
Encontro Estadual dos Residentes em Endoscopia do Estado de SP

Hospital Universitário da FMUSP

Residente: Marciano Reis – E1
Orientadora: Drª Ana Luiza Werneck



Identificação

• C.J.N.S.

• 30 anos, sexo masculino, solteiro, 
confeiteiro

• Natural e procedente: Osasco-Sp



História da Moléstia Atual

▪ Portador de HIV desde 2013

▪ Sem uso de TARV até duas semanas antes da internação

• Admitido no HU em abril de 2021 com:

– febre intermitente

– vômitos

– adinamia

– síncope



Quadro Clínico

• hipocorado, desidratado, taquipneico, pele xerótica

• lesões e placas esbranquiçadas em oroscopia, linfonodomegalias

• hepatoesplenomegalia dolorosa

Conduta
Compensação de quadro clínico e investigação de comorbidades



▪ Exames Laboratoriais:

▪ Plaquetopenia, anemia
▪ Ferritina e triglicérides elevados
▪ CD4= 27 - carga viral > limite máximo
▪ TC de tórax – nódulos inespecíficos - Bk?
▪ TC de abdome - hepatoesplenomegalia

▪ Evolui com:

▪ Icterícia, alargamento de RNI
▪ Insuficiência renal, piora da plaquetopenia
▪ Dor abdominal
▪ Confusão mental

▪ Encaminhado a UTI
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Endoscopia (15/04/21): sem documentação fotográfica

Esôfago: Lesões vinhosas planas em terço médio e distal

Estômago: Sangue vivo e digerido. Placas amareladas em corpo alto

(secreção?). Inúmeras lesões vinhosas, elevadas, algumas

com ulceração central,  em fundo, corpo e antro.

Duodeno: Lesões elevadas, vinhosas em bulbo, segunda e terceira porção 
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Endoscopia (20/04/21)

ESÔFAGO
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Endoscopia (20/04/21)

ESTÔMAGO

Incisura Antro
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Endoscopia (20/04/21)

ESTÔMAGO

Incisura Corpo



Endoscopia (20/04/21)

Duodeno

Bulbo/Segunda porção



Quiz – Pergunta 1

Em relação às lesões gástricas é correto afirmar:

a) Trata-se de processo inflamatório péptico, benigno.

b) As lesões estão relacionadas ao quadro de HIV e podem aparecer
independente do grau de imunodepressão do paciente

c) As lesões estão relacionadas a pacientes HIV+ com
imunodepressão severa (CD4+ < 300).

d) São causa frequente de hemorragia digestiva no paciente HIV+



Quiz – Pergunta 1

Em relação as lesões gástricas é correto afirmar:

a) Trata-se de processo inflamatório péptico, benigno.

b) As lesões estão relacionadas ao quadro de HIV e podem
aparecer independente do grau de imunodepressão do
paciente

c) As lesões estão relacionadas a pacientes HIV+ com
imunodepressão severa (CD4+ < 300)

d) São causa frequente de hemorragia digestiva no paciente
HIV+



AIDS

Doenças oportunísticas

C M Wilcox, M S Saag. Gastrointestinal complications of HIV infection: changing priorities in the HAART era. Gut 2008;57:861–870. 



Hipóteses Diagnósticas

Paciente HIV+ com CD4 de 27 (AIDS) ➔ Doença Oportunística

Esôfago

1. Úlcera de etiologia viral

▪ CMV

▪ Herpes

2. Sarcoma de Kaposi

Estômago

1. Sarcoma de Kaposi

2. CMV associado?



Neoplasia relacionada a AIDS
Sarcoma de Kaposi

➢Tumor angioproliferativo de baixo grau
➢Herpes vírus 8 envolvido em mais de 95% dos casos
➢Sexo masculino, CD4+ < 100
➢Lesões cutâneas e viscerais associadas (50%)
➢Pode envolver qualquer parte do TGI;
➢ mais frequente em estômago e delgado

➢Sintomas
➢ assintomáticos (maioria), anemia, hemorragia digestiva franca, obstrução e

perfuração intestinal

➢Variações em macroscopia
➢Biópsia: Alto índice de falso-negativo

Lee AJ et al. Gastrointestinal Kaposi’s sarcoma. World J Gastrointest

Pharmacol Ther 2015 August 6; 6(3): 89-95.



