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Paciente 53 anos, feminino com queixa de azia há 6 meses.
Nega regurgitação, disfagia, perda de peso.
Antecedente de depressão em uso de fluoxetina 20mg há 12 meses.
Submetido a fundoplicatura há 3 anos.
Nega alergias, tabagismo.

Realizou Endoscopia digestiva alta com os seguintes achados:
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Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>
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A esofagite dissecante superficial (EDS) também conhecida como esofagite descamativa é uma doença
degenerativa do epitélio escamoso na qual ocorre descamação da mucosa superficial.
Os aspectos histológicos descritos e compatíveis são: (1) paraqueratose, (2) divisão intraepitelial em
vários graus acima da camada basal, ocasionalmente associados a bolhas intraepiteliais distintas, (3)
mínima ou nenhuma inflamação.
Trata-se de uma entidade rara, de etiologia indeterminada, descrita apenas em séries de casos. Uma
variedade de doenças sistêmicas, incluindo pênfigo vulgar, doença celíaca, doença arterial coronariana e
doença renal crônica, tem sido associada à EDS. Medicamentos como: AINEs, bisfosfonatos, cloreto de
potássio e ferro também são descritos. Entretanto, tem-se destaque para as medicações psicoativas. Em
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uma série de 41 casos, estas foram relatadas por 73,1% dos sujeitos e mais da metade da população do
estudo estava usando um inibidor seletivo da captação de receptores de serotonina (ISRS) ou um inibidor
de captação de serotonina e noradrenalina (SNRI).
Endoscopicamente a EDS é caracterizada por “lâminas” de tecido escamoso descamado com mucosa
subjacente normal.
Predominante em mulheres de meia idade, apresenta-se de forma variada, desde um achado incidental à
sintomas esofágicos como disfagia, odinofagia e impactação alimentar. A maioria dos casos tem uma
evolução benigna com resolução dos sintomas durante o seguimento.
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