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RESUMO 
 
Lesões ulceradas de curso crônico em região anogenital são mais comuns em HIV positivos 
do que em imunocompetentes. Cerca de 20% dos indivíduos infectados com o HIV tem 
alguma queixa relacionada ao aparelho genital. A etiologia da doença ulcerosa em região 
anogenital nesta população é variada e são descritos na literatura agentes etiológicos diversos. 
Não existem dados sobre a etiologia das úlceras anogenitais em indivíduos infectados com o 
HIV no estado de Pernambuco. Os objetivos deste estudo são: analisar as úlceras anogenitais 
em pacientes infectados com o HIV nos seus aspectos clínicos e histopatológicos procurando 
estabelecer a etiologia desta afecção; além de descrever as características epidemiológicas 
desta população, como dados sociodemográficos e comportamentais. Trata-se de um estudo 
descritivo do tipo série de casos onde pacientes infectados com o HIV e história de lesões 
ulceradas em região anogenital internados em enfermarias ou atendidos em ambulatório do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco no período de julho a 
dezembro de 2009 constituíram a casuística do estudo. A amostra foi do tipo conveniência, 
segundo a demanda do hospital. Foram examinados 15 indivíduos, sendo 12 homens e três 
mulheres. Sessenta por cento dos indivíduos referia ter parceiro único no momento do estudo 
e 40% afirmavam ser heterossexuais. Apesar de HIV positivos e de terem lesão ulcerada em 
região genital, cerca de 70% dos indivíduos referia nunca usar preservativos ou o faziam de 
maneira eventual. Todos negaram o uso de droga injetável e 60% negava história prévia de 
outra doença sexualmente transmissível. Foram examinadas 30 lesões ulceradas em região 
anogenital, numa média de duas lesões por paciente. As úlceras foram biopsiadas e foi 
realizado exame histopatológico.  A maioria (70%) delas estava localizada em região perianal 
e 80% tinham mais de 10 dias de evolução. Em 13 biópsias evidenciaram-se alterações 
patognomônicas da infecção pelo herpes vírus. Em dois pacientes tanto o exame 
histopatológico, como o teste de Tzanck foram inespecíficos, porém um deles obteve melhora 
com o tratamento com aciclovir oral e o outro com creme de Imiquimod. Não foi observada 
relação entre a gravidade ou duração das lesões e a contagem de células CD4 e o uso de 
terapia antirretroviral altamente ativa. A abordagem correta desta afecção tem impacto na 
transmissão do HIV. A possibilidade de etiologia herpética deve ser aventada, embora a 
história e o exame clínico possam não sugerir alterações clássicas desta infecção. 
 

Descritores: HIV, Doenças Sexualmente Transmissíveis, herpes simplex 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Ulcerated lesions of chronic course in the anogenital region are more common in HIV 
positive than in immunocompetent patients. About 20% of individuals infected with HIV 
have a complaint related to the genital tract. The etiology of ulcer disease in the anogenital 
region in this population is varied and are described in the literature different etiological 
agents. No data on the etiology of anogenital ulcers in individuals infected with HIV is 
available in the state of Pernambuco. The objectives of this study are: to analyze the 
anogenital ulcers in patients infected with HIV in its clinical and histopathological features 
seeking to establish the etiology of this disease, and describe the epidemiological 
characteristics of this population, as sociodemographic and behavioral data. This is a 
descriptive study of series of cases where patients infected with HIV and a history of 
ulcerated lesions in the anogenital region treated at the Hospital das Clinicas, Universidade 
Federal de Pernambuco, from July to December- 2009 constituted the study material. The 
sample design was convenience, according to the demand of the hospital. We examined 15 
individuals, 12 men and three women. Sixty percent of subjects reported having one partner at 
the time of the study and 40% claimed to be heterosexual. Although HIV positive and have an 
ulcer in the genital region, about 70% of the individuals concerned or never using condoms 
did so possible. All denied the use of injection drugs and 60% denied a history of another 
sexually transmitted disease. We examined 30 ulcerated lesions in the anogenital region, an 
average of two lesions per patient. The ulcers were biopsied and histopathologic examination 
was performed. The majority (70%) of them was located in the perianal region and 80% had 
more than 10 days duration. In 13 biopsies showed changes is pathognomonic of infection 
with herpes virus. In two patients, both histopathology, such as the Tzanck test were 
nonspecific, but one of them had improved with treatment with oral acyclovir and the other 
with Imiquimod. No relationship was found between the severity or duration of lesions and 
CD4 cell count and use of highly active antiretroviral therapy. The correct approach of this 
disease has an impact on HIV transmission. The possibility of herpetic etiology must be 
suggested, although history and clinical examination may not suggest classical alteration of  
this infection.  
 
Keywords: HIV, Sexually Transmitted Diseases, herpes simplex 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

 A incidência de úlceras anogenitais de curso crônico tem aumentado desde o início 

da epidemia de aids. Cerca de 20% dos indivíduos infectados com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) tem alguma queixa relacionada ao aparelho genital como 

úlceras ou corrimentos (GBERY et al, 1999; SHOBHANA; GUHA; NEOGI, 2004). 

 Na presença da infecção pelo HIV, ulcerações genitais crônicas podem representar 

um desafio não só diagnóstico como terapêutico. O diagnóstico diferencial é amplo, as causas 

são multifatoriais e incluem condições infecciosas e não infecciosas (LAUTENSCHLAGER; 

SCHWARZKOPF; KELLER, 2008; SPARLING; NORWOOD; TURIANSKY; OSTER; 

2001). 

 Rompalo et al. (2001) demonstraram que homens infectados com o HIV teriam 

lesões mais numerosas que os não infectados e que, muitas vezes, estas seriam maiores e mais 

profundas. 

 A etiologia da doença ulcerosa anogenital (DUAG) em HIV positivos varia de 

acordo com a região onde cada estudo é realizado. São descritas lesões resultantes de agentes 

etiológicos das doenças sexualmente transmissíveis (DST) ulcerosas, de outras etiologias 

infecciosas, de neoplasias e doenças inflamatórias (FLEMING et al, 2000; GBERY et al, 

1999; LAUTENSCHLAGER; SCHWARZKOPF; KELLER, 2008; SPARLING et al, 2001). 

 A infecção pelo Herpesvirus humano 2 (HSV-2) é altamente prevalente em todo o 

mundo, é a DST mais comum entre os indivíduos soropositivos para o HIV e, cada vez mais, 

vem se tornando importante causa de DUAG (PAZ-BAILEY et al, 2008; TYRING; 

SEVERSON, 1999). 

 Em se tratando da infecção simultânea pelos vírus Herpes simplex (HSV) e HIV, já 

é reconhecido tanto o aumento da soroprevalência, como recorrências frequentes, lesões 

persistentes e das mais variadas apresentações clínicas. Não se sabe, entretanto, até que ponto 

o HSV está realmente presente nas úlceras anogenitais destes pacientes e qual o sorotipo mais 

frequente (AHMED et al, 2003).  

 Tanto a primoinfecção pelo HSV-2 como herpes perianal recorrente, é descrito de 

maneira problemática entre homossexuais masculinos infectados com o HIV (TAYAL et al, 

1998). 
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  Uma coorte realizada nos Estados Unidos em indivíduos soropositivos para HSV-2 

sugere que infectados com o HIV, mesmo em uso de terapia antirretroviral altamente ativa 

(TARV) há pelo menos um ano e com subsequente recuperação imune, teriam maior número 

de episódios de recorrência de úlceras genitais do que os HIV negativos (AMELI, 2006). 

