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INTRODUÇÃO 
 
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  (AIDS) é uma doença 

emergente, que representa um dos maiores problemas de saúde da 

atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua 

gravidade. Os infectados pelo HIV evoluem para uma grave 

disfunção do sistema imunológico, à medida que vão sendo 

destruídos os linfócitos T CD4+, uma das principais células alvo do 

vírus. A contagem de linfócitos T CD4 + é um importante marcador 

dessa imunodeficiência, sendo utilizada tanto na avaliação do 

tratamento e do prognóstico, quanto em uma das definições de 

caso de AIDS, com fim epidemiológico. A história natural dessa 

infecção vem sendo alterada, consideravelmente, pela terapia anti-

retroviral (ARV) que retarda a evolução da infecção, até o seu 

estádio final, em que surgem as manifestações definidoras de AIDS.  

As doenças dermatológicas estão entre as manifestações mais 

freqüentes da doença. Com efeito, a pele é afetada em quase todos 

esses doentes.1 Os agressores podem ser bactérias, vírus, fungos 



ou outros agentes não infecciosos.2 Além disso, as doenças 

dermatológicas podem ser o sinal mais precoce ou ser o único 

problema sofrido pelo doente durante parte do curso da infecção 

pelo HIV.1 Por isso, amiúde, o diagnóstico da doença é suspeitado 

pela lesão dermatológica.3 

Além de serem freqüentes, as doenças dermatológicas podem 

apresentar-se de forma atípica nos imunodeficientes, o que pode 

dificultar o seu diagnóstico adequado. Ademais, a resposta ao 

tratamento pode ser menos eficaz que a esperada.1 

É justamente a apresentação atípica de doenças dermatológicas 

comuns ou o aparecimento de doenças dermatológicas pouco 

prevalentes que alerta o examinador para a presença de 

imunodepressão, levando ao diagnóstico da doença AIDS (não 

apenas da infecção pelo vírus HIV), e servindo como marcadores 

de progressão da doença.4,5  

Dada a relativa facilidade do exame da pele e pelo fato do 

diagnóstico da maioria das doenças dermatológicas ser acessível 

pela inspeção e biopsia, a avaliação da pele persiste como 

elemento importante no processo diagnóstico e no 

acompanhamento dos pacientes infectados pelo HIV. 



DEFINIÇÃO: 

Entende-se por caso de AIDS o indivíduo que se enquadra nas 

definições adotadas pelo Ministério da Saúde6: infecção avançada 

pelo HIV com repercussão no sistema imunitário, com ou sem 

ocorrência de sinais e sintomas causados pelo próprio HIV ou 

conseqüentes a doenças oportunistas (infecções e neoplasias). Os 

critérios  para caracterização de casos de AIDS estão descritos nos 

quadros 1, 2, 3 e 4.6 

 
 
 
 
 
 
Quadro 1:Critérios De Definição de Caso de Aids em Indivíduos 
com 13 Anos de Idade ou mais  
1 - CDC Adaptado 
Existência de dois testes (quadro 2) de triagem reagentes ou um 
confirmatório para 
detecção de anticorpos anti-HIV 
+ 
Evidência de imunodeficiência: diagnóstico de pelo menos uma 
doença 
indicativa de aids (quadro 3) e/ou Contagem de linfócitos T CD4 + 
<350 células /mm3 
 
2 - Rio de Janeiro/Caracas 
Existência de dois testes de triagem reagentes ou um confirmatório 
para 
detecção de anticorpos anti-HIV 
+ 
Somatório de, pelo menos, 10 pontos, de acordo com uma escala 
de sinais, sintomas ou doenças (quadro 4) 
 



3 - Critério Excepcional Óbito 
Menção de aids/sida ou termos equivalentes em algum campo da 
Declaração 
de Óbito+Investigação epidemiológica inconclusiva ou Menção a 
infecção pelo HIV ou termos equivalentes em algum campo da 
Declaração 
de Óbito, além de doença(s) associada(s) à infecção pelo HIV 
+ 
Investigação epidemiológica inconclusiva 
Fonte:Ministério da Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 2:Testes Diagnósticos 
Testes de triagem para detecção de anticorpos anti- HIV 
1- ensaio por imunoabsorbância ligado à enzima (Enzyme Linked 
Immunosorbent Assay, ELISA),  
2-ensaio imunoenzimático (Enzyme Immuno Assay, EIA),  
3-ensaio imunoenzimático com micropartículas (Microparticle 
Enzyme Immuno Assay, MEIA)  
4-ensaio imunoenzimático com quimioluminiscência. 
Testes confirmatórios 
1-Imunofluorescência indireta 
2-imunoblot  
3-western blot. 
Testes moleculares 
1-Teste de amplificação de ácidos nucléicos como, por exemplo, a 
reação em cadeia da polimerase (Polimerase Chain Reaction, PCR)  
2-Amplificação seqüencial de ácidos nucléicos (Nucleic Acid 
Sequence Based Amplification, NASBA). 
Fonte:Ministério da Saúde 
 
 
 
QUADRO 3:Doenças indicativas de aids 



1-Câncer cervical invasivo,  
2-candidose de esôfago, traquéia, brônquios ou pulmões;  
3-citomegalovirose em qualquer local que não sejam fígado, baço e 
linfonodos;  
4-criptococose extrapulmonar;  
5-criptosporidíase intestinal crônica (mais de 1 mês); 
6- herpes simples mucocutâneo (mais de 1mês);  
7-histoplasmose disseminada em órgãos que não exclusivamente 
pulmão ou linfonodos cervicais/hilares; 
8-isosporidíase intestinal crônica (mais de 1 mês); 
9-leucoencefalopatia multifocal progressiva; 
10-linfomas não Hodgkin de células B; 
11-linfoma primário de cérebro;  
12-pneumonia por Pneumocystis carinii ;  
13-qualquer micobacteriose disseminada em órgãos que não o 
pulmão, pele ou linfonodos cervicais/hilares (exceto hanseníase ou 
tuberculose); 
14- reativação da doença de Chagas (meningoencefalite e/ou 
miocardite); 
15-sepse recorrente por Salmonella não tifóide 
16- toxoplasmose cerebral. 
Fonte:Ministério da Saúde 
 
 
 
 
QUADRO 4:Escala de Sinais, Sintomas e Doenças no Cr itério 
Rio De Janeiro/Caracas 
Dois (2) pontos 
-Anemia e/ou linfopenia e/ou trombocitopenia;  
-astenia (mais de 1 mês, excluída a tuberculose como causa 
básica);  
-caquexia (perda involuntária de + de 10% do peso corporal, 
excluída a tuberculose como causa básica);  
-dermatite persistente;  
-diarréia (mais de 1 mês);  
-febre (=/+ 1 mês, excluída a tuberculose como causa básica); 
-linfadenopatia (dois ou mais sítios)  
-tosse persistente (excluída a tuberculose como causa básica). 
Cinco (5) pontos 
-Candidose oral ou leucoplasia pilosa;  
-disfunção do sistema nervoso central; 



-herpes zoster em indivíduos com até 60 anos de idade  
-tuberculose pulmonar, pleural ou de linfonodos localizados numa 
única região. 
Dez (10) pontos 
Outras formas de tuberculose e sarcoma de Kaposi. 
 
Investigação epidemiológica inconclusiva: aquela em que,após 
a busca em prontuários, o caso não puder ser descartado ou 
enquadrado num dos critérios principais, pelo não registro de dados 
clínicos/laboratoriais 
Fonte:Ministério da Saúde 
 
 
 
 
 
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 
De acordo com as estimativas da World Health Organization  

(WHO) de 2005, cerca de 40 milhões de indivíduos no mundo estão 

infectados pelo HIV. No Brasil, as análises feitas pelo Ministério da 

Saúde permitem afirmar que a epidemia de AIDS encontra-se em 

patamares elevados, tendo atingido, em 2003, 18,4 casos por 100 

mil habitantes. Observa-se entre os homens, uma tendência de 

estabilização. Entretanto, observa-se ainda o crescimento da 

epidemia em mulheres, com maior taxa de incidência observada em 

2003: 14,1 casos por 100 mil mulheres. A tendência de crescimento 

da epidemia também foi observada em todas as regiões 

geográficas, com exceção da região Sudeste, que apresentou, em 

2003, taxa de incidência de 24,6 por 100 mil habitantes, menor do 



que a observada em 1998 de 29,4 casos por 100 mil. Nas demais 

regiões, o crescimento da epidemia ainda é pronunciado. Observa-

se, nos últimos anos, um processo desigual de interiorização, com 

os maiores ritmos de crescimento nos municípios pequenos (menos 

de 50.000 habitantes).7 Além disso, avalia-se se a pauperização da 

epidemia, que tendo se iniciado nos estratos sociais de maior 

instrução, atualmente cresce nos de menor escolaridade.7 Com a 

distribuição universal e gratuita de anti-retrovirais, a partir de 1996, 

vem-se registrando a redução da velocidade de crescimento de 

incidência e das taxas de mortalidade da doença. Juntamente com 

as campanhas de prevenção, os ARV parecem estar contribuindo 

para a estabilização do progresso desta epidemia no Brasil, 

refletindo-se na redução em cerca de 50% da taxa de letalidade, 

nos últimos anos. 

