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RESUMO
Introdução. Eosinofilia esofágica acomete em sua maioria dos casos, pacientes jovens do sexo masculino, em uma 
média de idade de 40 anos. Dentre os sintomas que acometem essa patologia, os mais frequentes são impactação 
alimentar, disfagia e azia. Doenças atópicas estão presentes ao diagnóstico em mais de 50% dos casos. O objetivo 
do estudo é a análise clínica, endoscópica e histológica dos pacietes portadores de eosinofilia esofágica durante 
o período de 2 anos, no Serviço de endoscopia Digestiva do Alto Vale. Metodologia. A pesquisa consistiu na 
realização de endoscopias digestivas altas com biópsias para coleta de amostras de tecido esofágico, baseadas 
em achados clínicos e/ou endoscópicos, para posterior pesquisa histológica de eosinófilos. Resultados. Na série 
estudada, os pacientes selecionados para a pesquisa tinham idade entre 17 e 73 anos com média de 39,70, destes, 
42 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Pacientes com menos de 5 eosinófilos por campo de grande aumento 
(ECGA) somaram 21 casos; entre 5 e 14 ECGA, 10 casos e com 15 ou mais ECGA, 24 casos. Grande parte 
da amostra apresentou melhora clínica e endoscópica com o tratamento oferecido. Conclusão: Os dados desta 
pesquisa demonstram que os dados epidemiológicos encontrados estão em concordância com a literatura e que se 
faz necessário mais estudos em pacientes com menos que 15 ECGA.
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ABSTRACT
Introduction. Esophageal eosinophilia affects mostly the cases, young males at an average age of 40 years. 
Among the symptoms that affect this disease, the most common are food impaction, dysphagia and heartburn. 
Atopic diseases are present at diagnosis in over 50% of cases. The objective of the study is clinical, endoscopic 
and histological analysis of patients pacietes esophageal eosinophilia during 2 years in the Serviço de endoscopia 
Digestiva do Alto Vale. Methodology. This study is a retrospective study, consisting of field research modality 
exploratory, descriptive and explanatory, with quantitative and qualitative. The survey consisted of upper 
gastrointestinal endoscopies with biopsies to collect samples of esophageal tissue for subsequent histological study 
of eosinophils. Results. In the series studied, the patients selected for the study were aged between 17 and 73 years 
with a mean of 39.70, of these, 42 males and 13 females. Patients with less than 5 eosinophils per high power field 
(ECGA) totaled 21 cases, between 5:14 ECGA, and 10 cases with 15 or more ECGA, 24 cases. Most of the sample 
had clinical and endoscopic improvement with treatment offered. Conclusion: Data from this study demonstrate 
that epidemiological data found are in agreement with the literature and that further studies is needed in patients 
less than 15 ECGA.
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1 INTRODUÇÃO

A esofagite eosinofílica (EoE) foi descrita pela primeira vez em 1978, no entanto, 
tornou-se conhecida como uma entidade clínica em 1995 (1)

A definiçãoda doença, recentemente publicada pelas recomendações do consenso 
de EoE atualizado em 2011, sugere que a doença é crônica, imune /antígeno mediada, 
caracterizada clinicamente por sintomas relacionados à disfunção esofágica e histologicamente 
por predomínio de inflamação eosinofílica(2), demonstrada por biópsia da mucosa do do esôfago, 
contendo mais de 15 eosinófilos por campo e ausência de doença do refluxo gastroesofágico, 
caracterizado por pHmetria normal ou falta de resposta à altas doses de terapia com inibidor 
de bomba de prótons (1). EoE é, em grande parte associada com condições atópicas tais como a 
asma, rinoconjuntivite alérgica, e dermatite atópica (3).

A prevalência da doença tem crescido com o passar dos anos, chegando a cifras de 
42,96 casos por 100.000 habitantes em alguns locais (4).

EoE é atualmente a principal causa de impactação alimentar em pacientes jovens 
e a segunda causa mais comum de esofagite crônica perdendo somente para doença do 
refluxogastresofágico(3). Durante a última década, há um aumento importante na incidência de 
esofagite eosinofílica entre crianças e adultos(2). O aumento da incidência de EoE nos últimos 
anos se explica tanto por um aumento real da sua prevalência causada pelo aumento global das 
doenças alérgicas como o melhor conhecimento da existência da doença, representada pelo 
maior número de endoscopias e biópsias de esôfago (5).