 Por sua manifestação atípica e exuberante, o HSV nem sempre é citado como 

principal diagnóstico por especialistas ao examinarem quadro de úlcera anogenital em HIV 

positivos. Especialmente nesta população, a descrição clínica da lesão, muitas vezes, não 

guarda correlação com o diagnóstico microbiológico ou histopatológico (AMELI, 2006).  

 Diante de úlceras persistentes, de bordas exuberantes e evolução subaguda ou 

crônica, neoplasias e DST de curso prolongado como donovanose e condiloma lata seriam os 

principais diagnósticos diferenciais (LAUTENSCHLAGER; SCHWARZKOPF; KELLER, 

2008). 

 Não há dados sobre as características clínicas e laboratoriais da DUAG em pacientes 

infectados com o HIV em Pernambuco. Mesmo na literatura internacional encontram-se 

relatos esporádicos e descrição de poucos casos.  

 Acredita-se que o HSV tenha papel relevante na etiologia da DUAG, mas 

desconhece-se a real participação de outros patógenos. A importância do diagnóstico e 

tratamento corretos destas afecções faz-se não só pela sua morbidade, mas também pelo 

impacto positivo que o seu controle pode ter sobre a transmissão, replicação e atividade do 

HIV. Desta maneira, a proposta deste estudo é avaliar DUAG em pacientes infectados com o 

HIV, analisando seus aspectos clínicos, etiológicos e histopatológicos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Doença Ulcerosa Anogenital 

Entende-se por úlcera a lesão elementar constituída por uma área bem definida de 

perda de epiderme, derme e/ou tecido celular subcutâneo onde toda a espessura da pele está 

comprometida podendo envolver os tecidos adjacentes (BURNS et al, 2004). 

A definição de úlcera anogenital é motivo de diversas interpretações clínicas em 

diferentes países. A definição mais consensual consiste em perda da superfície cutânea da 

área genital e/ou perianal, que atinge pelo menos a derme e está associada geralmente a sinais 

inflamatórios (da COSTA et al, 2006). 

A maioria das úlceras genitais é de curso agudo e subagudo e constituem importante 

problema de saúde pública, visto que grande parte delas é decorrente de doenças infecciosas, 

sobretudo doenças sexualmente transmissíveis (BRASIL MS, 2005).  

As DST aumentam o risco de contágio e transmissão do HIV, por romperem as 

barreiras mecânicas, naturalmente protetoras contra infecções, aumentarem a inflamação e 

poderem estar envolvidas no aumento das partículas virais no trato genital (COHEN, 2004).  

A transmissão das DST aumenta devido a diversos fatores como: multiplicidade de 

parceiros, relações sexuais sem proteção, uso de drogas, prostituição e o início precoce da 

atividade sexual. Porém a mudança comportamental determinada pelo aparecimento da aids 

parece diminuir esta transmissibilidade (CATHPOLE, 1996; WASSERHEIT, 1994). 

Cerca de dez a 12 milhões de brasileiros contraem alguma DST a cada ano, 

comprovando que o combate a estas doenças continua sendo um desafio para as políticas de 

saúde no Brasil. A maioria das DST, se detectadas precocemente, são curadas com tratamento 

simples e de baixo custo, enquanto que o custo do tratamento de aids é bem mais elevado 

(BRASIL MS, 2005).  

Como a notificação de casos de DST não é compulsória (exceto aids e sífilis 

congênita) e como a maioria das pessoas buscam tratamentos em farmácias e outros 

estabelecimentos não oficiais, estas doenças são subnotificadas, podendo as estatísticas não 

corresponderem à realidade brasileira (BRASIL MS, 2005). 

As úlceras anogenitais de curso crônico são menos comuns na população geral e em 

imunocompetentes. Há autores que sugerem que se deva investigar neoplasia quando diante 

de doença ulcerosa genital de longa evolução (NADAL; NADAL, 2007). 
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A doença ulcerosa genital varia em sua apresentação de acordo com a etiologia, tempo 

de evolução, idade e imunidade do hospedeiro, causando dificuldades de diagnóstico e 

resultado terapêutico insatisfatório. Exige, portanto, em sua abordagem, anamnese e exame 

clínico detalhados e, principalmente, exames laboratoriais complementares apropriados para 

se fazer o diagnóstico correto (PINOTTI, 1998; TENORIO, 2001). 

O tratamento precoce e adequado das úlceras genitais, quaisquer que sejam sua 

etiologia, reduz a transmissão do HIV, assim como os portadores de úlceras genitais devem 

ser alvo para as atividades de prevenção da transmissão do vírus (TYRING; SEVERSON, 

1999).  

 

2.2 Úlceras genitais e HIV 

 Tyring e Severson (1999) descrevem uma associação entre a aquisição do HIV e a 

presença de lesões genitais no contato fonte.  

 Estima-se que as DST ulcerativas ou não ulcerativas aumentem o risco de transmissão 

pelo HIV em três a cinco vezes (WASSERHEIT, 1994). 

 Nas áreas onde a epidemia da infecção pelo HIV é mais relevante, a prevalência da 

DUAG é ainda maior. Porém, mesmo nos países onde houve diminuição da incidência da 

infecção pelo HIV e adoção de medidas educacionais para prevenção desta, a ocorrência de 

DUAG é variável (SARDANA; SEHGAL, 2005). 

 A associação entre causas específicas de DUAG em HIV positivos ainda não foi 

completamente esclarecida. Em países em desenvolvimento quase sempre o diagnóstico é 

estabelecido por parâmetros clínicos, sem confirmação microbiológica (AHMED et al, 2003). 

 Segundo revisão sistemática de Sardana e Sehgal (2005) os dados sobre a etiologia 

das úlceras anogenitais em pacientes soropositivos atendidos em centros de DST em todo o 

mundo, são variáveis. Bactérias como Haemophylus ducreyi e Treponema pallidum 

continuam como causas importantes de DUAG em países subdesenvolvidos. Entretanto, a 

infecção por HSV estaria emergindo como causa principal causa de DAUG nestes países e na 

África, de maneira semelhante a países desenvolvidos. Este aumento da infecção pelo HSV 

reflete tanto uma mudança do padrão epidemiológico das DST, com declínio de infecções 

como sífilis e cancróide como resposta aos programas de controle de HIV e aids, como um 

aprimoramento das técnicas para diagnóstico da infecção herpética.   
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 Um estudo realizado na Índia revelou que 34% das úlceras genitais em HIV positivos 

permaneceriam de etiologia desconhecida e outro, sobre úlceras idiopáticas em HIV, chega a 

sugerir que se trata apenas de doença aftosa recorrente (RISBUD et al,1999). 

 Também na África, uma análise em indivíduos soropositivos para HIV, cita amebíase 

cutânea, Streptococcus sp e Pseudomonas aeruginosa como causadores ocasionais de úlcera 

genital (GBERY et al, 1999).  

 Juntamente com o aumento do consumo de crack e cocaína nas Bahamas, observou-se 

um aumento da transmissão do HIV entre heterossexuais e um aumento dos casos de DUAG, 

aparentemente atribuído a um surto epidêmico de linfogranuloma venéreo (LGV) 

(BAUWENS et al, 2002).  

