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ResumoResumo

A síndrome de Bazex é uma dermatose paraneoplásica 

caracterizada por lesões cutâneas associadas a neopla-

sias subjacentes. Frequentemente é um marcador precoce 

das neoplasias subclínicas. É uma doença rara, presente 

nos pacientes com neoplasias dos tratos respiratórios e 

digestivo superiores. Relatamos o caso de um homem 

portador da síndrome de Bazex associado a carcinoma 

de células escamosas do esôfago.

Unitermos: Síndrome Paraneoplásica, Síndrome Bazex, 

Câncer Esôfago.

Summary

Bazex syndrome is a paraneoplastic dermatosis characte-

rized by cutaneous lesions with an underlying neoplasmas. 

With a high frequency is the earliest marker of an 

underlying subclinical neoplasm. Is a rare disease and 

is uncommon even in pacientes withupper  tract aero-

digestive tract cancer. We report a case of a male with 

Bazex syndrome associated a squamous cell esopha-

geal cancer.

Keywords: Paraneoplastic Syndrome, Bazex Syndrome, 

Esophageal Cancer.

Introdução 

Síndrome de Bazex é uma dermatose paraneoplásica 

rara, caracterizada pelo aparecimento de placas psoria-

formes e papuloescamosas nas regiões acrais. Está 

associada, principalmente, ao carcinoma de células 

escamosas dos tratos aerodigestivos superiores.1-4

Afeta, principalmente, os homens de meia idade. Em 

2/3 dos sujeitos, as lesões cutâneas precedem o diag-

nóstico da neoplasia.2,3 A patogênese é desconhecida 

e o diagnóstico é baseado nas lesões de pele asso-

ciado à neoplasia.1,2 A ressecção do tumor pode levar à 

regressão das lesões cutâneas na maioria dos casos.4

O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma rara 

patologia, muitas vezes subdiagnosticada, que pode 

ajudar no diagnóstico precoce de uma neoplasia 

maligna.

Relato de Caso 

OG, 58 anos, sexo masculino, etilista e tabagista (carga 

tabágica 70 maços/ ano), apresentou, há seis meses, 

lesões hiperceratósicas violáceas e hipercrômicas 

acompanhadas de prurido, ocasional, nas regiões 

palmo-plantares, orelhas, nariz e cotovelos (Figura 1), 

que foram tratadas, topicamente, com corticosteroides, 

sem resolução do quadro. Há três meses queixou de 
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epigastralgia persistente, disfagia progressiva e emagre-

cimento de 5Kg. Ao exame clínico, de alterado, notamos, 

desnutrição, palidez cutâneo mucosa, além das lesões 

de pele já descritas. Essas lesões foram submetidas à 

biópsia (Figura 2) que evidenciou hiperceratose, infi ltrado 

intersticial perivascular superfi cial e focal, incontinência 

pigmentar e esteatose solar. Iniciamos investigação com 

Seriografi a Esôfago-Estômago-Duodeno (SEED) (Figura 

3) que demonstrou irregularidade em terço médio/distal da 

porção inferior do esôfago. Uma endoscopia digestiva alta 

evidenciou uma lesão tumoral, vegetante no terço médio 

do esôfago (Figura 4), cuja histologia mostrou se tratar de 

um carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. 

Estudos de imagem do abdome e pelve (ultrassonografi a 

e tomografi a computadorizada) demonstraram metástases 

hepáticas e linfoadenomegalias abdominais. Mediante a 

isso, o paciente segue sob cuidados paliativos. 
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Figura 1. À esquerda, lesão eritematoviolácea ceratótica 
com descamação fi na localizada no hélix da orelha 
esquerda. No centro, lesão violácea, ceratótica localizada 
em superfície dorsal dos quirodáctilos e sobre borda ulnar. 
À direita, lesões violáceas ceratóticas localizadas sobre 
aspecto dorsal dos pododáctilos; aparece também ceratose 
subungueal e onicólise distal discreta, sendo mais notável 
no polegar esquerdo.

Figura 3. SEED, demonstrando Irregularidade em terço 
médio/distal da porção inferior do esôfago.

Figura 4. Na fi gura A, Endoscopia Digestiva Alta, demons-
trando lesão tumoral, vegetante e infi ltrante no terço médio 
esofágico. Na fi gura B, histopatológico confi rmando neopla-
sia esofágica do tipo carcinoma epidermoide.

Figura 2. Biópsia das lesões cutâneas que evidenciou 
hiperceratose, infi ltrado intersticial perivascular superfi cial 
e focal, incontinência pigmentar e esteatose solar.
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Discussão 

Acroceratose paraneoplásica ou Síndrome de Bazex foi 

descrita por esse autor em 1965, e representa uma rara 

manifestação dermatológica associada a certas neoplasias 

malignas.1-5

O reconhecimento das lesões de pele características é 

muito importante para o diagnóstico precoce do processo 

maligno. Segundo Bolognia e cols.,6 em 67% dos pacientes 

as lesões precedem o diagnóstico da neoplasia.

Na literatura existem cerca de 140 casos descritos, a maioria 

associada às neoplasias dos tratos respiratório e digestivo 

superior. Outros sítios já descritos incluem pulmões, cólon, 

timo, útero, vulva e mama, medula óssea e fígado.2,7

A patogênese é desconhecida. Alguns autores têm impli-

cado o mecanismo imune baseado nos achados de imuno-

globulinas (IgM, IgG e IgA) e complemento (C3) ao longo 

da membrana basal da pele sã e afetada.5 Além disso, a 

associação com outras desordens autoimunes, como 

alopecia aerata e vitiligo, reforçam essa hipótese.1,5

Os achados de pele apresentam uma evolução progressiva. 

Baseado na observação clínica, as alterações cutâneas são 

divididas em três estágios: o estágio 1 é representado por 

lesões mal defi nidas (espessamento e lesões eritematosas, 

violáceas e descamativas nas mãos e pés) que envolvem 

a hélice auricular, o nariz, os dedos e as unhas. O tumor, 

nessa fase, é pequeno e assintomático.

No estágio 2 as lesões progridem para outros sítios como 

regiões palmo-plantares e pode já ocorrer sintomas decor-

rentes do crescimento do tumor.

No estágio 3, as lesões de pele se estendem para os braços, 

pernas e tronco, e o tumor se torna irressecável.1,2

Os achados histológicos na pele são inespecífi cos, com 

hiperceratose a focos de paraceratose, acantose e necrose 

isolada de queratinócitos associado a infi ltrado infl amatório 

linfo-histiocítico perivascular. A imunofl uorescência geral-

mente é negativa, o que não exclui o diagnóstico.5,8

O diagnóstico diferencial deve ser feito com psoríase, 

eczema resistente e infecções fúngicas superfi ciais.1,3,6

 

Nos pacientes com lesões típicas de acroceratose, uma 

investigação para neoplasias deve ser cuidadosamente 

realizada. Se negativas, os testes deverão ser refeitos com 

um intervalo não superior a três meses.2,5,8

Como toda dermatose paraneoplásica, o tratamento 

consiste no tratamento da neoplasia primária. Com isto, as 

lesões de pele tendem a regredir totalmente. Relatos de 

hiperpigmentação residual são incomuns.5 

A descrição desse caso, portanto, ilustra o aparecimento 

concomitante de lesões de pele do tipo acroceratose 

com malignidades, o que pode permitir o diagnóstico de 

tumores, mesmo antes de apresentarem invasões locais ou 

metástases à distância. 
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