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Introdução

Relato de caso

A estenose adquirida do conduto auditivo externo (CAE) é
rara,1 com várias causas associadas. No entanto, não há
relatos de estenose adquirida do CAE secundária a síndrome paraneoplásica. Este é o primeiro relato de pioderma
gangrenoso auricular que se manifesta como síndrome paraneoplásica de carcinoma de células claras renais evoluindo
para estenose do CAE.

Paciente do sexo masculino, 56 anos, apresentando há 45
dias lesão ulcerada na concha auricular direita com resposta pobre a antibióticos tópicos e sistêmicos, associada
a otorreia, perda auditiva, otalgia e febre. Na otoscopia
observava-se lesão ulcerada no pavilhão auricular e edema
do CAE, impedindo a visualização adequada da membrana
timpânica.
A tomografia computadorizada (TC) dos ossos temporais
(fig. 1A) demonstrava obliteração do CAE, sem comprometimento ósseo regional. Devido à possibilidade de otite
externa maligna, o paciente foi tratado com piperacilina e
tazobactam durante 21 dias. A lesão melhorou após duas
semanas, evoluindo para estenose cicatricial do CAE. O paciente recebeu alta após 21 dias, com antibioticoterapia via
oral (ciprofloxacina 750 mg, 21 dias) e acompanhamento
ambulatorial para posterior cirurgia de correção da estenose.
Após três meses, o paciente apresentou otalgia importante bilateral associada a otorreia e necrose da concha
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Figura 1 (A) Tomografia computadorizada (TC) do osso temporal mostra obliteração do CAE direito. (B) Fotomicrografia da biópsia
do ouvido externo sugestiva de pioderma gangrenoso (hematoxilina e eosina; 10 ×). (C) TC abdominal com contraste mostra o tumor
no rim esquerdo.

auricular, tragus e incisura intertrágica bilateralmente. O
exame histopatológico demonstrou inflamação crônica inespecífica acometendo a derme e o pericôndrio com ulceração
focal da pele, sugestiva de pioderma gangrenoso (fig. 1B).
Acinetobacter baumani sensível foi isolado na cultura. Os
marcadores inflamatórios, C3, C4, p-ANCA, c-ANCA e ANA
estavam normais.
Uma massa isodensa foi observada na TC abdominal, localizada no terço médio do rim esquerdo, heterogênea, com
captação periférica de contraste de 6 × 6,4 × 6 cm (fig. 1 C).
O paciente foi submetido a uma nefrectomia esquerda com
diagnóstico histológico de uma variante de carcinoma renal
de células claras.

Discussão
A estenose do CAE é rara, com incidência de 0,6 caso por
100.000 habitantes.2 A causa mais comum é a otite externa
crônica. No entanto, otite média supurativa recorrente ou
persistente, corpo estranho, trauma, radiação e tumores
também são relatados.1
Lesões ulceradas crônicas que afetam o CAE e o pavilhão auricular podem ser secundárias a diversas doenças,
inclusive otite externa maligna, infecção da pele (fúngica,
micobacteriana ou viral), picadas de insetos, linfoma, tumor
cutâneo primário, metástase, pericondrite, vasculite, granulomatose de Wegener, dermatite factícia ou artefacta,
neurodermatite e pioderma gangrenoso.3

Em 50% dos casos, o pioderma gangrenoso (PG) está
associado a neoplasia, drogas ilícitas, doenças inflamatórias sistêmicas (colite ulcerativa, doença de Behçet, doença
de Crohn, granulomatose de Wegener e artrite reumatoide)
e doenças mieloproliferativas.4 A patogênese do PG permanece obscura, mas uma disfunção da quimiotaxia dos
neutrófilos pode estar envolvida.3,5
O PG é um diagnóstico de exclusão pois os achados histopatológicos não são específicos. Uma biópsia que inclui
a margem da lesão e da pele adjacente é necessária para
excluir vasculite, malignidade e infecção. As características histológicas da úlcera não tratada geralmente incluem
denso infiltrado neutrofílico dérmico e necrose da epiderme
sobrejacente.6 A investigação da causa subjacente é realizada com exames laboratoriais, tais como eletroforese
de proteínas séricas, anticorpos antinucleares e anticorpos
citoplasmáticos antineutrofílicos e colonoscopia.3
O carcinoma renal de células claras é o terceiro tipo mais
comum de neoplasia no sistema geniturinário.7 A síndrome
paraneoplásica é a manifestação inicial em cerca de 40% dos
casos.8 Este é o primeiro caso descrito de pioderma gangrenoso como síndrome paraneoplásica relacionada a esse tipo
de neoplasia.9
O paciente não apresentava outros sinais sugestivos de
envolvimento sistêmico. Tendo em vista a sorologia e os marcadores inflamatórios negativos e a recorrência da doença
após o tratamento empírico da otite externa maligna, exames de imagem foram realizados para excluir policondrite
recidivante e neoplasias. Com a remoção total do tumor, não
houve recidiva.
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Conclusão
A estenose adquirida do CAE é incomum. É importante
diagnosticar a doença subjacente associada. Entre elas, a
síndrome paraneoplásica deve ser considerada.
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