 Apesar da baixa incidência do LGV em países desenvolvidos, úlcera perianal atípica 

causada por Chlamydia trachomatis, agente do LGV, também é referido em paciente HIV 

positivo (NIEWENHUIS, 2003).  

 O citomegalovírus (CMV) e o vírus varicela zoster (VZV) já foram isolados em 

infectados pelo HIV com úlceras localizadas principalmente nas regiões perianal, genital e 

perigenital. Em alguns casos o CMV faz parte da infecção polimicrobiana juntamente com o 

herpes vírus tipo 1 (HSV-1), herpes vírus tipo 2 (HSV-2) e VZV. Não há uma característica 

clínica específica que remeta ao diagnóstico de lesões por CMV, mas a presença de úlcera 

anogenital e, menos frequentemente, oral em infectados com o HIV, devem ser investigadas 

também para a presença de CMV (DAUDEN et al, 2001).  

 Em relação à sífilis, apesar de endêmica em países africanos e relatos de surtos 

ocasionais na América, a úlcera genital crônica secundária a infecção pelo Treponema 

pallidum, em sua fase primária,  não parece ter incidência relevante em HIV positivos. Porém 

a coinfecção de sífilis e HIV é relatada por vários autores (GBERY et al, 1999; FLEMING et 

al, 2000; ROMPALO et al, 2001). 

 Observam-se em literatura, relatos ocasionais de pacientes com aids e úlceras genitais, 

usualmente únicas e relativamente pequenas, atribuídas a infecção  pela Leishmania spp. 

Entretanto, em todos os casos foram relatadas úlceras em outras partes do corpo (AGOSTONI 

et al, 1998; BARBOSA, 2006).  

 Histoplasmose também é causa não usual de úlcera genital, mas já foram descritos casos 

em pacientes com aids (de OLIVEIRA et al, 2007). 

 Gardnerela vaginalis é citada como causa rara de DUAG em HIV positivos 

(LaGNARDIA; WHITE; SAIGO, 1995). 
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 Estes relatos mostram a variação de agentes etiológicos que podem estar envolvidos na 

história da úlcera anogenital em HIV positivos e variação da incidência dos mesmos nas 

diferentes regiões do mundo. 

 Por não se tratarem de doenças de notificação compulsória, no Brasil não há muitos 

dados publicados sobre a incidência e a etiologia de úlceras anogenitais em pacientes 

infectados com o HIV. Tanto em imunocompetentes como em HIV positivos, a abordagem 

diagnóstica e terapêutica das úlceras genitais é apenas sindrômica, instituída por parâmetros 

clínicos e baseado no fluxograma do Ministério da Saúde, por não se disponibilizar de meios 

de diagnóstico laboratorial adequados nos níveis de atenção primária (ANEXO – C) 

(BRASIL, MS, 2005).   

 Os dados da literatura são variáveis sobre a relação entre a infecção pelo HIV, os níveis 

de CD4, a carga viral, o uso de terapia antirretroviral altamente ativa (TARV) e a etiologia e a 

gravidade da DUAG. 

 Como a apresentação clínica da úlcera genital em indivíduos infectados com o HIV é 

atípica, exuberante e crônica, quaisquer que sejam a etiologia, em locais onde não se dispõe 

de meios laboratoriais para o diagnóstico etiológico da úlcera genital, peca-se por não se 

estabelecer a verdadeira causa dessas lesões já que a aparência clínica não guarda correlação 

com o agente etiológico como nos imunocompetentes. 

 Na prática observam-se pacientes com lesões extensas e persistentes onde as 

possibilidades diagnósticas são inúmeras e a terapêutica empírica é instituída sem a 

confirmação laboratorial.  

 

2.3 A infecção pelo vírus Herpes simplex 

 O Herpes simplex é um vírus DNA da família Herpesviridae e tem dois sorotipos 

conhecidos: o Herpesvirus humano 1 e o Herpesvirus humano 2 (SAMPAIO; RIVITTI, 

2007). 

O herpes genital tem como agente etiológico principal o HSV-2, enquanto que o HSV-

1 está mais relacionado a infecções oro-naso-labiais. A infecção pelo HSV-1 confere 

imunidade parcial ao HSV-2, resultando em episódios de herpes genitais mais amenos e de 

menor duração. A primoinfecção por HSV-2 também parece promover uma proteção maior 

contra a infecção por HSV-1. A infecção pelo HSV-2, tardiamente na vida, sempre resulta de 

atividade sexual. Devido ao contato orogenital, o HSV-1 é responsável por 10 a 20% das 
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lesões anogenitais e sua incidência neste local tem aumentado. (ASHLEY; WALD, 1999; 

LAFFERTY et al, 2000; MERTZ et al, 1998; NADAL; NADAL, 2007). 

O herpes genital tem sido relatado como a principal causa de doença ulcerosa genital 

em todo o mundo (CELUM et al, 2004). 

A prevalência do HSV-2 aumentou em até cinco vezes em adolescentes e dobrou em 

adultos jovens nas últimas duas décadas (NADAL; NADAL, 2007). 

Nos Estados Unidos, a prevalência da infecção pelo HSV-2 aumentou cerca de 30% 

desde os anos 1970, apesar das mensagens de “sexo seguro” propagadas com o advento da 

aids. Estima-se que mais de 45 milhões de indivíduos acima dos 12 anos seja soropositivo 

para o HSV-2 naquele país (SEVERSON; TYRING, 1999).  

Até dois terços da população sexualmente ativa tem herpes assintomático e a maioria 

dissemina o vírus durante os períodos de latência (SEVERSON; TYRING, 1999).   

Mais de 70% das infecções genitais por HSV são subclínicas, daí a necessidade de 

estudos soroepidemiológicos para analisar a distribuição entre diferentes populações 

(COWAN et al, 2003) 

A soropositividade para o HSV em HIV positivos é ainda mais significativa e varia 

regionalmente (SEVERSON; TYRING, 1999).  

Um estudo em Baltimore, nos Estados Unidos, demonstrou uma positividade de 81% 

de anticorpos HSV-2 em homens homossexuais e bissexuais coinfectados com o HIV. Outro 

estudo realizado em heterossexuais HIV positivos em Londres mostrou uma soropositividade 

para HSV em 43% e 38% em mulheres e homens, respectivamente. Coinfecção entre HIV e 

HSV foi achado em 88% de mulheres haitianas e 95% em prostitutas no Zaire (TYRING; 

SEVERSON, 1999). 

 De maneira semelhante aos países em desenvolvimento, no Brasil também se observa 

o HSV-2 como causa importante de DUAG. Porém, por não ser de notificação compulsória, 

há carência de dados da distribuição da doença, tampouco da soropositividade na população 

geral. Estima-se que 50% a 90% de adultos têm anticorpos circulantes contra HSV-1, e 20% a 

30% contra HSV-2 (BRASIL MS, 2005). 

Em um estudo de soroprevalência em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, 

a análise de indivíduos adultos da população geral, evidenciou uma prevalência de anticorpos 

anti HSV-1 variando entre 78.5%-93.6% em homens e de 75.5%-97.8% em mulheres. Já a 

média de soropositividade para HSV-2 em adultos foi de 42.9% em mulheres e 25.9% em 

homens. Em todos os países, tanto a prevalência de anticorpos anti HSV-1 como HSV-2 
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aumentou nos grupos de maneira diretamente proporcional ao aumento da faixa etária 

(COWAN, et al). 