Nos países em desenvolvimento, os dados sobre EoE são escassos e têm sido 
limitados a relatos de casos. Portanto,a epidemiologia da EoE ainda não foi bem documentada. 
Não se determinou se o baixo número de relatos de caso de países em desenvolvimento reflete 
a verdadeira raridade da EoE ou simplesmente sub-reconhecimento da doença nesta parte do 
mundo (6). Fica evidente, conforme o estudo de Kotze, L., & Fey, A., que uma padronização 
endoscópica de identificação desta doença incrementa singnificativamente o diagnóstico da 
mesma 9

A idade média de acometimento é entre 20 e 40 anos, podendo ocorrer em qualquer 
faixa etária. A doença é mais comum no sexo masculino, sendo 2,8 a 3,4 homens doentes para 
cada mulher (4).

Nos países ocidentais, esofagite eosinofílica é uma das causas mais comuns de 
disfagia intermitente a sólidos e impactação alimentar em crianças e adultos (6). Dificuldades 
de alimentação são os sintomas mais comuns em bebês e crianças, vômitos, disfagia e dor 
retroesternal em adolescentes (2).

Atualmente não há sintomas ou alterações no exame físico, marcadores biológicos, 
ou achados endoscópicos patognomônicos para esta doença. Assim, outras causas de eosinofilia 
esofágica devem ser excluídas (5).

A endoscopia digestiva alta pode ser normal (7% a 18% dos casos) ou mesmo 
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evidenciar inúmeras alterações na mucosa esofágica, como anéis ou sulcos transversais, erosões 
longitudinais, edema, friabilidade, placas esbranquiçadas, estreitamento e até pólipos esofágicos 
e uma série de outras anormalidades (4,8). Não há sinais endoscópicos patognomônicos de EE. 
No paciente sintomático a presença de uma das alterações endoscópicas citadas é fortemente 
sugestiva para o diagnóstico da doença (4).

A biópsia endoscópica esofágica é essencial para estabelecer um diagnóstico(5). A 
principal característica histológica de EoE é a impressionante eosinofilia da mucosa do esôfago, 
geralmente junto com microabscessos e hiperplasia da camada basal (2).

A concentração de eosinófilos esofágicos para definir o diagnóstico da doença 
ainda não é uniforme. O método mais bem estabelecido é a contagem de eosinófilos por campo 
de grande aumento. Atualmente se recomenda usar 15 eos/cga como ponto de corte para o 
diagnóstico de EoE dentro de um contexto clínico apropriado(4).

Eosinofilia esofágica não é uma característica exclusiva de EoE, outras doenças que 
estão associadas com este quadro são a doença do refluxo gastroesofágico, doença de Crohn, 
doença do tecido conjuntivo, esofagite infecciosa (herpes, cândida), doença celíaca, acalásia, 
doença do enxerto-versus-hospedeiro, de hipersensibilidade a fármacos e gastroenterite 
eosinofílica (2).

Algumas outras alterações histológicas que podem corroborar são micro abscessos 
eosinofílicos, hiperplasia da camada basal, alongamento vascular papilar, edema intercelular 
e infiltração eosinofílica da lâmina própria e muscular da mucosa. O principal indicador de 
inflamação na doença é a própria infiltração de eosinófilos no esôfago, pois o tratamento, quando 
efetivo, mostra diminuição importante no número de células por campo de maior aumento (4).

Dieta e corticoesteróides são as intervenções terapêuticas mais usadas   atualmente, 
enquanto novas terapias estão sendo desenvolvidos, com base na investigação dos mecanismos 
da doença (2).

O tratamento da doença é realizado por meio de dieta e farmacos,cada um com suas 
próprias vantagens e desvantagens. Outros estudos como o desenvolvimento de biomarcadores 
permitirá orientar de forma mais precisa a evolução da doença (2).

Esta pesquisa é justificada pela falta de dados a respeito desta patologia no Brasil, 
bem como na região do Alto Vale do Itajaí, já que os estudos nacionais limitam-se à poucas 
revisões de literaturas e revisões de prontuários.

