de RNA mensageiro de um determinado agente, visto ser este um melhor
marcador de infecção ativa. O HIV foi detectado, isoladamente, em 32,7%
das amostras positivas; o HPV em 12,2%; o CMV em 8,2% e o H. ducreyi
em 2%. Nenhuma amostra foi positiva, isoladamente, para o Herpes.
Em mucosa normal o resultado do PCR foi negativo em 76,9%. Os
agentes detectados foram o HIV em 15,4%, o CMV em 15,4% e o HPV em
7,7%. Estes resultados sugerem uma baixa especificidade, porém a
capacidade de cada um destes microorganismos de causar infecção latente
torna mais difícil a interpretação do achado. Estes resultados podem ter sido
positivos para tais agentes, detectando a sua presença, mas os mesmos
podem não estar causando infecção ativa. Nos casos de monilíase esofágica
a PCR foi negativa em cerca de metade dos casos (43,5%). Os agentes
mais comuns foram o HIV em 39,1% e o HPV em 21,7%. Nos casos com
área lugol negativa, os agentes mais comuns foram o CMV e o HIV, ambos
presentes em 1/3 das lesões. Nos casos de esofagite, o agente mais comum
foi o HPV em 20%.
Nas biópsias extraídas de úlceras esofágicas a PCR não evidenciou
nenhum agente em 27,6% das amostras. Os agentes identificados foram o
HIV (65,5%), o CMV (31%), o HPV (20,7%), o Herpes (10,3%) e o H. ducreyi
(6,9%). Em 27,6% das amostras o HIV foi o único agente identificado.
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Quando analisamos os resultados por lesões ulceradas, percebemos uma
diferença pouco significante. A incidência do CMV (31%) em úlceras foi
inferior aos dados encontrados na literatura (cerca de 45%25). A PCR não foi
capaz de identificar um agente em 27,6% das amostras, que poderiam ser
definidas como "úlceras idiopáticas" em um novo conceito, baseado em
técnicas moleculares.
A análise em separado dos resultados da PCR nas 15 amostras
provenientes das 10 úlceras classificadas como úlceras idiopáticas, baseado
em exame histopatológico, demonstrou resultado positivo em 66,7%
amostras, tendo sido identificado o HIV em 53,3%, o CMV em 20%, o HPV
em 13,3% e o H. ducreyi em 6,7%. O dado sugere uma utilidade da PCR no
esclarecimento etiológico de tais úlceras idiopáticas, assim como um
possível papel do HIV em tais lesões.
Alguns estudos demonstram uma utilidade da PCR na investigação de
doença digestiva pelo CMV. Em 1993, Goodgame76 et al. estudaram 10
pacientes com SIDA e lesões ulceradas em trato digestivo. Destes colheram
244 biópsias de 33 sítios diferentes. A histologia foi positiva para o CMV em
5 pacientes, mas apenas 6 das 45 amostras destes foram positivas (13%). A
imunoperoxidase foi positiva em apenas 9% das amostras colhidas de
lesões positivas ao exame histológico. A PCR foi positiva em 6 das 10
lesões, incluindo todas as lesões positivas na histologia. Os autores
descrevem resultados positivos, no estudo de mucosa endoscopicamente
normal em 4% na histologia e 28% na PCR. Nenhum resultado da
imunoperoxidase foi positivo em mucosa normal. Em 1993, Cotte 51 et al.
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utilizaram a PCR para o CMV, em amostras de duodeno e colon, obtendo
resultados positivos em 100% dos casos de pacientes com SIDA e
duodenite ou colite pelo CMV. Comparativamente, a PCR foi positiva em 1
de 20 amostras de 12 pacientes HIV -positivos (não-SIDA) e em 6 de 46
amostras de 31 pacientes com SIDA, mas sem envolvimento digestivo pelo
CMV. Em 1996, Cotte 52 et al. utilizaram uma técnica de PCR quantitativo
para o CMV em 90 biópsias endoscópicas de 21 pacientes, com coleta de
amostras antes, durante e após o tratamento específico para o CMV. A PCR
resultou positiva em todas as amostras, mas com níveis de carga viral
decrescentes durante o tratamento, sugerindo a utilidade do método no
acompanhamento do tratamento. Em 1998, Muir138 et al. estudaram
pacientes transplantados cardíacos, com diagnóstico de doença pelo CMV
em trato gastrintestinal superior, por diferentes métodos. Concluíram que o
exame

