
Sarcoma de Kaposi em idoso HIV negativo 

 INTRODUÇÃO
O Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia 
vascular maligna relacionada à infecção pelo 
Herpes vírus humano tipo 8(HHV-8) 
caracterizada por lesões geralmente restritas 
a pele e subcutâneo, mas que podem 
acometer vísceras em formas mais graves. 
Apresenta 4 principais variantes: Clássica, 
forma rara que acomete idosos, 
principalmente do sexo masculino; 
Endêmica, comum na África em crianças e 

jovens negros; Iatrogênica, em pacientes 
transplantados ou em uso de 
imunossupressores; e a forma Epidêmica, 
relacionada ao vírus da imunodeficiência 
humana(HIV).

 OBJETIVO
Descrever um caso raro de Sarcoma de 
Kaposi cutâneo em idoso HIV negativo.

 METODOLOGIA 
Relato de caso

RELATO DE CASO

PALAVRAS-CHAVE : sarcoma kaposi, idoso não HIV.
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 RELATO DE CASO
JPS, sexo masculino, 71 anos, lavrador 
aposentado, admitido com queixa de início 
há 1 ano e meio de edema e dor em 
tornozelos que evoluiu com placas cutâneas 
eritêmato-arroxeadas pruriginosas de 
caráter ascendente. Nos últimos 5 meses 
apresentando hiporexia, emagrecimento, 
febre, piora da dor e do aspecto das lesões, 
com a formação de placas violáceas 
papulosas e nodulares difusas em membros 
inferiores, além de lesões crostosas em face 
plantar dos pés com presença de tecido 
necrótico sangrante e lesões satélites 
nodulares para lábio inferior, orelha direita 
e região genital. Antecedente de cirurgia de 
sinusite há 35 anos, tuberculose pulmonar 
há 12 anos e hernioplastia inguinal direita 
há 10 anos. Exames laboratoriais revelaram 
anemia, VHS:40, PCR:24, VDRL não 
reagente, HIV pelos métodos ELISA e 
Western Blot negativos. Institui-se 

tratamento antibiótico sem melhora das 
lesões. Realizada biópsia das mesmas que 
descreveu proliferação vascular cutânea 
com infiltrado linfoplasmocitário e 
complementado com estudo imuno-
histoquímico que evidenciou achados 
morfológicos associados à expressão da 
oncoproteína LANA-1 do HHV-8, 
confirmatório de Sarcoma de Kaposi. O 
paciente recebeu alta hospitalar para 
acompanhamento oncológico e iniciou 
tratamento quimioterápico com melhora 
importante das lesões.

Figura 1 e 2. :Aspectos das lesões cutâneas



 CONCLUSÃO
O Sarcoma de Kaposi é importante 
diagnóstico diferencial de lesões de pele 
em pacientes imunodeprimidos e a forma 
Clássica do idoso não relacionada ao HIV 
representa um desafio diagnóstico pela 
baixa incidência e pela dificuldade de 
acesso ao exame confirmatório de imuno-
histoquímica.

 REFERÊNCIAS
1. Kalil, JA et al. Sarcoma de Kaposi em 
membros inferiores: relato de caso. J Vasc
Bras 2010; 9(4) 261-265.

2. Koche, B et al. Sarcoma de Kaposi
associado a corticoterapia sistêmica. 
Revista da AMIRGS, Porto Alegre, 54(2): 
202-205, abr.-jun. 2010

3. Costa, EL; Venancio, MA; Gamonal, A. 
Sarcoma de Kaposi. HU rev, Juiz de Fora, 

32(3), 77-84, jul.-set. 2006.

4. Goldman, L; Ausiello, D. Cecil Medicine. 
23th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 
2009.

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

nilomas18@hotmail.com

mairafr@hotmail.com

milamoc@hotmail.com

larissafr@hotmail.com

isabellagoncalvesramos@gmail.com

Não existem conflitos de interesse a serem declarados

mailto:nilomas18@hotmail.com
mailto:mairafr@hotmail.com
mailto:milamoc@hotmail.com
mailto:larissafr@hotmail.com
mailto:isabellagoncalvesramos@gmail.com