É importante ressaltar também que a epidemia  de AIDS no Brasil é, 

de fato, o somatório de subepidemias microrregionais, em interação 

permanente, devido aos diferentes momentos de introdução do HIV 

no território nacional, às diferentes condições de vida das 

populações atingidas, às distintas composições das populações 

regionais, aos padrões de mobilidade da população, e à diversidade 

de arranjos e padrões de comportamento sexual.7 

 



 
 
 
 
ETIOLOGIA, FISIOPATOLOGIA E TRANSMISSÃO 
 

Os agentes etiológicos da AIDS são o HIV-1 e HIV-2, retrovírus com 

genoma RNA, da família Lentiviridae. Pertencem ao grupo dos 

retrovírus citopáticos e não oncogênicos, necessitando, para 

multiplicar-se de uma enzima denominada transcriptase reversa, 

responsável pela transcrição do RNA viral para uma cópia DNA, 

que pode então integrar-se ao genoma do hospedeiro. Estes vírus 

são bastante lábeis no meio externo, sendo inativados por uma 

variedade de agentes físicos (calor) e químicos (hipoclorito de 

sódio, glutaraldeído). Em condições experimentais controladas, as 

partículas virais intracelulares parecem sobreviver no meio externo 

por até no máximo um dia, enquanto que partículas virais livres 

podem sobreviver por 15 dias à temperatura ambiente, ou até 11 

dias a 37ºC.7 

Na infecção, o HIV ataca as células T CD4+ e requer, para isso, 

receptores de quimiocinas (CCR5 e CXCR4). Após entrar na célula, 

o HIV pode se replicar e causar a fusão ou a morte celular. Um 

estado latente também é estabelecido, com integração do genoma 

do HIV ao genoma da célula. Com o desenvolvimento da infecção, 



a tendência é ocorrer uma queda na contagem dessas células que 

são responsáveis pela defesa imunológica do indivíduo. 

O HIV pode ser transmitido pelo sangue (via parenteral e vertical); 

esperma e secreção vaginal (via sexual); e pelo leite materno (via 

vertical). Desde o momento de aquisição da infecção, o portador do 

HIV é transmissor, entretanto, os indivíduos com infecção muito 

recente (“infecção aguda”) ou doença avançada, têm maior 

concentração do HIV no sangue e nas secreções sexuais, 

transmitindo com maior facilidade o vírus. 

Além dos estágios clínicos acima mencionados, os processos 

infecciosos e inflamatórios favorecem a transmissão do HIV. Cite-

se, em primeiro lugar, a presença das doenças sexualmente 

transmissíveis  (DST). As que cursam com úlcera, como a sífilis, o 

herpes genital e o cancro mole, estão associadas com o aumento 

no risco de infecção pelo HIV de 8 a 18 vezes mais. As DST não 

ulcerativas, tais como gonorréia, infecção por clamídia, 

tricomoníase, bem como outras infecções freqüentes do trato 

genital inferior, por exemplo, a vaginose bacteriana e candidose, e 

processos inflamatórios, como vaginites químicas causadas por 

espermicidas e outras substâncias, também aumentam o risco de 

adquirir e/ou transmitir o HIV. Finalmente, as verrugas, igualmente, 

causam friabilidade da mucosa infectada, levando à formação de 



microfissuras, e, portanto, maior risco de aquisição e/ou 

transmissão do HIV. 

O período de incubação , isto é o tempo entre a exposição ao HIV, 

e o aparecimento dos sintomas na fase aguda, é de cinco a 30 dias. 

O período de latência clínica, após a infecção aguda, até o 

desenvolvimento da imunodeficiência é longo. 

A doença pode ou não ter expressão clínica logo após a infecção, 

sendo importante que o profissional saiba conduzir a investigação 

laboratorial após a suspeita de risco de infecção pelo HIV. Assim, 

deve-se atentar para o fato de que, com os testes atualmente 

disponíveis, o tempo necessário para que a sorologia anti-HIV 

torne-se positiva é de seis a 12 semanas após a aquisição do vírus, 

com período médio de aproximadamente 2 meses. Esse tempo, 

compreendido entre a aquisição da infecção e a detecção da 

soroconversão, é chamado de janela imunológica ou biológica . 

Os testes utilizados apresentam, geralmente, níveis de até 95% de 

soroconversão, nos primeiros 6 meses após a transmissão. 

 
ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS 
 

A evolução da AIDS é marcada por uma considerável destruição de 

linfócitos T CD4+ e pode ser dividida em 3 fases. A infecção aguda 

(síndrome retroviral aguda)  pode surgir algumas semanas após a 



infecção inicial, com manifestações variadas que podem se 

assemelhar a um quadro gripal, ou mesmo a uma mononucleose. 

Os pacientes podem apresentar sintomas de infecção viral, como 

febre, adenopatia, faringite, mialgia, artralgia, erupção papulosa 

eritematosa; ulcerações envolvendo mucosa oral, esôfago e 

genitália; hiporexia, adinamia, cefaléia, fotofobia, 

hepatoesplenomegalia, perda de peso, náuseas e vômitos. Alguns 

doentes, ainda, podem apresentar candidose oral, neuropatia 

periférica, meningoencefalite asséptica e síndrome de Guillain-

Barré. Cerca de 70% dos doentes têm exantema, caracterizado por 

máculas eritematosas de cerca de 5 a 10 mm de diâmetro, 

discretas, no tronco superior, palmas e plantas. Os achados 

cutâneos são incaracterísticos e lembram outras infecções agudas 

virais. Nessa fase os sintomas são autolimitados, duram, em média, 

14 dias e quase sempre a doença não é diagnosticada devido à 

semelhança com outras doenças virais. Os diagnósticos diferenciais 

incluem infecção por citomegalovírus (CMV), primoinfecção por 

herpes vírus, hepatite viral, rubéola, toxoplasmose, sífilis 

secundária, sarampo, infecção gonocócica disseminada, reação a 

droga, entre outros. Após a resolução da fase aguda, ocorre a 

estabilização da viremia em níveis variáveis (set points), definidos 

pela velocidade da replicação e clareamento viral. O set point é 



fator prognóstico de evolução da doença. A queda progressiva da 

contagem de linfócitos T CD4+ está diretamente relacionada à 

velocidade da replicação viral e progressão para a AIDS. Em 

seguida, o doente entra em uma fase de infecção assintomática , 

que pode durar de alguns meses a alguns anos, e os sintomas 

clínicos são mínimos ou inexistentes.6 Os exames sorológicos para 

o HIV são reagentes e a contagem de linfócitos T CD4+ pode estar 

estável ou em declínio. Alguns doentes podem apresentar uma 

linfadenopatia generalizada persistente, “flutuante” e indolor. 

