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W.S.A., 26 anos,  sem comorbidades, usuário de drogas 
(LSD, loló, cocaína, maconha), procurou internação 
compulsória em clínica de desintoxicação há 3 meses, 
sendo inciado carbamazepina, fluoxetina e diazepam. 
Após 15 dias do início das medicações apresentou 
quadro de úlceras orais, prurido no corpo (sem lesões de 
pele inicialmente) e edema de face,  mais localizado em 
pálpebras,  sem alteração da coloração. Teve as 
medicações suspensas sem alteração do quadro durante 
um mês, evoluindo posteriormente com lesões 
violáceas, incialmente em tronco e depois lesões 
violáceas peripalpebrais, face, pavilhão auricular e parte 
proximal dos brações e coxas, confluentes no tórax, 
infiltradas, endurecidas, dolorosas, associado a 
odinofagia e dor abdominal. 
À admissão apresentou laboratório com linfopenia (total 
de 504 linfócitos), anemia normocítica e normocrômica e 
hipoalbuminemia discreta (Albumina :2,6) Foram 
solicitadas sorologias, com o resultado de anti-HIV 
reagente e tomografias de órbita e região cervical, 
evidenciando apenas intensa infiltração e espessamento 
do subcutâneo. Tomografia de tórax evidenciou derrame 
pleural bilateral moderado, também com espessamento 
de subcutâneo de aproximadamente 4 cm. 

 

 

O Sarcoma de Kaposi é um tumor vascular com associação 
com infecção pelo herpesvírus humano – 8, com quatro 
formas clínicas de apresentação: forma associado a SIDA, 
forma clássica presente em homens judeus e do 
mediterrâneo de curso indolente, forma endêmica presente 
na África equatorial e subsaariana antes da epidemia de 
AIDS e a forma associado a transplante de órgãos sólidos. A 
forma associada a SIDA  é relatada em  todos os grupos de 
risco para a infecção pelo HIV, porém é mais comum em 
homens homossexuais ou bissexuais e muito menos comum 
em usuários de drogas de injecção,  heterossexual , 
receptores de transfusão , mulheres ou crianças , e 
hemofílicos.  

Nesses doentes, a contagem de células CD4 se apresenta 
como o fator mais importante relacionado com o 
desenvolvimento do SK. Estudos de série mostraram  
pacientes com novo diagnóstico de SK durante o tratamento 
com terapia anti-retroviral combinada (TARV) com  razões de 
taxas para o desenvolvimento da doença em  pacientes com 
contagem de CD4 <200 , 200-349 , 350-499 e células / mm3 
de 18,9 , 3,6 e 4,1 , em comparação com aqueles com ≥500 
células / mm3.  O SK associado a SIDA é o tumor mais 
comum  em pessoas  infectadas pelo HIV , sendo 
considerada doença definidora de SIDA. 

INTRODUÇÃO 
DESCRIÇÃO DO CASO 



Solicitado EDA pela queixa de odinofagia e desconforto abdominal 
evidenciando Pólipos gástricos – Yamada IV e lesão elevada bulboduodenal de 
aspecto tumoral e histopatológico evidenciando pólipo em corpo e antro 
gástrico compatível com sarcoma de kaposi infiltrando mucosa gástrica e bulbo 
e 2ª porção duodenal compatível com duodenite crônica leve sem sinais de 
especificidade.  

Biópsia de lesão de pele de região torácica a esquerda em região supramamária 
a esquerda compatível com sarcoma de kaposi. Paciente não tolerou passagem 
de SNE, evoluindo com piora da desnutrição durante a internação e decidido 
por iniciar NPT.  Apresentou piora da leucopenia, plaquetopenia, função renal, 
alargamento de INR e hiponatremia leve. 

Iniciado QT semanal com paclitaxel 60mg/m2 e profilaxia para pneumocistose e 
encefalite por toxoplasmose com bactrim 400mg/80mg. Paciente evoluiu com 
PCR, difícil intubação pelo edema de glote, sendo reanimado por 30 min e 
ainda persistindo em assistolia, evoluiu para óbito. 

DISCUSSÃ0 

O sarcoma de kaposi clássico foi descrito pela primeira vez em 1872 por Morris 
Kaposi como doença que acomete predominantemente idosos do sexo 
masculino, que se apresentavam com lesões hiperpigmentadas, por vezes 
nodulares e multiplas, principalmente localizadas em membros inferiores. 
Posteriormente foram reconhecidas as formas endêmica da África e iatrogenica/ 
relacionada ao transplante de órgãos sólidos. Na década de 80 começaram a 
surgir casos agressivos do SK, em adultos jovens, do sexo masculino, 
homossexuais ou bissexuais, que foi posteriormente reconhecido como Kaposi 
epidêmico e associado então a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. 



Pode desenvolver-se em qualquer fase da infecção pelo HIV, 
independente do grau de imunossupressão e do número de 
células CD4+. Entretanto, estudos mostraram que uma baixa 
contagem de células CD4+, no momento do diagnóstico de 
SIDA, prevê um risco aumentado de desenvolvimento de SK 
durante os próximos dois anos. 

A manifestação predominante e inicial do SK relacionada ao 
HIV é cutânea. As lesões típicas iniciam como máculas 
violáceas na porção distal dos membros inferiores, face, 
mucosa oral e genitália que, com a evolução, podem adquirir 
características nódulo-tumorais, tornando-se endurecidas, 
acastanhadas e com superfície irregular. Seu tamanho pode 
variar de poucos milímetros até centímetros em seu 
diâmetro. São não dolorosas e não pruriginosas e usualmente 
não produzem necrose de estruturas e pele adjacentes. 
Linfedema acompanha as lesões, sendo geralmente 
desproporcional à extensão da doença cutânea, 
possivelmente relacionado a obstrução vascular por 
linfadenopatia e citocinas associadas a doença. 

O acometimento não cutâneo da doença raramente é a 
manifestação inicial do SK. Pode envolver qualquer sítio 
visceral, sendo os mais freqüentes cavidade oral, trato 
gastrointestinal e sistema respiratório. 

A introdução de terapia antirretroviral potente (HAART) tem 
mudado radicalmente o curso clínico da infecção pelo vírus 
HIV e consequentemente a incidência de sarcoma de Kaposi. 

O caso apresentado descreve um paciente homem, 
jovem, com quadro cutâneo a esclarecer, em que o 
diagnóstico da infecção pelo HIV contribui de forma 
indispensável à investigação clinica. Apesar de a 
doença ser encontrada principalmente em indivíduos 
com CD4+ baixo e em homossexuais e o paciente 
apresentado não se enquadrar a princípio nesses 
critérios, o comportamento de risco favorece a 
suspeita diagnóstica de HIV e consequentemente do 
SK. A suspeita diagnostica foi posteriormente 
confirmada por biopsia.   

 

Apesar de amplamente conhecida, a enfermidade de 
kaposi  pode se tornar um desafio diagnóstico em sua 
manifestação em fase inicial, e em pacientes sem 
diagnóstico estabelecido de HIV. Nos dias atuais, o 
amplo acesso as terapias retrovertais tem reduzido a 
incidência desta doença, porém o reconhecimento 
precoce é mandatário pelo seu prognóstico reservado 
e por vezes catastrófico. 

 

CONCLUSÃO 
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