histopatológico

apresentou

uma

sensibilidade

de

60%

e

especificidade de 100%. Os mesmos resultados para outros métodos foram
respectivamente, 75 e 100% para a imunohistoquímica, 75 e 100% para
hibridização in situ e 90 e 94% para a nested PCR.
A correlação entre o resultado da PCR e os achados endoscópicos,
em nosso estudo, mostrou que as principais alterações endoscópicas
relacionadas à infecção pelo CMV foram a úlcera esofágica em 47,4% e
monilíase esofágica em 15,8%. Em 21% dos pacientes não havia lesão
evidente à endoscopia, sugerindo uma possível infecção latente. A principal
alteração endoscópica relacionada à infecção pelo Herpes foi a úlcera
esofágica (75%). O principal achado endoscópico em pacientes infectados
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pelo HPV foi a úlcera (35,3%). Quando considerados apenas os resultados
endoscópicos na infecção isolada pelo HPV o achado de úlcera se torna
mais raro (14,3%). Tal achado, correlacionado às descrições na literatura de
detecção do HPV-DNA em esôfago endoscopicamente normal de pacientes
HIV-positivos67 , sugerem a possibilidade de infecção latente, reduzindo a
probabilidade de considerar o HPV como um agente etiológico importante.
Porém, sabe-se que na patogenia de algumas neoplasias associadas ao
HPV, este vírus pode servir como um fator desencadeante da úlcera
esofágica em pacientes HIV -positivos, quando associado a outros co-fatores.
Assim, acreditamos que o presente estudo não é suficiente para apresentar
uma resposta definitiva a este questionamento.
Os achados em pacientes com amostras positivas para o HIV
demonstraram úlcera em 51,4% dos exames. Quando examinados os
achados em pacientes com amostras positivas somente para o HIV a
incidência de úlcera permaneceu elevada (50%), reforçando a hipótese de
que o HIV pode desempenhar um papel importante na etiologia destas
úlceras. Os achados endoscópicos em pacientes com o H. ducreyi
demonstraram uma associação com úlcera em 66,7% dos casos. Um dos
problemas em interpretar estes dados foi o desenho retrospectivo deste
estudo, que não nos possibilitou o seguimento clínico destes pacientes.
Novamente, chamamos atenção a uma limitação da PCR, que apesar
de apresentar uma boa sensibilidade, não estabelece uma relação causaefeito entre a detecção do agente e a lesão patológica, especialmente
quando se trabalha com materiais biológicos ricos em células, como sangue
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e tecidos. Variações deste método poderiam aumentar a sua utilidade. A
realização de PCR quantitativo poderia estabelecer o grau de replicação do
agente detectado, diferenciando a infecção latente da produtiva. Outra
alternativa seria a detecção de RNA mensageiro viral, através da RT-PCR,
achado associado a uma infecção produtiva.
Houve baixa correlação entre os resultados da histologia e do PCR
[Tabelas 8 e 9], tanto na análise geral, quanto na análise somente em lesões
ulceradas, porém a ausência de um método padrão ouro dificulta a
interpretação dos dados. A dificuldade da PCR em diferenciar infecção
latente (característica dos 4 vírus estudados) da infecção ativa acrescenta
uma dificuldade adicional. Houve superposição de muitos resultados
positivos, especialmente a associação do HIV ao CMV (30,6% das amostras
positivas). Os dados sugerem que o PCR pode aumentar a acurácia do
diagnóstico das lesões esofágicas em pacientes HIV -positivos, porém os
resultados têm pouco valor isoladamente. Os mesmos devem ser analisados
em conjunto com os achados clínicos, endoscópicos e histológicos.
Quando avaliamos os resultados da histologia e PCR, comparadas à
resposta terapêutica, percebemos que os resultados histológicos se
correlacionaram melhor com a resposta terapêutica aos esquemas
terapêuticos específicos para o Herpes (100%) e CMV (66,7%). A PCR
apresentou uma correlação menos favorável, com correlação positiva com a
resposta terapêutica em 20% dos casos para o Herpes e 33,1% para o CMV.
As restrições a interpretação deste achado já foram salientadas nesta
discussão.
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Um problema que detectamos com o presente estudo seria a
dificuldade técnica e os custos elevados no estudo dos múltiplos agentes
envolvidos. Uma alternativa interessante seria o desenvolvimento de um
PCR multiplex, se possível com a possibilidade de quantificação do número
de cópias dos ácidos nucléicos, podendo ser utilizada a técnica de Real-time
PCR.