A doença sintomática , da qual a AIDS é a sua manifestação mais 

grave de imunodepressão, é definida por diversos sinais, sintomas 

e doenças como febre prolongada, diarréia crônica, perda de peso 

importante (superior a 10% do peso anterior do indivíduo), sudorese 

noturna, astenia e adenomegalia. Há uma elevação da carga viral e 

a contagem de linfócitos T CD4+ se encontra abaixo de 500 

cel/mm3, progressivamente. As infecções oportunistas passam a 

surgir ou reativar, tais como tuberculose, pneumonia por 

Pneumocistis carinii, toxoplasmose cerebral, candidose e meningite 

por criptococo, dentre outras. Tumores raros em indivíduos 

imunocompetentes, como o sarcoma de Kaposi ou linfomas não-

Hodgkin podem surgir, caracterizando a AIDS. A ocorrência de 



formas graves ou atípicas de doenças tropicais, como leishmaniose 

e doença de Chagas, tem sido observada no Brasil.6 

 

Manifestações dermatológicas da infecção por HIV 

As doenças dermatológicas são observadas com freqüência em 

pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 

muitas vezes constituem os primeiros sinais clínicos da doença.8,9 

As manifestações cutâneo-mucosas podem aparecer mesmo antes 

da síndrome propriamente dita, com características que sugerem a 

soropositividade,10 principalmente quando se acompanham de 

outros sinais clínicos e de dados epidemiológicos suspeitos.11 As 

lesões dermatológicas alertam para o diagnóstico da AIDS e podem 

inclusive ser usadas para monitorizar a progressão da infecção pelo 

HIV.12,13  

O HIV já foi detectado infectando as células de Langerhans  da 

epiderme,14 e além disso essa célula pode estar em menor número 

nas lesões da pele de pacientes com AIDS.15,16 A desregulação 

imune provocada pelo HIV causa estimulação anormal do 

queratinócito.17 No entanto, as prováveis alterações funcionais 

dessas células ainda não estão estabelecidas.15,17  



As infecções e neoplasias oportunistas, reações adversas às 

drogas e prurido envolvendo a pele e/ou mucosas ocorrem, mais 

frequentemente, à medida que a função imune vai deteriorando.  

Além disso, à medida que cai a contagem de células CD4, podem 

ocorrer quadros clínicos atípicos. Certas dermatoses se 

correlacionam com baixa contagem de células CD4 (200-300 cel/µl), 

incluindo sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa oral, molusco 

contagioso facial múltiplo, xerose e candidose orofaríngea.18 Esses 

achados mucocutâneos (quadro 5) estão entre aqueles que indicam 

a pesquisa sorológica inicial do HIV.18 

 
QUADRO 5: Achados mucocutâneos que indicam a pesqui sa 
do HIV 
Altamente indicativos de infecção por HIV: 
- Síndrome retroviral aguda Exantemática 
- Onicomicose subungueal proximal 
- Úlcera herpética crônica 
- Leucoplasia Pilosa oral 
- Sarcoma de Kaposi 
- Foliculite Eosinofílica 
- Molusco contagioso em adulto múltiplo facial 
 
Fortemente associados à infecção por HIV: 
- Qualquer doença sexualmente transmissível (associa-se à prática 
sexual desprotegida) 
- Herpes zoster 
- Sinais de uso de drogas endovenosas 
- Candidíase orofaríngea ou vulvovaginal recorrente 
 
Possivelmente associados infecção por HIV: 
- Linfadenopatia generalizada 
- Dermatite Seborréica (extensa e refratária ao tratamento) 



- Úlceras aftosas (recorrentes e refratárias ao tratamento) 
 
 
 
 
 
As manifestações mucocutâneas da AIDS podem ser classificadas 

da seguinte forma: 

1-Infecções. 

2-Neoplasias. 

3-Dermatoses inflamatórias não infecciosas.  

4-Manifestações Cutâneas de doenças sistêmicas nos doentes 

HIV+. 

5-Manifestações dermatológicas decorrentes do tratamento. 

6-Manifestações dermatológicas da síndrome inflamatória de 

reconstituição imune (IRIS), definida por manifestações de AIDS 

que podem piorar apesar de uma resposta adequada ao tratamento 

antiretroviral (ARV). 

 

1-InfecçõesOportunistas 

 
As infecções oportunistas (IOs) no doente com AIDS podem 

representar supercrescimento da flora normal (como Candida 

albicans), extensão incomum da infecção (dermatofitose), 

reativação mais grave de focos latentes (herpes virus), ou ainda 



transformação de doenças subclínicas em clínicas (HPV, 

molusco).18 A incidência das IOs diminuiu muito após o uso das 

terapias antiretrovirais. 

 

1.1 Infecções bacterianas: 

 
1.1.1. Piodermites ( Staphylococcus aureus) 

 
Embora as infecções bacterianas geralmente se apresentem no 

doente com HIV como se apresentam na população geral 

(abcessos, impetigo, ectima, foliculite, celulite), os indivíduos com 

HIV têm altas taxas de infecção por S.aureus, assim como 

manifestações atípicas da infecção; isso é atribuído em parte à 

grande freqüência de portadores nasais crônicos e recorrentes.19 

As lesões de pele por infecção estafilocócica incluem todas as 

manifestações usuais vistas nos imunocompetentes e também 

algumas lesões mais raras como piomiosite e botriomicose.19 

Tanto as lesões cutâneas primárias ou dermatoses 

secundariamente infectadas podem evoluir para bacteremia, mas o 

principal local para disseminação hematogênica são os catéteres. 

As infecções estafilocócicas tendem a ser recorrentes. 

Tratamento: Antibiótico oral. Atentar para os doentes com 

stafilococcus meticilino-resistente. É controversa a erradicação dos 



portadores nasais, porém cada caso deve ser avaliado 

individualmente.  

 
1.1.2. Infecção por Pseudomonas aeruginosa 

 
A infecção por Pseudomonas aeruginosa pode causar celulite 

(ectima gangrenoso), infecção de catéter, infecção secundária de 

dermatoses prévias, como molusco contagioso ou sarcoma de 

Kaposi. Pode também resultar em bacteremia.18 

Tratamento: Antibiótico oral. 

 
1.1.3.Micobacterioses 

 
Nos países em desenvolvimento, a tuberculose (TB) é a infecção 

oportunista mais freqüente; mas a TB cutânea é incomum. A maior 

parte dos casos representa a reativação de focos latentes de TB.  

Outras micobactérias, além da M.tuberculosis, podem ocorrer, a 

principal sendo o M. avium-intracellulare (MAC) que só acomete a 

pele em estágios muito avançados e disseminados, com pápulas,  

nódulos, pústulas e abscessos e ulcerações de tecidos moles  



 

(fig.1). 

 
1.1.4. Angiomatose Bacilar  
 

A angiomatose bacilar (AB) é causada pela Bartonella henselae ou 

pela Bartonella quintana (bacilos Gram negativos). É comumente 

visto em doentes com contagem de células CD4 menor que 

100cél/µl. O risco epidemiológico inclui exposição a gatos. 

Apresenta-se, clinicamente, com pápulas ou nódulos eritêmato-

violáceos, ou lesões exofíticas, friáveis, algumas vezes com 

colarete descamativo.19 Pode ocorrer disseminação sanguínea, 

com massas em tecidos moles, medula óssea, linfadenopatia, 

esplenomegalia, hepatomegalia. O envolvimento sistêmico pode 

ocorrer com ou sem envolvimento cutâneo,podendo levar a 

obstrução das vias aéreas e sufocamento. 

O diagnóstico diferencial inclui sarcoma de Kaposi (SK), granuloma 

piogênico, angioma epitelióide, outros angiomas, angioqueratoma, 

micoses profundas; massas e nódulos subcutâneos. A 



histopatologia define o diagnóstico e mostra proliferação de 

capilares e vênulas. 

Tratamento: As opções terapêuticas incluem: 

- eritromicina 250 a 500 mg 4 vezes ao dia, até resolução 

(geralmente 3 a 4 semanas). 

- doxiciclina 100 mg 2 vezes ao dia, até resolução. (geralmente 3 a 

4 semanas). 

 

1.2.Infecções Virais 

 
1.2.1.Herpes simples (Herpes simples virus  - HSV) 

Doentes com lesões herpéticas genitais têm mais chances de 

contrair e de transmitir o HIV. No início da evolução da infecção 

pelo HIV, as lesões de HSV se comportam como nos 

imunocompetentes e regridem em 1 a 2 semanas, com ou sem 

terapia antiviral. O herpes do imunocomprometido se caracteriza 

por ter caráter agressivo e crônico. Observam-se extensas úlceras 

fagedênicas intensamente dolorosas, mais comumente na região 

genito-anal  



 

(fig. 2) 

 e, mais raramente nos lábios , cavidade oral e extremidades.  

O diagnóstico é estabelecido pelo exame citológico ou 

histopatológico. O diagnóstico diferencial deve ser feito com todas 

as outras causas de úlcera genital. 

Tratamento: As formas graves são preferencialmente tratadas com 

aciclovir por via endovenosa. 

