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OBJETIVOS
Objetivou-se realizar uma revisão sistemática
visando entender as características da incidência
do Sarcoma de Kaposi em pacientes infectados
com HIV.

O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia que surge dos
tecidos dos vasos sanguíneos e linfáticos, causada por
um subtipo de vírus da família do Herpes vírus,
chamado de HHV 8, apesar disso, só a infecção pelo
vírus não é suficiente para o desenvolvimento da
doença, devido à ação do sistema imune. Entretanto,
desde o surgimento da pandemia do HIV, doenças
antes raras, têm aumentado progressivamente.

INTRODUÇÃO

As pesquisas indicaram que sexo masculino, orientação
sexual, viagens ao exterior e carga de HIV detectável, são
fatores que influenciam a incidência de casos de
neoplasias em pacientes com HIV.

CONCLUSÃO

Um estudo mostrou a idade média de incidência do
Sarcoma de Kaposi de 33 anos e 32% desses casos em
indivíduos menores de 25 anos e atribui esse achado ao
fato da mudança no diagnóstico de HIV/AIDS para grupos
etários mais jovens. Indicou também que mais da metade
dos pacientes tinha contagem de células TCD4 abaixo de
200 células/mm3, e que este fato indica um diagnóstico
tardio da infecção por HIV afetando o prognóstico do
paciente. Um estudo mostrou que as manifestações clínicas
mais frequentes foram as lesões cutâneas na forma
disseminada e que quando houve acometimento de órgãos
mais profundos, o estômago foi o mais afetado. Uma
pesquisa mostrou prevalência do anti-HHV-8 de 28.6% e
frequência entre os homens que têm relações sexuais com
outros homens de 38.6%, indicou a atividade sexual como
principal via de transmissão do HIV (81,5%) e mostrou
envolvimento cutâneo em 78% dos pacientes. Lesões de
SK foram observadas em um ou mais locais do trato
gastrointestinal superior, particularmente em pacientes com
maior carga viral (40%) e em um número limitado de locais
do trato GI superior entre pacientes com carga viral
indetectável (8%).
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CARACTÉRÍSTICAS ASSOCIADAS À INCIDÊNCIA DO SARCOMA DE KAPOSI EM PACIENTES PORTADORES DE HIV.

METODOLOGIA

A pesquisa foi feita através da base de dados BVS,
usando os descritores “HIV”; “Sarcoma de Kaposi”.
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Foram incluídos na revisão artigos com texto completo
disponível, publicados entre 2015 e 2018 no Brasil e
América do Sul, cujos assuntos principais são “Sarcoma de
kaposi” e “infeções por HIV”. Foram encontrados 5 artigos
e todos foram incluídos na revisão.

Fonte: https://herpesfactorfiction.wordpress.com/kaposis-sarcoma-
associated-herpesvirus/
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