Sarcoma de Kaposi

Diferentes apresentações

R.E.F. Rezende et al. Upper gastrointestinal KaposiLe’s sarcoma in HIV-infected patients: ten years of endoscopy observation at a single Brazilian center / International Journal of

Infectious Diseases 39 (2015) 110–115.

Lesões maculares

Lesões maculopapulares

Lesão papular ulcerada 
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Endoscopia (20/04/21)

ESTÔMAGO/ÚLCERA
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Comorbidades do Paciente

➢HIV – AIDS

➢Sarcoma de Kaposi

➢Síndrome hemofagocítica secundária

➢Síndrome de Reconstituição Imune (?)

➢Infecções oportunistas

➢Covid

➢Infecção fúngica invasiva?

➢Disfunção de múltiplos órgãos



CJNS; 30 anos

Biópsias de estômago (A), úlcera (B) e 
esôfago C 

B21-01008



Lesão gástrica (A) corpo e antro
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Extensa lesão gástrica (B) em 
corpo





















Úlcera terço médio esôfago (C)









Diagnósticos (revisão patologia)

• CONCLUSÃO:

• A- Esôfago

• Mucosa esofágica superficial – provável lesão péptica com 
pigmento biliar e calcificação neste material

• B- Estômago

• Borda e fundo de úlcera com micose invasiva 
(Mucormicose)

• Sarcoma de Kaposi



Quiz – Pergunta 2

Em relação a mucormicose é errado afirmar:

a) É causada pelo fungo Rhizoppus ssp. encontrado em materiais 
orgânicos em decomposição, vegetações e solo.

b) O comprometimento rinocerebral e pulmonar são os mais 
frequentes.

c) O acometimento do TGI está sempre associado a lesões cutâneas

d) O estômago e cólon são os órgãos do TGI mais acometidos



Quiz – Pergunta 2

Em relação a mucormicose é errado afirmar:

a) É causada pelo fungo Rhizoppus ssp. encontrado em materiais orgânicos em decomposição, 
vegetações e solo

b) O comprometimento rinocerebral e pulmonar são os mais frequentes

➢ Contágio: Inalação ou inoculação de esporangiosporos em quebras de barreira cutânea ou mucosa;
➢ Imunocomprometidos

c) O acometimento do TGI está sempre associado a lesões cutâneas

d) O estômago e cólon são os órgãos do TGI mais acometidos
➢ Quadro clínico: inespecífico

➢ Febre, dor abdominal, náusea, vômito, hematêmese, melena, hematoquezia, perfuração gastrointestinal
➢ Diagnóstico por histopatológico de biópsia da lesão

➢ Hifas fúngicas asseptadas, anguladas em 90 graus (coloração PAS e Gomori)

➢ Evolução rápida - Alta mortalidade (50-100%)



Covid-19 no TGI

➢Casos de perfuração intestinal e retal relacionados

➢Trombose de microcirculação intestinal levando a:
➢ isquemia e perfuração

➢Sintomas gastrointestinais são comuns:
➢ maioria leves a moderados, auto-limitados

➢Raro:
➢sangramento digestivo, diarreia sanguinolenta (pacientes graves)

➢Casos de perfuração em pacientes que fizeram uso de Tocilizumab

Kariyawasam et al. Gastrointestinal manifestations in COVID-19. Trans R Soc Trop Med Hyg 2021; 0: 1–27

Nahas et al. Intestinal perforation caused by covid-19. Arp Bras Cir Dig.2020; 33(2): e1515

Vikse, Jens et al. Tocilizumab in COVID-19: Beware the risk of intestinal perforation Int J Antimicrob Agents.2020;56(1): 106009



Possíveis fatores relacionados a perfuração da úlcera

1. Estado de gravidade do paciente

➢Choque e uso de noradrenalina

➢Síndrome hemofagocítica (trombose de microcirculação)

2. Sarcoma de Kaposi

3. Mucormicose

4. COVID-19

Greg et al (2015). Invasive Aspergillosis: Epidemiology, Clinical Aspects, and Treatment. Semin Respir Crit Care Med 2015;36:662–672.

Nahas et al. Intestinal perforation caused by covid-19. Arq Bras Cir Dig. 2020; 33(2): e1515

EM Yoshida, NH Chan, C Chan-Yan, RM Baird. Perforation of the jejunum secondary to AIDS-related gastrointestinal Kaposi’s sarcoma. Can J 

Gastroenterol.1997;11(1):38-40.

.