 

1.2.2.Varicela zoster (Varicela zoster virus - VZV)  

 
No doente com AIDS, a infecção por VZV geralmente se apresenta 

com padrão típico, porém algumas vezes pode ser atípico, o que 

leva a uma dificuldade diagnóstica. O risco de infecção primária 

pelo VZV com envolvimento de orgãos extra-cutâneos e morte é 

alto.19 



No quadro clínico inicial, há acometimento de um dermátomo, mas 

pode haver mais de um acometido ou o quadro pode ser recorrente 

ou disseminado. Geralmente a lesão é característica, mas pode 

haver bolhas hemorrágicas ou necróticas, com muita dor.  

Na AIDS avançada podem haver variações, como lesão solitária ou 

poucas úlceras, lesões verrucosas disseminadas ou zosteriformes, 

lesões crostosas ou foliculares. Além disso, o VZV pode infectar o 

sistema nervoso central (encefalite), retina, ou medula espinal, com 

ou sem lesões subcutâneas. 

O diagnóstico é clinico, mas o diagnóstico laboratorial pode ser 

necessário nos casos atípicos. A imunofluorescência direta detecta 

antígenos virais em raspado da base de vesícula ou úlcera e é 

preferível em relação à cultura viral.19 

Tratamento: Utilizam-se as mesmas drogas que no HSV 

(Famciclovir, Valaciclovir, Aciclovir). Infecções graves requerem 

aciclovir intravenoso, 10 mg/kg a cada 8 horas. 

 
1.2.3. Doença pelo Epstein-Barr vírus (EBV) 

 
Nos doentes infectados por HIV o EBV causa a leucoplasia pilosa 

oral assim como linfoma de Burkitt e linfoma de grandes células. 

Leucoplasia pilosa oral geralmente indica AIDS avançada.29 



Manifesta-se como placas brancas aderentes nas margens laterais 

da língua 

 

 

 

 (fig.3).  

O diagnóstico diferencial inclui candidose oral, líquen plano oral e 

outras lesões brancas. 

Tratamento: Não é necessário, mas podem ser utilizados aciclovir 

oral, podofilina tópica, destruição local ou gel de tretinoína. 

 
1.2.4. Citomegalovirose (Citomegalovirus - CMV) 

 
Embora a incidência do CMV tenha diminuído com a terapia ARV, o 

CMV continua sendo frequentemente isolado em várias lesões de 

pele nos doentes com HIV: úlceras, lesões verrucosas, púrpura 

palpável, máculas, vesículas, etc. A região perianal, o períneo e a 

genitália são áreas descritas de envolvimento. As lesões de pele 

são incaracterísticas. O CMV é frequentemente encontrado em 

conjunto com outros patógenos como HSV, VZV e em lesões de 

angiomatose bacilar.19 É importante considerar a infecção por CMV 



nos doentes que tenham lesões persistentes pois o diagnóstico 

precoce e o inicio da terapia diminui a morbidade da infecção. A 

histologia revela infecção nos fibroblastos dérmicos e nas células 

endoteliais. As células infectadas são maiores que o normal, com 

inclusões intranucleares. 

O tratamento é feito com ganciclovir ou foscarnet. Frequentemente 

não é necessário, pois é co-patogéno de outras lesões. 

 

1.2.5. Verrugas virais (Papiloma vírus humano - HPV ) 

 
O HPV causa lesões de pele que incluem verruga vulgar, condiloma 

acuminado, epidermodisplasia verruciforme, neoplasia cervical, 

entre outros. Nesses doentes, as lesões podem ser grandes, 

múltiplas, persistentes, sintomáticas e desfigurantes. Podem ocorrer 

quadros agressivos, como o condiloma anogenital gigante de 

Buschke-Lowenstein (carcinoma verrucoso).18 A incidência de 

neoplasias associadas ao HPV tende a aumentar, com advento da 

terapia ARV, pois os doentes estão tendo maior sobrevida. 

O diagnóstico é clinico, citológico e histopatológico. 

Tratamento: A terapia é a habitual e inclui podofilina, crioterapia, 

ácido tricloroacético, eletrocauterização, exérese, imiquimod, entre 

outros. Entretanto, a terapia é, com freqüência, menos eficaz nos 



doentes com HIV do que nos imunocompetentes. O tratamento 

deve visar o controle e não à cura, pois o vírus não é eliminado. 

 

1.2.6.Molusco contagioso (parapoxvirus) 

 
Nos doentes com AIDS, as pápulas do molusco contagioso, 

geralmente, são múltiplas, confluentes e desfigurantes, 

principalmente quando a contagem de células CD4 cai abaixo de 

200cél/µl. As lesões podem adquirir aparência verrucosa ou nodular 

  

 

(fig.4). 

O diagnóstico diferencial inclui criptococose, histoplasmose, 

penicilinose, pneumocistose, granuloma piogênico, carcinoma 

basocelular, queratoacantoma e micobacterioses atípicas,19 que 

podem se mostrar papulosas. O diagnóstico é clinico e pode ser 

necessária a histopatologia. 

Tratamento: Opções terapêuticas incluem crioterapia, curetagem, 

tretinoína tópica, imiquimod.  

 



1.3.Infecções fúngicas 

 
1.3.1.Micoses profundas 

 
1.3.1.1.Criptococose ( Cryptococcus neoformans ) 

 
A criptococose disseminada é a infecção fúngica mais grave 

durante a AIDS avançada. Lesões cutâneas ocorrem em cerca de 

10 a 20% nos indivíduos com doença sistêmica disseminada.19 A 

levedura atinge a pele por via hematogênica. As lesões ocorrem, 

principalmente, na cabeça e no pescoço, entretanto, podem se 

disseminar. O quadro clínico é variável e polimorfo, incluindo lesões 

acneiformes, ulcerosas ou subcutâneas. O quadro característico é o 

de lesões papulosas múltiplas e assintomáticas, semelhante às do 

molusco contagioso 

  

 

 

 



(fig.5). 

O diagnóstico diferencial inclui molusco contagioso, herpes simples, 

rinofima causado por rosácea, sarcoma de Kaposi, celulite 

bacteriana e histoplasmose. Lesões suspeitas devem ser 

biopsiadas e encaminhadas para cultura. Pode ser feito, também, 

exame direto do material da lesão cutânea, preparado com tinta da 

China 

 

 

 

 (fig.6). 

Tratamento: Pode-se tratar com fluconazol (200 a 400 mg ao dia), 

anfotericina ou itraconazol (400mg ao dia)oral. A terapia ARV 

diminui a incidência de criptococose. 

 
1.3.1.2. Histoplasmose ( Histoplasma capsulatum ) 

 
Geralmente, apresenta-se sob a forma de doença disseminada, 

com lesões pulmonares, hepáticas, ganglionares e cutâneas. As 



lesões cutâneas são polimorfas. Observam-se máculas 

eritematosas, lesões semelhantes a molusco, pústulas, foliculite, 

erupções acneiformes, vegetações, lesões psoriasiformes, úlceras, 

paniculite. O diagnóstico é feito por histopatologia das lesões 

cutâneas e cultura do material. 

O tratamento é feito com anfotericina B por 2 semanas seguido de 

10 semanas de itraconazol. 

 

 

1.3.1.3.Esporotricose ( Sporothrix schenckii ) 

 
Pode ocorrer esporotricose disseminada, com lesões cutâneas, 

oculares e osteoarticulares. As lesões cutâneas são polimorfas, 

pápulo-escamosas, pápulo-nodulares, crostosas, hiperqueratósicas, 

nódulos subcutâneos e lesões ulcerosas.20 

O diagnóstico é feito pela cultura do pus. 

O tratamento é feito com iodeto de potássio, anfotericina 

intravenoso ou itraconazol oral. 

 
1.3.1.4.Coccidioidomicose (C occidioides immitis ) 
 

As lesões cutâneas são, geralmente, assintomáticas e começam 

como pápulas que evoluem para pústulas, placas ou nódulos com 



mínimo eritema ao redor. Frequentemente, lembram as lesões de 

molusco contagioso.18 

Tratamento: Anfotericina B 

 

1.3.2.Infecções fúngicas superficiais 

 
1.3.2.1.Candidose ( Candida albicans ) 

 
A apresentação mais comum é a orofaríngea, podendo ocorrer 

também acometimento esofágico e vaginal. A candidose 

orofaríngea 

 

 

 

 (fig.7) 

 é marcador de progressão da AIDS. A infecção por cândida na 

orofaringe pode assumir 4 formas: atrófica ou eritematosa (eritema 

atrófico sem placas na superfície mucosa); pseudomembranosa 



(presença de exsudato branco, doloroso, facilmente removível, na 

língua, úvula, palato e mucosa jugal); queilite angular; e forma 

hiperplásica (placas brancas elevadas na língua).19,20 

Outras manifestações cutâneas de candidose são raras na doença 

por HIV 

O diagnóstico é feito pelo exame micológico direto. O diagnóstico 

diferencial das lesões linguais é feito, principalmente com 

leucoplasia pilosa  

 

 

 

(fig.3). 