O objetivo do estudo é determinar o perfil epidemiológico dos pacientes portadores 
de eosinofilia esofágica durante o período de 2 anos, no Serviço de Endoscopia Digestiva Alto 
Vale (SEDAVE).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

As endoscopias digestivas altas com biópsias para coleta de amostras de tecido 
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esofágico foram realizadas no Serviço de Endoscopia Digestiva do Alto Vale (SEDAVE), 
localizado no município de Rio do Sul, na região do Alto Vale, em Santa Catarina. As amostras 
foram analisadas no Laboratório de Anatomia Patológica Serapião (LAPS), localizado no 
município de Rio do Sul. O período da pesquisa foi de dois anos. O projeto da pesquisa foi 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIDAVI.

Foram incluídos no estudo todos os pacientes que apresentaram eosinófilos no exame 
histológico e consequentemente excluídos aqueles que não foram identificados eosinófilos na 
lâmina.

As variáveis pesquisadas foram: idade, sexo, etnia, sintomatologia, aspectos 
histológicos, endoscópicos e resposta terapêutica.

3 RESULTADOS

No período de setembro de 2011 a setembro de 2013 foram realizadas 4251 
endoscopias digestivas altas. Realizaram-se biópsias em 165 pacientes que apresentavam 
alterações endoscópicas sugestivas de eosinofilia esofágica e/ou sintomatologia compatível 
com a doença. Foram identificados eosinófilos em 55 exames que fazem parte deste estudo. Os 
pacientes selecionados para a pesquisa tinham idade entre 17 e 73 anos com média de 39,70. 
Destes, 42 são do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Observou-se que todos os pacientes 
selecionados para o estudo tinham descendência europeia (alemães e italianos).

Considerando a contagem de eosinófilos na lâmina histológica, dividimos os 
pacientes em três grupos distintos. Pacientes com menos de 5 eosinófilos por campo de grande 
aumento (ECGA), 21 casos (38,18%); pacientes entre 5 e 14 ECGA, 10 casos (18,18%) e 
pacientes com 15 ou mais ECGA, 24 casos (43,63%).

Conforme o Gráfico 1, os pacientes que apresentavam < 5 ECGA, relataram como 
principal sintoma azia em 17 casos; impactação alimentar em 4 casos; precordialgia em 4 casos; 
soluços em 1 e outros sintomas em 1 caso. Nenhum paciente deste grupo relatou alergia.

O grupo que apresentava entre 5 e 14 ECGA, referiram azia em 6 casos, impactação 
alimentar em 6 casos e precordialgia em 2 casos. Alergia foi relatado por 4 pacientes (40%).

Os pacientes com diagnóstico de esofagite eosinofílica, apresentando 15 ou mais 
ECGA, referiram impactação alimentar em 17 casos; azia em 10 casos; precordialgia em 7 
casos, soluços em 2 casos e outros sintomas em 2 casos. Foi relatado algum tipo de alergia em 
14 casos (70.83%).
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Gráfico 1: sintomas.

Analisando o Gáfico 2, foram oferecidos quatro opções terapêuticas para esses 
pacientes. No grupo com < 5 ECGA o Rabeprazol foi utilizado em 21 casos; Diprospan em 2 
casos e Fluconazol em 1 caso.  A dilatação esofágica foi realizada em 1 caso. No grupo com 
5 à 14 ECGA, o Rabeprazol foi receitado em 10 casos; seguido de Diprospan em 6 casos. O 
Fluconazol e Dilatação esofágica não foram aplicados. No grupo com 15 ou mais ECGA, o 
Rabeprazol e o Diprospan foram prescritos em todos os casos do grupo. O Fluconazol em 4 
casos e a Dilatação esofágica foi realizada em 2 casos.

Gráfico 2: Tratamento.

Após o tratamento os pacientes foram reavaliados quanto a resposta clínica, a qual 
discutiu-se no Gráfico 3, onde observou-se que dos 21 pacientes com < 5 ECGA, 20 casos 
(95,23%) apresentaram melhora completa dos sintomas e 1 caso (4,76%) referiu melhora 
parcial. O grupo com 5 e 14 ECGA obteve 100% de melhora após o tratamento oferecido. Os 
24 pacientes com 15 ou mais ECGA, relataram melhora completa em 23 casos (95,83%) e em 
1 caso (4,16%) houve melhora parcial.
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Gráfico 3: Resposta Clínica.