Estudo semelhante, de menor dimensão, realizado apenas no Brasil, mostrou uma 

prevalência global de anticorpos para HSV-2 de 12%, similar para ambos os sexos, também 

de maneira crescente de acordo com a faixa etária. Neste mesmo estudo, somente 2,2% dos 

soropositivos para HSV-2 relataram ocorrência pregressa de herpes genital (CLEMENS, 

2005) 

Os anticorpos específicos para HSV-2 foram detectados em 6,9% de estudantes, 

22,6% em mulheres no momento do parto e em 53,1% de pacientes portadores de outras DST 

em estudo comparativo entre diferentes populações na Cidade de Campinas (CARVALHO et 

al, 1999) 

Rodrigues et al (2009), em estudo realizado do Rio de Janeiro observou uma 
soropositividade para HSV-2 de 45,7% entre homens homossexuais HIV negativos.  

Uma análise soroepidemiológica em 150 pacientes com aids realizada na cidade de 

Niterói, mostrou  uma prevalência  de anticorpos anti HSV-2 de 53% em homens e 50% em 

mulheres (SANTOS, 2006).  

A maioria das pessoas infectadas nunca apresentará sinais clínicos, porém algumas 

podem apresentar lesões genitais recorrentes (BURNS et al, 2004). 

Nas crises, o tratamento das infecções herpéticas é efetivo, porém dificilmente se 

obtém uma cura definitiva. O início precoce do tratamento (fase de vesículas) utilizando-se de 

altas doses de antivirais, permite resultados muito expressivos na primoinfecção 

(LEKSTRON-HIMES et al, 1998; SAWTELL et al, 2001; WALD et al,1997). 

 

2.4 Relação entre o herpes vírus e o HIV 

 A maior prevalência da infecção pelo vírus herpes simples (HSV) é relatada no grupo 

dos infectados pelo HIV. A presença de úlceras genitais aumenta a transmissão do HIV 

basicamente por haver ruptura da barreira epidérmica e reação inflamatória no local 

(NADAL; NADAL, 2007; SARDANA; SEHGAL, 2005).  

 Estudos em pacientes com úlceras genitais persistentes mostram que diante de etiologia 

herpética confirmada, a chance de positividade para HIV é maior do que em portadores de 

lesões causadas por outros agentes etiológicos (GBERY et al, 1999). 

 Existem alguns fatores que contribuem para o aumento da transmissão pelo HIV na 

presença concomitante do HSV: (1) um aumento da carga viral e a proximidade dos vírions na 
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superfície cutânea; (2) as úlceras do HSV podem reduzir a barreira cutânea e a infiltração de 

linfócitos T CD4 nas lesões herpéticas seriam alvo para a adesão e entrada do HIV; (3) a 

estimulação antigênica na mucosa pela reativação do HSV podem aumentar a replicação do 

HIV tipo 1 (HIV-1) na superfície da mucosa de maneira semelhante a estimulação antigênica, 

e conseqüente aumento da carga viral do HIV-1, evidenciada em infecções pelo toxóide 

tetânico, influenza e imunizações para pneumococo (NADAL; NADAL, 2007). 

 Em imunocompetentes as lesões cutâneas atribuídas ao herpes vírus são classicamente 

descritas como vesículas agrupadas que ao se romperem podem deixar uma pequena área 

exulcerada (com perda apenas da epiderme) geralmente de curso curto, autolimitado e 

recorrente (BURNS et al, 2004).  

 As úlceras genitais de etiologia herpética em HIV positivos muitas vezes são 

caracterizadas por lesões mais extensas e mais profundas (com perda da epiderme, derme e 

até tecidos adjacentes caracterizando uma úlcera propriamente dita). Podem surgir lesões 

nodulares, tumorais e necróticas, em locais atípicos. Os surtos são mais freqüentes e as lesões 

mais persistentes (LAUTENSCHLAGER; SCHWARZKOPF; KELLER, 2008; NADAL; 

NADAL, 2007; TYRING; CARLTON; EVANS, 1998; TYRING; SEVERSON, 1999). 

  Conforme descrito por Lupi (2000), os pacientes soropositivos para HIV e HSV teriam 

mais episódios clínicos de reativação de herpes em relação a população geral. São descritos 

em média 10 episódios de lesões cutâneo-mucosas secundárias a reativação do herpes vírus 

por ano em HIV positivos. 

 Algumas hipóteses tentam explicar o motivo da apresentação anômala das lesões 

genitais atribuídas ao HSV em imunocomprometidos e, em especial, aos infectados com o 

HIV: há deficiência das células dendríticas plasmocitóides em produzir interferon-alfa, o que 

já ocorre em doentes de aids e predispõe à doenças oportunistas, e, as mesmas células 

dendríticas da pele, produzem fator de necrose tumoral alfa e estimulam a proliferação de 

queratinócitos provocando hiperceratose e acantose (NADAL; NADAL, 2007). 

 A presença do HIV altera a história natural da infecção pelo HSV com recorrências 

mais freqüentes e relatos de resistência ao aciclovir (NADAL; NADAL, 2007). 

 Há controvérsias se esta resistência ao aciclovir está relacionada ao uso profilático da 

droga em HIV positivos, pois há relato de resistência em pacientes que nunca usaram a droga 

previamente.  Acredita-se que esteja relacionada a mutações dos genes virais da timidina 

quinase ou DNA polimerase (NADAL; NADAL, 2007; TYRING; SEVERSON, 1999).  
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 A maioria dos pacientes resistentes ao aciclovir é sensível a antivirais que não requerem 

a ativação da timidina quinase como Foscarnet e Cidofovir, porém já existem relatos de 

resistência também ao Foscarnet (NADAL; NADAL, 2007; TYRING; SEVERSON, 1999).  

 Há registro em literatura de alguns casos de lesões herpéticas genitais exuberantes com 

resposta ao uso tópico de Imiquimod. Apesar de não ter ação antiviral direta, o Imiquimod é 

um agente imunomodulador e mediador da produção de interferon-α, que teria ação antiviral. 

A droga já é aprovada e utilizada para o tratamento das verrugas genitais e perianais 

ocasionadas pelo papilomavírus humano (HPV), porém seu uso em DAUG de etiologia 

herpética em HIV positivos é citado em alguns relatos (BANGSGAARD; SKOV, 2008; 

GILBERT; DREHS; WEINBERG, 2001; LAUTENSCHLAGER; SCHWARZKOPF; 

KELLER, 2008).  

 Não há consenso se terapêutica específica para herpes deve fazer parte do esquema 

medicamentoso de coinfectados do HIV e HSV como profilaxia, nem tampouco o momento 

ideal de fazê-lo (TYRING; SEVERSON, 1999; NADAL; NADAL, 2007). 

 Geralmente a gravidade da apresentação e o tempo de duração das lesões ulcerosas tem 

a ver com o grau de imunossupressão. Pacientes com contagem de linfócitos T CD4+ menor 

que 100 células/μl são considerados de risco para ter lesões persistentes ao invés das auto-

limitadas (LAUTENSCHLAGER, SCHWARZKOPF, KELLER, 2008). Porém infecções 

graves pelo HSV-2 tem sido relatadas após o início de TARV e, portanto com subseqüente 

recuperação imune, como se fosse uma síndrome inflamatória de reconstituição imunológica 

(IRIS) (AMELI, 2006; FOX et al, 1999). 