O tratamento da candidose orofaríngea é feito com nistatina tópica. 

Outras opções incluem itraconazol, fluconazol ou anfotericina B. 

 

1.3.2.2.Dermatofitoses 

 
Dermatofitose, frequentemente causada por Trichophyton rubrum, é 

mais comum nos doentes HIV+ do que na população em geral. 



Nesses doentes, a dermatofitose, comumente, é atípica, extensa e 

refratária ao tratamento.  

O quadro clínico mostra placas eritematosas e descamativas 

extensas, que podem até lembrar psoríase ou eczema. Na face, 

pode mimetizar dermatite seborréica, e na mão ou pé pode haver 

queratose difusa. 

É comum a onicomicose tanto nos pés (mais frequente) quanto nas 

mãos e apresenta-se como onicomicose distal e lateral, sub-

ungueal, e como onicomicose proximal subungueal 

 

 

 

 

 (fig.8), 

 rara nos indivíduos normais e comum nos imunocomprometidos.21 

Pode ocorrer também onicomicose superficial branca causada pelo 

Trichophyton mentagrophites. O diagnóstico é feito pelo exame 

micológico direto. 



O tratamento é feito com imidazólicos ou com terbinafina, sempre 

orientados pelo exame micológico direto. 

 

1.3.2.3. Infecção pelo Pityrosporum ovale 

 
O Pityrosporum ovale é o causador da pitiríase versicolor (PV). O 

agente etiológico é a Malassezia furfur que é a forma parasitária, 

com pseudo-hifas e esporos, do Pityrosporum ovale. Sua incidência 

não é aumentada, mas podem ocorrer casos mais extensos na 

AIDS. Têm sido descritos, também, casos de foliculite pitirospórica, 

que mostram pápulas pruriginosas foliculares em tronco superior e 

membros superiores proximais, além de infecção de cateteres. 

Ocorre também participação na patogênese da dermatite 

seborréica, um mecanismo ainda não elucidado. O diagnóstico é 

feito pelo exame micológico direto.  

Tratamento: A PV e a foliculite pitirospórica respondem a 10 a 14 

dias de tratamento com azólicos. 

 

 

1.4 .Infecções parasitárias 
 

1.4.1.Escabiose ( Sarcoptes scabiei ) 
 



No início da infecção pelo HIV, o quadro clínico é o habitual, 

podendo também ocorrer nódulos. Posteriormente, o prurido pode 

se tornar ausente e, na AIDS avançada, a infestação pode ser 

grave, com milhões de parasitas. Nesse caso, o quadro pode ser 

de sarna crostosa, quando deve ser diferenciado da psoríase, 

dermatite atópica, queratoderma blenorrágico, queratose folicular, 

doença de Darier e dermatite seborréica. Em adultos 

soronegativos, a escabiose geralmente poupa cabeça e pescoço, o 

que não ocorre no aidético. Sempre se deve incluir escabiose no 

diagnóstico diferencial do prurido no HIV.  

O tratamento local pode ser feito com enxofre precipitado ou 

permetrina tópica. Pode-se usar também ivermectina oral, às vezes 

sendo necessária medicação queratolítica no caso de sarna 

crostosa. 

 
1.5.Sífilis ( Treponema pallidum ) 

 
Os doentes portadores de sífilis têm maior chance de adquirir ou de 

transmitir o HIV. Além disso, a sífilis tem potencial para acelerar a 

evolução natural do HIV. Uma coinfecção com o HIV pode alterar 

parâmetros clínico-laboratoriais, dificultando a diagnose e o 

tratamento.  



A maioria dos indivíduos HIV+ que adquire sífilis tem o quadro 

clínico e a sorologia esperados num doente sem HIV, e responde 

ao tratamento habitual. Entretanto, há uma menor porcentagem de 

doentes que desenvolve quadro atípico, resposta sorológica atípica, 

e resposta ao tratamento não habitual, principalmente na AIDS 

avançada. Atribuem-se esses eventos a uma resposta imunológica 

deficiente. 

Podem-se observar algumas variações no quadro da sífilis:20 

- Aumento da gravidade do quadro clínico. 

- Cancro duro doloroso, por superinfecção bacteriana, geralmente 

S. aureus. 

- Sífilis maligna precoce 

 

fig.9 

 

 



 

Figura 10 

 com lesões ulceradas recobertas por crosta aderente necrótica e 

queda do estado geral. 

 - Maior risco de acometimento ocular (neurite óptica retrobulbar) ou 

neurológico 

- Curso com progressão mais rápida para o secundarismo e 

terciarismo, que podem ocorrer dentro do primeiro ano de infecção. 

O doente pode ter secundarismo juntamente com o cancro. 

- Sorologia alterada, com testes treponêmicos falsamente 

negativos, tanto no sangue quanto no líquor, devido à alteração da 

resposta imune ou devido ao efeito prozona decorrente da 

presença de altos títulos de anticorpos. Apesar de descrito na 

literatura, nunca observamos tal fenômeno. 

Para o diagnóstico, utilizam-se os testes não treponêmicos (VDRL, 

RPR) e os treponêmicos (FTA-ABS, MHA-TP). Se houver 

dificuldade para o diagnóstico pode ser feito exame em campo 

escuro, biópsia de lesões e imunofluorescência direta. Deve-se 

considerar sempre a possibilidade de neurosifilis nos doentes com 

sintomas neurológicos.  

O tratamento é o habitual, c/ penicilina benzatina, 2.400.000 U IM, 

embora alguns especialistas recomendem maior dose, com 3 



aplicações em 3 semanas, como usada na sífilis tardia. O 

seguimento inclui acompanhamento clinico e sorológico. Nos casos 

de sífilis precoce cujos títulos não diminuem 4 vezes ou aumentam 

em 6 meses deve-se repetir o liquor e retratar. Deve-se atentar 

para o fato de que anormalidades do liquor podem advir da sífilis ou 

do próprio HIV. 

 

2-Neoplasias oportunistas 

 
2.1.Sarcoma de Kaposi (SK) 

 
O SK é classificado de acordo com as características clínicas e do 

hospedeiro em:22 

A) SK clássico (indolente) 

B) SK endêmico africano 

C) SK em pacientes iatrogenicamente imunossuprimidos 

(transplantados) 

D) SK relacionado à AIDS 

Apesar dos diferentes subtipos apresentarem diferentes evoluções 

clínicas, as lesões são semelhantes. 

O SK relacionado ao HIV é doença definidora de AIDS. Ocorre 

caracteristicamente em homossexuais masculinos. Resulta da 

infecção pelo herpes vírus 8 (HHV8).22 Admite-se que o HHV8, 



adquirido exogenamente, infecte linfócitos B e entre em fase 

latente. Havendo diminuição específica da imunidade, ele é ativado 

para fase lítica, que resulta em replicação e liberação de vírus 

maduros que infectam novas células e inicia o desenvolvimento 

tumoral. Essas duas fases são requeridas para a oncogênese.23 

Nos imunocompetentes, a fase latente é prolongada e, 

provavelmente, eles não irão desenvolver a doença clínica. 

O SK pode acometer muitos órgãos, mas é mais comumente 

encontrado na pele, mucosas, trato respiratório e linfonodos. As 

lesões cutâneas de SK podem ser a apresentação inicial da AIDS. 

As lesões iniciais variam de máculas a placas induradas, pápulas e 

nódulos, que se tornam maiores com o tempo 

 

 

 (fig. 11). 

Podem ocorrer lesões em qualquer localização, sendo mais 

comuns na face, tronco, mucosa oral e genital. Lesões nas 

extremidades podem ser acompanhadas de linfedema. Lesões no 



tronco tendem a ser elípticas e se dispõem segundo as linhas de 

clivagem cutânea. As lesões são caracteristicamente indolores e 

recobertas por pele íntegra, raramente ulcerando. 