Durante o procedimento endoscópico de controle pós-terapêutico, observou-se no 
Gráfico 4 que no grupo com < 5 ECGA, a melhora foi completa em 20 casos (95,23%) e 1 caso 
(4,76%) melhora parcial, não havendo recidivas nesse grupo. Os pacientes entre 5 e 14 ECGA 
apresentaram 100% de melhora endoscópica após o tratamento. No grupo com 15 ou mais 
ECGA, houve melhora completa em 23 casos (95,83%), 1 caso (4,16%) apresentou melhora 
parcial. Neste último grupo apenas 1 paciente retornou em aproximadamente 6 meses com 
recidiva do quadro. 

Gráfico 4: Melhora Endoscópica.

4 DISCUSSÃO

Na presente amostra, a média de idade no diagnóstico foi de aproximadamente 
39,70 anos, também acometendo em maior número os pacientes do sexo masculino, conforme 
encontrado em outros estudos (4,7).

 O estudo de Silva ET AL. afirma que a disfagia é o sintoma mais frequente (80 a 
100% dos casos) assim como impactação alimentar (25 a 100%), corroborando com os achados 
desse estudo onde 17 dos 24 pacientes (70,83%), apresentaram como principal sintoma a 
impactação alimentar, salientando que neste estudo a impactação alimentar e disfagia foram 
considerados como um mesmo sintoma. O mesmo autor ainda cita que 7 a 100% dos casos 
apresentam sintomas DRGE-like e 1 a 58% apresentam dor torácica. Nos dados desse estudo 
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foram encontrados 10 pacientes (41,66%) que apresentaram azia e sete (29,16%) que relataram 
precordialgia. Conforme outras literaturas, os três sintomas mais frequentes foram disfagia, 
impactação alimentar e azia, sendo que 100% dos casos apresentaram disfagia (3, 6). 

Em outro trabalho sugere-se que o tratamento com inibidor de bomba de prótons 
não deve ser usado como terapia inicial e o uso de corticoide tem se mostrado muito eficiente 
no tratamento (2). Nesse estudo, os 24 pacientes com mais de 15 ECGA fizeram terapia com 
inibidor de bomba de prótons (rabeprazol 20mg) e corticoide (diprospan), dentre estes, 23 
(95,83%) apresentaram melhora completa dos sintomas clínicos. Em situações mais extremas 
pode-se indicar dilatação esofágica endoscópica, que é um procedimento de morbidade elevada 
(7). Nessa amostra, apenas dois (8,3%) dos 24 pacientes precisaram desse recurso como terapia.

Não há dados na literatura para compararmos com os resultados desta pesquisa 
no que se refere aos pacientes com menos que 15 ECGA. Contudo observou-se que o grupo 
de pacientes com quadro clínico e/ou endoscopia compatível com eosinofilia esofágica e que 
apresentaram na histologia uma contagem de eosinófilos entre 5 e 14 em campo de grande 
aumento, obtiveram um grande benefício com o tratamento, já que houve 100% de melhora 
clínica e endoscópica neste grupo. Já no grupo com menos que 5 ECGA ficou evidente que os 
sintomas e achados endoscópicos não estavam relacionados com a eosinofilia, ressaltando que 
a melhora clínica e endoscópica deu-se na maioria dos casos somente com o uso do inibidor de 
bomba protônica, denotando assim forte relação com doença do refluxo gastroesofágico.

Outro achado interessante neste estudo foi que se encontrou 4 casos de monilíase 
esofágica (7,27%). Esta patologia pode ter clínica e endoscopia semelhante a esofagite 
eosinofílica, podendo ser aceito como diagnóstico diferencial.

5 CONCLUSÃO

Com base na análise final dos dados desta pesquisa pode-se concluir que a 
eosinofilia esofágica acomete em sua maioria dos casos, pacientes jovens do sexo masculino, 
em uma média de idade de 40 anos. Dentre os sintomas que acometem essa patologia, os mais 
frequentes são impactação alimentar e azia. Doenças atópicas estão presentes ao diagnóstico 
em mais de 50% dos casos.

No presente estudo, o tratamento com uso de inibidor de bomba de prótons associado 
ao corticoide apresentou resultados satisfatórios na remissão dos sintomas clínicos e achados 
endoscópicos na maioria dos casos.
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