 O controle das DST bacterianas através da estratégia do Ministério da Saúde de 

abordagem rápida, sindrômica e em massa, visa à cura da DST no momento do atendimento 

em rede básica de saúde sem necessidade de exames complementares. Porém esta estratégia 

pode ser limitada na presença concomitante do HIV e HSV-2, ambos incuráveis globalmente 

(WALD; LINK, 2002). 

 

2.5 Diagnóstico laboratorial do herpes vírus 

O diagnóstico laboratorial do herpes vírus pode ser realizado por métodos citológicos 

(citodiagnóstico de Tzanck), imunológicos (Elisa), através de anticorpos monoclonais, para 

diferenciar HSV-1 e HSV-2, com resultados em até dois dias da infecção, bem como técnicas 

moleculares de PCR e cultura viral.  
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O padrão ouro é o isolamento do vírus em cultura de células obtidos a partir do 

conteúdo das vesículas íntegras. A sensibilidade do método é em torno de 95%, porém não é 

feita de maneira rotineira (LUPI, 2000). 

O HSV produz alterações citopáticas próprias no tecido infectado ou em culturas de 

células. As células balonizadas, multinucleadas, de citoplasma homogêneo e eosinofílico, 

podem ser evidenciadas tanto pelo teste de Tzanck quanto pelo exame histopatológico (LUPI, 

2000). 

O citodiagnótico de Tzanck é um método rápido, de fácil execução, de sensibilidade 

de cerca de 80% e de especificidade de mais de 90% para diagnóstico de lesões 

cutaneomucosas secundárias ao herpes vírus. Os critérios para diagnóstico de infecção 

herpética incluem o achado de células epiteliais grandes, multinucleadas, com núcleos cheios 

de cromatina em moldura (diferentes estágios de marginação da cromatina nuclear), além do 

citoplasma opaco de aparência em “vidro fosco”. “Virócitos” não gigantes e de núcleo único 

com as mesmas alterações também podem ser visualizados. Às vezes, inclusões intranucleares 

rodeadas por halo proeminente são visualizados (FOLKERS et al, 1988) 

O exame histopatológico das lesões demonstra células epiteliais infectadas de 

citoplasma edematoso. Esse edema celular é denominado degeneração balonizante e a 

vesícula é formada pela combinação do edema intra e extracelular.  Alterações específicas 

ocorrem nos núcleos celulares com a visualização de inclusões intranucleares. Células 

gigantes contendo de dois até 15 ou mais núcleos estão quase que invariavelmente presentes. 

Essas alterações são clássicas e já consolidadas em literatura como achado patognomônico de 

infecção pelo herpes vírus (BURNS et al, 2004).  

Nas lesões crônicas em infectados pelo HIV, além dos achados característicos da 

infecção viral, descreve-se uma lesão ulcerada com hiperplasia pseudoepiteliomatosa e um 

infiltrado denso que pode ir de derme a hipoderme composto por plasmócitos, linfócitos, 

histiócitos e neutrófilos (LAUTENSCHLAGER, SCHWARZKOPF, KELLER, 2008; 

PALAMARAS et al, 2006; TAYAL et al, 1998). 

A maioria dos estudos consultados utiliza o exame histopatológico para diagnóstico 

das lesões e incentiva a realização do mesmo para diagnóstico diferencial com outras 

etiologias, especialmente com neoplasias naqueles casos de lesões exofíticas de aparência 

tumoral (LAUTENSCHLAGER, SCHWARZKOPF, KELLER, 2008; PALAMARAS et al, 

2006; TAYAL et al, 1998). 

22



 

 
 

 Imunohistoquímica, PCR, cultura viral e a própria resposta ao tratamento com 

antivirais também são descritos como adjuvantes do diagnóstico da infecção pelo HSV. 

 

2.6 O que há na literatura 

 As publicações na literatura médica internacional (Biblioteca Virtual em Saúde, 

PubMed, Lilacs, Medline) tratam de casos esporádicos de herpes simples causando lesões 

anogenitais crônicas, ulceradas e exofíticas em infectados com o HIV. Existem poucos relatos 

de lesões vegetantes e lesões condiloma-like atribuíveis ao HSV em HIV positivos 

(CARRASCO et al, 2002).  Tayal et al. (1998), relatam caso de úlcera peniana extensa e 

indolente em paciente que desconhecia ser soropositivo. Palamaras et al.(2006), chama de 

“lição importante” a descoberta do HSV em úlcera vulvar atípica em mulher HIV positiva.  

Nadal e Nadal (2007) faz uma revisão sobre o importância do diagnóstico de lesões perianais 

tumorais em HIV positivos que podem simular neoplasia. Lautenschlager et al. (2008) 

descrevem 3 casos de lesões exofíticas em pacientes infectados com o HIV. 

 O quadro 1 resume os principais estudos consultados na elaboração deste estudo. 
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QUADRO 1: Resumo dos principais trabalhos consultados 

Autores Título Revista Ano Tipo de lesão Exames realizados Obs 
TAYAL, et al An indolent penile herpetic ulcer 

in a patient with previously 
undiagnosed human 
immunodeficiency virus infection 

British Journal of 
Dermatology 

1998 Pênis, 1-2 cm, não endurada, 
sem linfadenopatia inguinal. 1 
semana de evolução. 

Histo: tecido de granulação com 
linfócitos, plasmocitos e 
eosinófilos. Imunohistoquímica 
para HSV 1 e 2 positivo 
CD4 0/μL 

Pcte não sabia que era HIV + 
Heterossexual 

GILBERT, et al Topical Imiquimod for Acyclovir-
Uresponsive Herpes Simplex Virus 
2 Infection 

Arch Dermatol 2001 Pênis, 5 meses de evolução 
 

Cultura para HSV-2 +  
CD4 200/μL 

TARV 11 meses. Fez Aciclovir, 
Valaciclovir, Famciclovir. 
Tratamento satisfatório com Imiquimod 

CARRASCO et al Verrucous herpes of the scrotum in 
a human immunodeficiency vírus-
positive man: case report and 
review of the literature 

JEADV 2002 Escroto, 10x5 cm, 3 meses de 
evolução, placa verrucosa 
exofítica com bordas 
irregulares 

Histo: úlcera e hiperplasia 
pseudoepiteliomatosa com 
infiltrado dérmico de eosinófilos 
e plasmócitos; células gigantes 
multinucleadas com inclusões 
intranucleares 
CD4 346/μL 

TARV 
PPJ; Retinite por CMV 
Gonorréia ; Hepatite B 
Fez Aciclovir e Valaciclovir 
Cita trabalho de Tayal 

PALAMARAS, et al An atypical herpetic vulval ulcer in 
an African woman: an important 
lesson 

International Journal 
of STD & AIDS 

2006 Vulva, indolor, 7 x 2 cm, fundo 
necrótico. 8 meses de evolução 

Histo: Células multinucleadas em 
vidro fosco com inclusões intra 
nucleares típicas de herpes vírus 
CD4=11 