Em 20% dos casos, a lesão inicial é na mucosa oral,22 

principalmente no palato e gengivas 

 

 (fig.12). 

 Lesões no trato respiratório podem ser sintomáticas. 

O diagnóstico do SK é clinico e pode ser confirmado pelo 

histopatológico. Lesões iniciais devem ser diferenciadas de 

dermatofibroma, equimose, picadas de inseto, nevos melanocíticos, 

líquen plano. Lesões avançadas, pápulo-nodulares, podem simular 

granuloma piogênico, linfedema crônico com elefantíase, 

angiomatose bacilar, angiomas. 

Após o advento da terapia ARV, a incidência do SK diminuiu e 

houve melhora da sua prognose, apesar de continuar sendo o 

tumor mais comum nos doentes com AIDS. 



O tratamento depende da fase evolutiva, extensão e localização das 

lesões. As opções incluem radiação ionizante, que tem um papel 

muito importante, tanto em lesões isoladas quanto em 

disseminadas; poliquimioterapia (drogas citotóxicas) com 

actinomicina D, adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina, 

doxorubicina ou daunorubicina lipossomais; interferon alfa; anti-

retrovirais. Lesões isoladas podem ser excisadas ou destruídas por 

métodos locais, pelo dermatologista. Infiltração intralesional com 

vinblastina é útil em lesões pequenas. 

 

2.2.Linfoma cutâneo  

 
A infecção por HIV aumenta o risco de linfoma não-Hodgkin, que é 

uma doença definidora de AIDS. Embora a micose fungóide seja o 

tipo mais comum de linfoma cutâneo no imunocompetente, o 

linfoma cutâneo de células T grandes, não epidermotrópico e o 

linfoma cutâneo difuso de células B são mais comuns do que a 

micose fungóide no doente com AIDS.24,25 É importante o 

estadiamento, com avaliação de possível envolvimento sistêmico 

para programação terapêutica. 

 

2.3.Outros cânceres cutâneos 



 
A verdadeira incidência do câncer da pele na AIDS é desconhecida. 

Os estudos apontam para um aumento modesto do risco de câncer 

não-melanoma (por exemplo, carcinoma basocelular e 

espinocelular) de 2 a 6 vezes o risco relativo.26 A maioria desses 

tumores são carcinomas basocelulares, sendo o tipo superficial o 

mais comum. 

Entretanto, mesmo com freqüência aparentemente aumentada 

desses cânceres na AIDS, assim como nos imunossuprimidos 

iatrogenicamente, é preciso que haja maiores estudos para 

comprovar a diferença com a população geral. Os fatores de risco 

são semelhantes aos da população geral, como pele clara, 

exposição ao sol, olhos azuis. O quadro clínico é semelhante ao do 

indivíduo soronegativo, e, menos comumente, pode ser mais 

agressivo, com crescimento mais rápido, mais extenso e com 

metástases à distância. 

Com relação ao melanoma, existem relatos da associação com 

HIV, mas o valor dessa associação não está estabelecido.20 

O tratamento tem resposta semelhante ao da população 

soronegativa. 

 

3-Dermatoses inflamatórias não infecciosas do HIV  



Num aparente paradoxo, com a progressão da doença por HIV, 

queda das células CD4+ e diminuição da imunidade, há aumento na 

freqüência de dermatoses inflamatórias. Acredita-se que isso seja 

devido ao desequilíbrio da resposta imune, com maior expressão de 

citoquinas, imunoglobulinas e células do tipo Th2 (interleucina-4, 

interleucina-5, IgE, eosinófilos). Consequentemente, nos indivíduos 

predispostos, ocorre o aparecimento das dermatoses favorecidas 

por esses fenômenos. Alterações relacionadas à expressão do fator 

de necrose tumoral (TNF) também são observadas. 

 
3.1.Foliculite eosinofílica: 

 
É uma dermatose crônica intensamente pruriginosa que ocorre em 

casos avançados de AIDS, geralmente com células CD4 abaixo de 

75 cel/µl, apesar de poder ocorrer também como parte da IRIS.27 A 

patogênese e causa são desconhecidas, mas podem estar 

associadas a uma resposta imune TH2 a um antígeno 

desconhecido.28 Suspeita-se também de causa infecciosa, sem 

comprovação, por fungos, demodex e bactérias. 

Clinicamente, apresentam-se como pápulas foliculares eritemato-

edematosas, de distribuição simétrica, acometendo mais 

comumente a fronte, pescoço, ombros, tronco e membros 

superiores  



 

 

(fig.13) 

. Raramente ocorrem pústulas. O prurido é intenso, mesmo no início 

da afecção. 

O diagnóstico diferencial inclui reação a picada de inseto, 

escabiose, dermatite herpetiforme, reação à droga, eczema, 

foliculite bacteriana e prurigo. 

Como a diferenciação com outras doenças papulosas e 

pruriginosas é difícil, é recomendado que se faça biópsia de uma 

lesão folicular recente.27 Os achados histológicos são 

característicos com inflamação agredindo a unidade pilosebácea, 

composta, principalmente, de eosinófilos, mas também linfócitos, 

histiócitos e neutrófilos, espongiose folicular, abscessos 

eosinofílicos nos folículos afetados, ausência de bactérias ou 

fungos dermatófitos  

 



 

 

 

(fig.14). 

 Em até 35% dos pacientes ocorre eosinofilia periférica. 

Tratamento: A eficácia das modalidades terapêuticas estudadas é 

variável. Pode-se utilizar corticoesteróide tópico potente, anti-

histamínico sedativo (doxepina), permetrina, fototerapia com luz 

ultravioleta A e B (UVA/UVB), prednisona, itraconazol (200 a 400 

mg/dia), isotretinoína sistêmica e metronidazol, com taxa de 

sucesso variável. A talidomida tem sido útil em alguns casos. 

 

3.2.Eczemas, xerose e prurido: 

 
3.2.1.Dermatite seborréica 

 
Acomete 4% da população geral e 85% da população infectada pelo 

HIV.29 



Clinicamente, se apresenta com escamas graxentas branco-

amareladas sobre placas eritematosas. Afeta as chamadas áreas 

seborréicas: face, couro cabeludo, tórax, dorso e áreas 

intertriginosas. Embora a distribuição das lesões seja similar ao da 

doença na população geral, em alguns doentes a erupção progride 

para o tronco e extremidades, se apresentando como eritrodermia. 

Assim como na população geral, pode haver sobreposição com 

psoríase. 

A dermatite seborréica pode ocorrer com qualquer contagem de 

células CD4, entretanto a extensão, gravidade e resposta ao 

tratamento tendem a ser piores à medida que contagem de células 

CD4 diminui. 

O diagnóstico é clínico. 

Tratamento: As opções terapêuticas incluem xampus anti-

seborréicos para os quadros leves e cetoconazol em xampu e em 

creme de uso tópico, corticóide tópico, enxofre, coaltar, ácido 

salicílico e luz UVB para os casos moderados e graves. 

 

3.2.2.Xerose 

 



Acomete 30% dos doentes infectados pelo HIV.29 A sua exata 

patogênese na AIDS é desconhecida, entretanto, têm sido 

implicados má nutrição, imunossupressão e doença crônica. 

Clinicamente, se caracteriza por pele difusamente seca, com 

escamas hiperpigmentadas e crostas focais. O eczema craquelé, 

com fissuras secundárias, pode complicar a xerose, assim como 

infecção secundária. 

Tratamento: Opções terapêuticas incluem emolientes, 

principalmente os que contêm uréia, ácido lático ou ácido salicílico. 

Entretanto, a alteração pode ser refratária ao tratamento. 

 

3.2.3.Eczema Atópico 

 
É comum a reativação de eczema atópico em indivíduos HIV+ com 

contagem baixa de células CD4 e que têm antecedentes de atopia. 

É caracterizado por placas eritêmato-escamo-crostosas associadas 

a pápulas e vesículas. Os doentes com eczema atópico (EA) podem 

manifestar a tríade de asma, rinite alérgica e conjuntivite alérgica. O 

EA está associado ao prurido que pode levar a alterações 

secundárias da pele como liquenificação, escoriações e infecção 

secundária. 



O diagnóstico se baseia na história, exame físico e achados 

histopatológicos que mostra infiltrado superficial perivascular 

composto de linfócitos e eosinófilos, além de hiperplasia epidérmica 

e espongiose focal.27 Eosinofilia periférica e aumento dos níveis de 

IgE estão associados ao EA. 

