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 INTRODUÇÃO OBJETIVO 

MÉTODOS 

RELATO DE CASO 

     Denomina-se gastroenterite eosino-

fílica (GE) o acometimento inflamatório 

da mucosa gastrointestinal associado a 

um infiltrado eosinofílico intenso, de ca-

ráter crônico e etiologia desconhecida e 

pode acometer as camadas mucosa, 

muscular e serosa de forma focal ou 

difusa. Envolve sintomas gastroin-

testinais e sistêmicos que variam con-

forme a região e profundidade da 

infiltração, sendo as manifestações 

mais comuns: vômitos, dor abdominal, 

anorexia, ascite, diarreia, entre outras. 

É uma doença rara, com incidência de 

28/100 mil habitantes e pode acometer 

crianças e adultos de ambos os sexos. 

     Relatar um caso de GE de 

evolução clássica e avaliar sua 

resposta terapêutica. 

     Trata-se de um trabalho quali-

tativo, do tipo relato de caso. As 

informações foram obtidas por meio 

de revisão de prontuário, correla-

cionando-os à revisão de literatura. 

Este relato de caso foi autorizado pelo 

paciente por meio do Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido e 

aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa das instituições envolvidas.  

     Masculino, 50 anos, apresentando quadro de epigastralgia e distensão abdo-

minal nos últimos 10 dias, evoluindo com diarreia. Apresentava ao hemograma 

eosinofilia importante (36%) sem outras anormalidades. Foi iniciado tratamento 

empírico para parasitoses com nitazoxanida.  À tomografia abdominal observou-

se espessamento de esôfago, estômago e delgado e à endoscopia digestiva alta 

com biópsia pangastrite enantematosa severa com infiltrado eosinoílico em muco-

sa esofágica, gástrica e duodenal (Fig. 1 e 2). Prescreveu-se Prednisona 40mg-

dia por 7 dias, seguido de retirada gradual, com melhora importante do quadro. 

No momento segue em acompanhamento ambulatorial para investigações 

hematológicas adicionais. 

  



CONCLUSÃO PALAVRAS-CHAVE 

Diarreia, eosinofilia, gastroenterite. 
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     A GE é uma doença clinicamente 

heterogênea, cujos sintomas são cro-

nicamente recorrentes, ocasionalmente 

autolimitados e proporcionais à eosi-

nofilia tecidual. A corticoterapia é o tra-

tamento de escolha, entretanto, em ca-

so de recidiva a reintrodução ou manu-

tenção da corticoterapia faz-se neces-

sária. A corticoterapia é o tratamento 

de escolha, entretanto, em caso de 

recidiva a reintrodução ou manutenção 

da corticoterapia faz-se necessária. 

Pode-se optar pelo uso de Cromo-

glicato Sódico, Cetotifeno e o Monte-

lucaste Sódico, associados ou não aos 

corticoides e, em casos graves, corti-

corresistentes ou corticodependentes, 

a imunoterapia constitui uma alter-

nativa. Tendo em vista a raridade da 

patologia, deixa-se claro a importância 

deste relato a fim de divulga-lo entre a 

comunidade médica e elucidar seu 

diagnóstico assim como seu tratamento 

precoce. 
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Fig. 1. Epitélio escamoso esofágico com 

infiltrado eosinofílico. HE – 200x. 
Fig. 2. Lâmina própria de duodeno  com 

infiltrado eosinofílico. HE – 200x.  
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