Cita trabalho de Tayal  
Diz-se inédito 

NADAL e NADAL Tumores Perianais Provocados 
pelo Herpes Simples 

Rev Bras Coloproct 2007 Tumores dolorosos achatados 
com superfície coberta por 
ulceração rasa e com bordas 
bem delimitadas elevadas e 
lobuladas em margem anal e 
sulco interglúteo. Instalação 
insidiosa, crescimento lento e 
progressivo 
 

Histo: hiperplasia epitelial 
moderada e denso processo 
inflamatório que inclui a 
hipoderme composta por 
linfócitos e plasmócitos; células 
gigantes e multinucleadas na 
epiderme. 
Imunohistoquímica + para HSV2 
CD4 variando entre 13 e 5000 
mm3 

Não diz quantos pacientes foram 
examinados mas tenta explicar o motivo 
da evolução anômala do HSV nestes 
pacientes 

LAUTENSCHLAGER, et al Exophytic Ulcerated Tumors in 
HIV Patients: Diagnostic and 
Therapeutic Problems 

Dermatology 2008 2 casos de tumores exofíticos 
em região perianal 

Histo 1 hiperplasia 
pseudoepiteliomatosa, cultura 
viral para HSV2 
O caso 2 não fez histo, só tto 
satisfatório com antiviral 

Tumores exofíticos perianais devem ser 
adicionados a lista de manifestações 
atípicas do herpes vírus em região 
anogenital em imunocomprometidos 

BANGSGAARD e SKOV Chronic Genital Ulceration due to 
Herpes Simples Infection Treated 
Successfully with Imiquimod 

Acta Dermato-
Venereologica 

2008 1 caso lesão vulvar Histo (não descreve) Paciente HIV negativo. Em tratamento 
para leucemia 
Tratamento da úlcera com Imiquimod 
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4 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

 

4.1 Objetivo Geral 

Descrever os aspectos clínicos e histopatológicos, assim como os principais agentes 

etiológicos envolvidos nas úlceras anogenitais de pacientes infectados com o HIV atendidos 

em ambulatório de DST/aids ou internados em enfermaria de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias do HC/UFPE no período de julho a dezembro de 2009. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

• Descrever as características clínicas das úlceras anogenitais em pacientes infectados 

com o HIV; 

• Identificar as alterações citológicas, histopatológicas e os agentes etiológicos em 

biópsias de úlceras anogenitais de pacientes HIV positivos; 

• Verificar a relação entre a contagem de linfócitos CD4 e o uso ou não de TARV em 

pacientes soropositivos com úlceras anogenitais. 

• Descrever as características epidemiológicas desta população, assim como dados 

sociodemográficos e comportamentais. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 Local de estudo 

 A pesquisa foi realizada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (HC/UFPE), onde o atendimento aos pacientes é realizado através do sistema 

Único de Saúde (SUS).  

A análise citológica e histopatológica das amostras foi realizada no setor de 

Anatomopatologia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). 

 

5.2 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo série de casos onde os pacientes infectados 

com o HIV e diagnóstico de úlcera genital, estabelecido ao exame clínico, constituíram a 

casuística do estudo.  

A observação de indivíduos com a mesma doença permitirá traçar um perfil das 

características clínicas, epidemiológicas, citológicas e histopatológicas da DUAG numa 

população especial: indivíduos infectados com o HIV. Isto possibilitará a formulação de 

hipóteses que poderão ser confirmadas e analisadas em estudos analíticos posteriores 

(FLETCHER et al, 1996; EBRAHIM; SULLIVAN, 1996). 

 

5.3 População da pesquisa 

A população alvo deste estudo foi constituída por homens e mulheres infectados com 

o HIV e com lesões ulcerosas em região genital, perigenital e perianal atendidos no 

HC/UFPE, hospital de referência para atendimento ambulatorial e hospitalar de DST e aids, 

localizado na cidade do Recife-PE, no período de julho a dezembro de 2009. 

 A amostra foi constituída por fragmentos de biópsia incisional de úlceras anogenitais 

submetidos a exame histopatológico e por exame citológico do exsudato das lesões. 

Por se tratar de um estudo de série de casos, a amostra foi do tipo conveniência 

segundo a demanda do hospital. 
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 Os indivíduos HIV positivos que foram internados em enfermarias de doenças 

infecciosas e parasitárias por quaisquer motivos e aqueles que durante consulta médica em 

ambulatório da especialidade apresentaram lesão ulcerosa genital, foram direcionados para 

este estudo.  

Aqueles que preencheram os critérios de inclusão foram convidados a participar da 

pesquisa após a explicação dos seus objetivos, riscos e benefícios, enfatizando seus direitos de 

participar ou não. Para os que concordaram foi solicitada a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A).  

 

5.4 Critérios para seleção na pesquisa 

Critérios de inclusão 

 Foram incluídos no estudo os indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos que 

apresentarem sorologia positiva para o HIV, realizada por ensaio imunoenzimático (ELISA) e 

diagnóstico clínico de doença ulcerosa anogenital atendidos em ambulatório de DST/aids ou 

internados em enfermaria de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HC/UFPE.  

 

Critérios de exclusão 

• Indivíduos com idade inferior a 18 anos; 

• Aqueles sem condições clínicas de fornecerem dados indispensáveis para a 

realização do estudo; 

• Pacientes com diagnóstico de outras doenças que levem a condição de 

imunossupressão como diabetes mellitus, neoplasias, colagenoses e uso prolongado 

de corticoesteróides. 

 

5.5 Operacionalização 
5.5.1 Entrevista e Coleta de dados 

Os pacientes foram entrevistados e receberam explicações sobre os objetivos do 

projeto. Aqueles que concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). Foi preenchido um questionário 

(APÊNDICE B), onde foram coletados os dados referentes à identificação do paciente, 

condições sócio-demográficas, hábitos de vida e características das úlceras genitais. 
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Também foram coletados dados de prontuário médico como registro em hospital de 

atendimento/internamento,  uso de antirretrovirais e outros medicamentos, contagem de 

linfócitos CD4 e carga viral, VDRL e FTA-Abs.  

5.5.2 Procedimentos Técnicos 

• Exame clínico 

As úlceras anogenitais foram submetidas a exame clínico através da inspeção tanto a 

olho nu, como através de lupa de aumento de 10 vezes. Foram  mensuradas e tiveram 

suas bordas palpadas. Também foi palpada a cadeia de linfonodos inguinais. Em seguida 

foi realizado o procedimento de biópsia incisional e coleta de material para exame 

citológico. 

• Biópsia incisional 

A biópsia incisional foi realizada com “punch” dermatológico de 3mm, após 

infiltração de anestésico local a base de lidocaína a 2%. O material foi colocado em 

recipiente com formol a 10% e encaminhado para laboratório de anatomia patológica. A 

lesão foi biopsiada em sua borda e o fragmento era composto por parte de pele sã e 

parte de pele comprometida. 

• Técnica de Tzanck  

O procedimento consiste em colocar uma lâmina de vidro seca e limpa em contato 

com a lesão para a realização do “imprint” da lesão na tentativa de identificação de 

células multinucleadas, características da infecção herpética. A lâmina foi colocada em 

recipiente com álcool a 70º e encaminhada imediatamente ao laboratório de 

citopatologia. 