É importante fazer o diagnóstico diferencial com psoríase, linfoma 

cutâneo de células T e reação a droga. 

Tratamento: Opções terapêuticas incluem emolientes, corticóide 

tópico, anti-histamínico oral, fototerapia. A terapia antiretroviral 

reduz a prevalência e gravidade do EA relacionado ao HIV. 

 

3.2.4.Prurido 

 
Geralmente, se apresenta em doentes com AIDS avançada e é 

considerado um marcador cutâneo da progressão da doença.30 

Além disso, é um dos sintomas mais comuns e importantes. Ocorre 

comumente em doentes com contagem de células CD4 menor do 

que 100 cel/µl. 

Prurido no HIV quase sempre é de causa cutânea, sendo raríssimo 

como manifestação de doença interna. Causas de prurido 

comumente vistas em doente com HIV incluem erupção a drogas, 

erupção fotossensível, psoríase, dermatite seborréica, picada de 



inseto, foliculites bacterianas, foliculite eosinofílica, prurigo, xerose, 

dematite atópica, escabiose e mais raramente, linfomas (quadro 6). 

Tratamento: O manejo do prurido no HIV, além de incluir a 

identificação e terapêutica da causa de base, deve focar no alívio 

de sintomas e melhora da qualidade de vida. Agentes usados para 

essa finalidade incluem corticóide tópico, emolientes, anti-

histamínicos, doxepina, pentoxifilina, indometacina, amitriptilina e 

fototerapia. 

 

3.3.Psoríase e Síndrome de Reiter 

 
A psoríase afeta 2 a 5% dos pacientes infectados pelo HIV, 

comparado com uma prevalência de 1% na população geral.29 A 

infecção por HIV parece alterar o curso da psoríase em alguns 

doentes cm manifestações mais graves. Além disso, a artrite 

psoriática tem se desenvolvido com mais freqüência nos doentes 

com HIV. A psoríase tende a piorar com a piora da imunidade. 

O diagnóstico é clínico com suporte histopatológico.  

Tratamento: Nos doentes com AIDS, tem sido observada tanto 

remissão espontânea como também não responsividade a 

nenhuma das formas de tratamento. As opções terapêuticas são as 

mesmas usadas habitualmente na população geral. Topicamente, 



pode-se usar emolientes, coaltar, derivados da antralina, ácido 

salicílico, corticóides, calcipotrieno e retinóides tópicos. 

Sistemicamente, pode-se usar o acitretin com sucesso variável. 

Alguns estudos têm sugerido o uso da fototerapia, que 

aparentemente não tem um impacto deletério na imunidade desses 

doentes.  

Casos similares à síndrome de Reiter são observados, com 

exacerbação de formas graves de psoríase e atroparia psoriática 

após episódios infecciosos. 

 

 

 

 

 

3.4.Fotossensibilidade 

 
Um aumento da prevalência e gravidade da fotossensibilidade 

cutânea ocorre em doentes com AIDS. É uma entidade com pobre 

caracterização em termos de epidemiologia, fatores predisponentes 

e associações ambientais.27 Os tipos mais comuns de 

fotossensibilidade estão relacionados a drogas, porém doentes com 



contagem de células CD4 mauito baixas podem ter 

fotossensibilidade de causa não estabelecida. 

Observam-se padrões clínicos com lesões prurigóides, 

liquenificadas ou tipo reticulóide actínico, que podem se expandir 

para áreas não expostas à luz com a progressão do quadro  

 

 

 

(fig.15). 

 As reações de fotossensibilidade podem persistir por anos, sendo 

conhecidas como dermatites crônicas actínicas, que costumam 

estar presentes na AIDS avançada.  

Tratamento: São quadros de difícil tratamento não responsivos a 

medidas usuais de fotoproteção e medicações antipruriginosas. 

Talidomida 100 a 300 mg/dia pode ser eficaz. Os melhores 

resultados se obtêm após o aumento nas células CD4. 

 



3.5.Prurigo no HIV 

 
O prurigo é caracterizado por prurido crônico e erupções papulosas 

simétricas no tronco e extremidades.31 Não há um consenso sobre 

a causa do prurigo. Entretanto, é a manifestação cutânea mais 

comum no aidético, com uma prevalência que varia entre 11 e 46% 

de acordo com a área geográfica.32,33Acomete geralmente doentes 

com contagem de células CD4 abaixo de 100 cel/µl. 

Fatores ambientais, como picadas de inseto, e fotossensibilidade 

parecem estar envolvidos. 

O quadro clínico se caracteriza por múltiplas pápulo-vesículas 

urticadas e escoriadas, havendo lesões novas de permeio a lesões 

residuais 

 

 

 

 

 (fig.16).  



São, tipicamente, simétricas e se localizam nas extremidades, face 

e tronco, poupando palmas, plantas e mucosas. As lesões são 

modificadas pela coçadura, e aparecem como escoriações, líquen 

simples crônico, prurigo nodular, com hiper ou hipopigmentação 

pós-inflamatória, podendo ainda ocorrer infecção secundária por 

Staphylococcus aureus (S.aureus). Com o tempo, podem surgir 

nódulos liquenificados e cicatrizes. 

Os achados patológicos mostram dermatite espongiótica rica em 

eosinófilos, sugestivos de reação de hipersensibilidade. Culturas de 

pústulas e de biópsias de pele são negativas para bactérias, fungos 

e micobactérias. Pode haver aumento dos níveis de IgE no sangue 

assim como eosinofilia periférica. 

O diagnóstico diferencial de prurido do HIV é apresentado no 

quadro 6. 

 

 

QUADRO 6: Prurido generalizado no doente HIV+ 
1-Lesões foliculares 
 
-foliculite bacteriana 
-foliculite eosinofílica 
 
2-Lesões não foliculares 
 
-escabiose 
-picada de inseto 



-prurigo 
-dermatite atópica 
-farmacodermia 
-fotossensibilidade 
 
 
 
Tratamento: opções terapêuticas incluem corticóides tópicos 

potentes, emolientes, loções antipruriginosas,  antihistamínicos, 

antibiótico oral, fototerapia e antiretrovirais. 

 
3.6.Reações cutâneas adversas a drogas 

 
A incidência de reações cutâneas a uma variedade de drogas é alta 

na AIDS e aumenta com a progressão da doença. Desconhece-se 

a patogênese, mas se pensa estar associada à infecção por CMV 

ou EBV, ou desregulação imunológica com aumento de atividade 

de célula B, com hiper IgE e IgA, hiperimunoglobulinemia e 

hipereosinofilia. 

Geralmente, a maioria das reações ocorre entre 6 e 14 dias após a 

introdução da droga. Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMZ) ou 

outras sulfonamidas e penicilinas são responsáveis por 75% 

dessas reações.18 Cerca de 50 a 60% dos doentes com HIV 

tratados com TMP-SMZ intravenoso, desenvolvem exantema com 

febre 1 a 2 semanas após inicio da terapia. Reação anafilática à 



zidovudina (AZT) é rara, mas pode ocorrer (1% tem exantema, 

após 8 a 12 dias do início desta droga).  

O exantema morbiliforme é o tipo de reação à droga mais comum 

(95%).18 Outras reações observadas são urticária, angioedema, 

eritema multiforme, erupção liquenóide, eritema pigmentar fixo. 

Menos comumente, pode-se observar, também, síndrome de 

Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. Estas reações 

graves aumentam muito em freqüência quando a contagem de 

células CD4 é menor que 50cel/µl. Podem ocorrer febre, aumento 

de transaminases, mialgia, cefaléia e artralgia. Na maioria dos 

casos, principalmente quando há risco de vida, a droga implicada 

ou suspeita deve ser interrompida. 

Tratamento: Primeiramente, deve-se suspender a droga 

responsável. Em alguns casos, TMP-SMZ administrado com 

corticóides tem reduzido a incidência de reação adversa. Pode 

também ser feita a dessensibilização em alguns tipos de reação. 

Tem-se referido dessensibilização com sucesso em casos de 

síndrome de Stevens-Johnson.18 

3.7.Afta 
 



A causa da afta é desconhecida, mas sabe-se que condições de 

desarranjo imunológico, como a AIDS, favorecem seu 

aparecimento. 