 

5.6 Análise estatística  

 Os dados foram analisados de maneira descritiva. Com o objetivo de categorizar a 

amostra estudada, foram apresentadas as freqüências relativas (%) e absolutas (N) das classes 

de cada variável qualitativa (variáveis categóricas). Para as variáveis quantitativas (contínuas) 

foram utilizadas média, desvio-padrão, valor mínimo e máximo para indicar a variabilidade 

dos dados. 

5.7 Considerações éticas 
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 Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CEP-CCS), tendo sido aprovado sob registro 

CEP-CCS n° 082/09 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

0080.0.172.000-09 (ANEXO A).  
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O artigo deste estudo é intitulado: “Doença Ulcerosa Anogenital em Indivíduos 

Infectados com o HIV”. Foi submetido como artigo original à revista: International 

Journal of STD & AIDS, classificada como qualis B2 pela CAPES e indexada aos bancos de 

dados internacionais Medline/PubMed, Thomson ISI, EMBASE, CABI e SIIC (ANEXO B) 
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RESUMO: Lesões ulceradas de curso crônico em região anogenital são mais comuns em 
HIV positivos do que em imunocompetentes. A etiologia destas lesões é variada, porém o 
herpes vírus tipo 2 tem papel importante pela sua alta prevalência. Foram examinadas 30 
lesões ulceradas em região anogenital de 15 indivíduos infectados com o HIV em hospital de 
referência em cidade do Nordeste do Brasil. As lesões foram biopsiadas e foi realizado exame 
histopatológico.  A maioria delas estava localizada em região perianal e 80% tinham mais de 
10 dias de evolução. Em 13 biópsias evidenciaram-se alterações patognomônicas da infecção 
pelo herpes vírus. Em dois pacientes tanto o exame histopatológico, como o teste de Tzanck 
foram inespecíficos, porém um deles obteve melhora com o tratamento com aciclovir oral e o 
outro com creme de Imiquimod. Não foi observada relação entre a gravidade ou duração das 
lesões e a contagem de células CD4 e o uso de TARV. A abordagem correta desta afecção 
tem impacto na transmissão do HIV. A possibilidade de etiologia herpética deve ser aventada, 
embora a história e o exame clínico possam não sugerir alterações clássicas desta infecção. 

Keywords: HIV, Sexually Transmitted Diseases, herpes simplex  

 

 

 

 

 

34 



 

 
 

INTRODUÇÃO  

A incidência de úlceras anogenitais de curso crônico tem aumentado desde o início da 

epidemia de aids. Estima-se que cerca de 20% dos indivíduos infectados com o HIV (vírus da 

imunodeficiência humana) tenha alguma queixa relacionada ao aparelho genital como úlceras 

ou corrimentos.1,2 O diagnóstico etiológico destas lesões varia de região para região, as causas 

são multifatoriais e incluem condições infecciosas e não infecciosas.3,4 O herpes vírus tipo 2 

(HSV-2) apresenta crescente prevalência em todo o mundo, é a doença sexualmente 

transmissível (DST) mais comum entre os indivíduos HIV positivos e vem se tornando 

importante causa de doença ulcerosa anogenital (DUAG) nesta população.5,6,7 Entretanto, pela 

sua apresentação atípica, com lesões extensas, profundas e de evolução crônica, o herpes 

simples vírus (HSV) nem sempre é citado como principal hipótese diagnóstica pelos 

especialistas que examinam úlceras anogenitais em indivíduos infectados com o HIV. A 

presença de solução de continuidade em região anogenital facilita a transmissão pelo HIV e a 

abordagem correta destas afecções teria impacto na trasmissibilidade da doença.6  

 

MÉTODOS 

Analisou-se 15 pacientes infectados com o HIV e com história de lesões ulceradas em 

região anogenital internados em enfermarias ou atendidos em ambulatório de hospital 

universitário de referência para DST e aids na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil no 

período de julho a dezembro de 2009. A amostra foi do tipo conveniência, segundo a 

demanda do hospital, e foi constituída por fragmentos de biópsias incisionais das lesões.  

 

RESULTADOS  

 Foram examinadas 30 lesões ulceradas em região anogenital de 15 indivíduos 

infectados com o HIV, numa média de 2 lesões por paciente. Todos os pacientes preencheram 

os critérios de inclusão no estudo e nenhum se recusou a participar da entrevista e/ou da 

biópsia. A população foi constituída de 12 homens e três mulheres, com idade média de 35 

anos (desvio padrão +/- 7). Apenas um paciente apresentava VDRL positivo numa titulação 

de 1/8, entretanto o FTA-Abs era negativo. Noventa e três por cento faziam uso de terapia 

antirretroviral altamente ativa (TARV) no momento do exame e não foi encontrada relação 

entre o uso ou o tempo de TARV e a quantidade, extensão ou duração das úlceras anogenitais. 

A contagem de células CD4 variou de 43 a 1171 cél/mL (média 434 cél/mL) e também não 

foi encontrada relação entre a contagem de células CD4 e a quantidade, extensão ou duração 
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das lesões. Os hábitos de vida dos indivíduos também foram analisados e estão dispostos na 

tabela 1.  
 
Tabela 1: Distribuição de pacientes HIV positivos com úlcera genital  
quanto aos hábitos de vida 
Variáveis N % 

Parceiro 
    Único 9 60 
    Múltiplo 6 40 
Relações sexuais 
    Homossexuais 5 33 
    Heterossexuais 6 40 
    Bissexuais 4 27 
Uso de preservativos 
    Regular 5 33 
    Eventual 6 40 
    Nunca 4 27 
História prévia de DST 
    Sim 6 40 
    Não 9 60 
Uso de drogas injetáveis 
    Sim 0
    Não 15 100 
Total  15 100 

 
 As lesões foram examinadas e suas características clínicas estão apresentadas na 

tabela 2. A lesão elementar da maioria dos indivíduos pode ser descrita como úlcera de 

tamanhos e características variadas, porém em dois casos além da úlcera, a lesão era composta 

de áreas verrucosas e endurecidas semelhantes a tumores. 

 Em 13 biópsias, de 13 pacientes, o exame histopatológico demonstrou hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa com células epiteliais de citoplasma edematoso, inclusões 

intranucleares e células gigantes multinucleadas. Essas alterações são clássicas e já 

consolidadas como achado patognomônico de infecção pelo HSV. O exame citológico 

(técnica de Tzanck) foi realizado e positivo para herpes vírus nestes mesmos 13 pacientes. 

Estes indivíduos foram tratados com aciclovir por via sistêmica, com resposta satisfatória. 

 Um dos pacientes cujo achado histopatológico era inespecífico e o teste de Tzanck 

negativo apresentava duas úlceras perianais, indolores de 20 dias de evolução, também 

respondeu prontamente ao tratamento antiviral com aciclovir oral. Outro paciente de achado 

histológico inespecífico e o teste de Tzanck também negativo apresentou úlcera perianal 

única, dolorosa, de 5 cm de diâmetro e de 60 dias de evolução, não teve resposta ao 
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tratamento sistêmico com aciclovir, porém apresentou melhora com o tratamento tópico com 

Imiquimod creme. 