A incidência de ulcerações aftosas orais aumenta significantemente 

com a contagem de células CD4 menor que 100cel/µl. São comuns 

casos de afta major, com ulcerações profundas, intensamente 

dolorosas, incapacitantes, que têm pouca tendência a cicatrizar 

espontaneamente se não houver tratamento adequado.  

A diagnose é clínica, mas devem ser afastadas outras causas de 

úlceras orais como herpes simples, carcinoma epidermóide e 

reações medicamentosas. 

O tratamento tópico pode ser feito com corticoide pomada ou por 

infiltração. Colchicina, dapsona e pentoxifilina também são usados 

nos casos graves. O tratamento com talidomida 100 a 300mg/dia 

(inibidor de TNF-alfa) é útil para os casos refratários à terapia 

convencional. 

 

4-Manifestações Cutâneas de Doenças Sistêmicas nos doentes 
HIV+ 
 

4.1.Porfiria Cutânea Tarda 

 



Na AIDS, a porfiria cutânea tarda ocorre, geralmente, associada a 

hepatopatia, por exemplo, hepatite B, C ou álcool.18 

É recomendado o estudo de porfiria no doente HIV+ com 
fotossensibilidade. 
 

4.2.Vasculites 

 

Lesões de vasculite leucocitoclástica e púrpura trombocitopênica 

idiopática podem, raramente, ser observadas em doentes HIV+  

 

(fig.17),  

e são, às vezes, relacionada a citomegalovirose.20 

 

4.3.Granuloma Anular 

São relatadas formas localizadas, disseminadas e perfurantes 

associadas à infecção por HIV.20 

 

5- Manifestações dermatológicas decorrentes do trat amento 

 



Uma síndrome de alterações lipodistróficas  está associada 

temporalmente ao uso de inibidores da protease, e inclui 

lipodistrofias, aumento do coxim de gordura dorsocervical (“corcova 

de búfalo”), hipertrofia mamária, acúmulo de gordura visceral 

abdominal, perda de gordura periférica com proeminência das veias 

superficiais e perda do coxim gorduroso facial. As alterações 

lipodistróficas são associadas à hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia, hiperglicemia, resistência à insulina e 

hiperinsulinemia. Não há evidências de síndrome ou doença de 

Cushing associada. As alterações lipodistróficas, ocasionalmente, 

também são observadas em raros doentes que não estão usando 

inibidores da protease. Os achados histológicos incluem atrofia da 

gordura subcutânea, lóbulos de gordura de tamanho variável e 

frequentemente com grandes adipócitos, proliferação vascular 

capilar proeminente, infiltrado linfocítico focal e formação de 

lipogranuloma. O mecanismo exato envolvido nestas alterações 

não está claro até o momento.  

A inflamação periungueal dolorosa das mãos e pés é observada 

com o uso de indinavir e lamivudina. 

Alguns dos efeitos colaterais da zidovudina incluem 

hiperpigmentação, acne, prurido, urticária, vasculite 

leucocitoclástica, estrias longitudinais hiperpigmentadas nas unhas. 



Geralmente ocorrem 1 a 2 meses após início da droga, mas podem 

ocorrer após 1 ano. 

O foscarnet pode provocar erosões e úlceras no pênis em 30 % dos 

doentes que tomam a droga para retinite por CMV, após 1 a 3 

semanas. A hiperidratação e limpeza do genital ajudam a prevenir 

tais lesões. Pode ser necessário parar o uso da medicação. 

 
 
 
6-Manifestações dermatológicas da síndrome inflamat ória de 

reconstituição imune (IRIS- Immune Reconstitution 

Inflammatory Syndrome) 

 
A terapia ARV teve um impacto dramático na redução da morbi-

mortalidade da AIDS. Complicações da terapia ARV incluem 

toxicidade relacionada a droga, interação medicamentosa e a IRIS. 

A IRIS representa uma variedade de manifestações inflamatórias 

patológicas que ocorrem dias a meses após o inicio da terapia ARV. 

Pode ser definida como uma resposta inflamatória patológica a 

antígenos microbianos ou do hospedeiro previamente existentes, 

que resulta numa deterioração clínica no doente após o inicio da 

terapia ARV.34 A supressão da replicação do HIV, permitindo uma 

restauração gradual da capacidade imune é o centro da patogênese 

dessa síndrome. Como critério diagnóstico o indivíduo precisa ser 



infectado pelo HIV, em uso de terapia ARV, com queda da carga 

viral, com ou sem o aumento da contagem das células CD4 

apresentando sintomas de um processo inflamatório.35,36 

A IRIS pode manifestar uma variedade de condições cutâneas, 

tanto infecciosas como não infecciosas. As manifestações mais 

comumente descritas são herpes simples tipo 1 e 2, herpes zoster, 

sarcoma de Kaposi, verrugas virais, foliculite eosinofilica, 

criptococose, leishmaniose, hanseníase. 

O diagnóstico diferencial mais importante da IRIS é com reação a 

droga. 

O tratamento é o mesmo da manifestação apresentada. 

 

 

CONCLUSÕES: 

 

As manifestações dermatológicas dos doentes com AIDS 

representam um novo capítulo na dermatologia por suas 

características clínicas atípicas, pela freqüente recorrência e 

dificuldade terapêutica. Portanto, vale a pena ressaltar que: 

 



- As doenças dermatológicas podem ser o sinal mais precoce ou ser 

o único problema sofrido pelo paciente durante parte do curso da 

infecção pelo HIV. 

 

- Além de serem freqüentes, as doenças dermatológicas podem 

apresentar-se de forma atípica em pacientes imunodeficientes, o 

que pode dificultar o seu diagnóstico adequado. Ademais, a 

resposta ao tratamento pode ser menos eficaz que a esperada. 

- A síndrome retroviral aguda pode surgir algumas semanas após a 

infecção inicial, com manifestações variadas que podem se 

assemelhar a um quadro gripal, ou mesmo à mononucleose. 

 
- Achados mucocutâneos que indicam a pesquisa do HIV: altamente 

indicativos de infecção por HIV (síndrome retroviral aguda 

exantemática, onicomicose subungueal proximal, úlcera herpética 

crônica, leucoplasia pilosa oral, sarcoma de Kaposi, foliculite 

eosinofílica, molusco contagioso em adulto múltiplo facial); 

fortemente associados à infecção por HIV (qualquer doença 

sexualmente transmissível, herpes zoster, sinais de uso de drogas 

endovenosas, candidíase orofaríngea ou vulvovaginal recorrente); 

possivelmente associados infecção por HIV (linfadenopatia 



generalizada, dermatite seborréica extensa e refratária ao 

tratamento, aftas) 

- Dada a relativa facilidade do exame da pele e da realização de 

biopsia, a avaliação dermatológica é elemento importante no 

processo diagnóstico e no acompanhamento dos doentes 

infectados pelo HIV. 
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LEGENDA 
 
Figura 1: Micobacteriose atípica: lesão nódulo-ulcerada  

Figura 2: Herpes simples no imunocomprometido: extensa 

ulceração  

Figura 3: Leucoplasia pilosa: lesão de localização típica. 

Figura 4: Molusco contagioso: quadro exuberante  

Figura 5: Criptococose: pápulas semelhantes às do molusco 

contagioso. 

Figura 6: Criptococose: exame direto com tinta da China demonstra 

típicas leveduras encapsuladas. 

Figura 7: Candidose oral: estomatite cremosa e enantema  

Figura 8: Onicomicose subungueal proximal: comprometimento 

extenso  

Figura 9: Sífilis maligna precoce: inúmeras lesões recobertas por 

crostas aderentes. 

Figura 10: Sífilis maligna precoce: aspecto semelhante no tronco. 

Figura 11: Sarcoma de Kaposi: lesões elípticas  

Figura 12: Sarcoma de Kaposi: lesões incipientes  

Figura 13: Foliculite eosinofilica: pápulas e nódulos urticados  

Figura 14: Foliculite eosinofilica : unidade pilosebácea agredida e 

destruída por infiltrado inflamatório rico em eosinófilos. 



Figura 15: Fotossensibilidade: Placas eritemato-liquenificadas 

predominando nas áreas de exposição solar. 

Figura 16: Prurigo: inúmeras lesões residuais escoriadas de 

permeio a lesões ativas pápulo-vesiculosas. 

Figura 17: Vasculite leucocitoclástica no doente com AIDS: pápulas 

e urticas. Onicomicose extensa  

 
 