 

 
Tabela 2: Características clínicas das úlceras genitais em pacientes HIV positivos 
Variáveis N %
História prévia 
    Sim 4 27
    Não 11 73
Tratamento prévio 
    Sim 3 20
    Não 12 80
Localização 
    Genital 4 27
    Perianal 11 73
Tamanho (cm)  
    <0,5 0
    0,5-2,0 15 Obs: foram examinadas 30 lesões
    >2,0 15
Quantidade de lesões 
    Única 6 40
    Múltipla 9 60
Duração das lesões (dias) 
    0 a 5 1 7
    6 a 10 2 13
    11 a 15 3 20
    16 a 30 5 33
    >31 4 27
Bordas 
   Endurecida 0 0
   Solapada 4 27
   Indeterminada 11 73
Tipo de exsudato 
   Ausente 6 40
   Seroso 5 33
   Purulento 3 20
   Sanguinolento 1 7
   Necrótico 0 0
Dor espontânea 
    Sim 13 87
    Não 2 13
Adenomegalia inguinal 
    Presente 0 0
    Ausente 15 100
Total 15 100
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DISCUSSÃO 

Em concordância com estudos previamente publicados, as lesões herpéticas anogenitais 

observadas em pacientes com aids apresentam-se de maneira variada e não seguem um padrão 

definido, como observado em imunocompetentes3,4,5,8.  

A maioria dos indivíduos apresentou lesão de mais de 10 dias de evolução, 

diferentemente do que ocorre nos HIV negativos, onde a infecção por herpes vírus tem 

duração média de cinco a sete dias.  

Descreve-se uma grande variedade clínica de lesões e todas podem ser atribuídas à 

infecção pelo herpes vírus em região anogenital. As lesões ulceradas propriamente ditas foram 

as mais comuns, mas observaram-se também lesões verrucosas, nodulares e tumorais, 

simulando lesões malignas. Apesar da suspeita clínica, em nenhuma das biópsias foi 

encontrada alterações histopatológicas sugestivas de malignidade. 

O exame de VDRL foi positivo, em títulos baixos (1/8), em um paciente. Como o FTA-

Abs foi negativo, provavelmente, trata-se de resultado falso positivo pela presença de 

anticorpos policlonais, frequentes em pacientes com aids. Sendo assim, nenhuma das úlceras 

anogenitais dos pacientes avaliados no presente estudo teve o Treponema pallidum como 

agente etiológico, diferentemente do que sugere estudo realizado em 2005 em centros de DST 

em países subdesenvolvidos.12 

No presente estudo, observou-se uma relação direta (havendo 100% de concordância 

entre os resultados positivos e negativos) entre o achado histopatológico característico de 

HSV e a presença de células gigantes multinucleadas infectadas pelo herpes vírus no exame 

citológico de Tzanck. Esse achado reforça a importância da realização mais frequente do teste 

de Tzanck, um método simples, de fácil execução e não invasivo. Por outro lado, não dispensa 

a necessidade da realização de outros exames complementares como cultura ou 

imunohistoquímica para conclusão diagnóstica naqueles casos indefinidos ou não responsivos 

ao aciclovir. 

 Um dos pacientes sem confirmação histopatológica e negativo ao teste de Tzanck,  

respondeu a prova terapêutica com aciclovir, comprovando a etiologia herpética.  

 Porém, como descrito em literatura, mesmo diante da presença confirmada do HSV, 

pode haver resistência ao tratamento com aciclovir em pacientes infectados com o HIV. O 

mecanismo desta resistência é incerto e não se sabe se é devido ao uso excessivo do aciclovir 

em esquemas profiláticos.8 Destaca-se um paciente com lesões tumorais perianais recorrentes 

e de longa evolução com resposta pobre ao tratamento com aciclovir. O diagnóstico 
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diferencial com carcinoma impõe realização de biópsia e análise histopatológica.8 Entretanto, 

apesar do achado histopatológico inespecífico e do teste de Tzanck negativo, houve regressão 

completa das lesões após o tratamento tópico com Imiquimod. O creme de Imiquimod foi 

aplicado nas lesões três vezes por semana, baseado na posologia para tratamento de verrugas 

genitais, para o qual já é consolidado. Mesmo não apresentando ação antiviral direta, o 

Imiquimod é um agente imunomodulador e mediador da produção de interferon-α, que teria 

ação antiviral e chega a ser citado em estudos isolados como tratamento alternativo para os 

casos não responsivos ao aciclovir4,9,10. O paciente respondeu com regressão total da lesão 

após o 15º dia de tratamento e não houve relato de queixas locais, apesar do potencial 

irritativo da medicação. 

 Assim como em outros estudos, não foi possível estabelecer relação entre a extensão 

ou a duração das lesões e o tempo de TARV ou a contagem de células CD4. Quatro pacientes 

apresentaram lesões anogenitais após o início da TARV, tratando-se, provavelmente, de 

reação paradoxal decorrente da chamada Síndrome de recuperação imunológica (IRIS).11  

Desta maneira, conclui-se que a DUAG em indivíduos infectados com o HIV é uma 

afecção de curso subagudo, descrita das mais variadas formas clínicas e esse comportamento 

não tem, necessariamente, relação com o grau de imunodepressão. O teste de Tzanck é uma 

alternativa  realização de biópsia e exame histopatológico é sugerida para afastar outras 

causas, porém o tratamento com antivirais pode ser iniciado, pois a infecção pelo HSV é a 

causa mais provável. 

 

 

REFERÊNCIAS 

1. Gbery IP, et al. Chonic Genital Ulcerations an HIV infection: 29 cases. Med Trop 

(Mars) 1999; 59(3): 279-82 

2. Shobhana A, Guha SK, Neogi DK. Mucocutaneous Manifestations of HIV Infection. 

Indian J Dermatol Vereol Leprol 2004;70 (2): 82-6  

3. Sparling JD, Norwood CW, Turiansky GW, Oster CN. Diagnostic and Therapeutic 

Dilemmas of a Large scrotal Lesion in an Aids Patient.  AIDS Read 2001; 11(1): 43-7 

4. Lautenschlager S, Schwarzkopf S, Keller B. Exophytic Ulcerated Tumors in HIV 

Patients: Diagnostic and Therapeutic Problems. Dermatology 2008;216:60-63 

39 



 

 
 

5. Palamaras I, Richardson D, Healy V, Lyons D, Byrne M, Lamba H. An Atypical 

Herpetic Vulval Ulcer in an African Woman: an Important Lesson. Int J STD AIDS 

2006; 17(16):427-8 

6. Tyring SK, Severson JL. Relation Between Herpes Simplex Viruses and Human 

Immunodeficiency Virus Infeccions. Arch Dermatol 1999;135:1393-97 

7. Paz-bailey G, Ramaswamy M, Hawkes SJ, Geretti AM. Herpes Virus Type 2: 

Epidemiology and Management Options in Developing Countries. Postgrad Med J 

2008;84(992):299-306 

8. Nadal SR, Nadal LRM. Tumores Perianais Provocados pelo Herpes Simples. Rev 

Bras Coloproct 2007; 27(1):093-095 

9. Gilbert  J, Drehs MM, WeinberG JM. Topical Imiquimod for Acyclovir-Unresponsive 

Herpes Simplex Virus 2 Infection. Arch Dermatol 2001; 137:1015-17  

10. Bangsgaard N, Skov L. Chronic Genital Ulceration due to Herpes Simplex Infection 

Treated Successfully with Imiquimod. Acta Derm Venereol  2007;88:202-3 

11. Ameli N, et al. Herpes Simplex Virus Infection in Women in the WIHS: 

Epidemiology and Effect of Antiretroviral Therapy on Clinical Manifestations. 

AIDS. 2006;20(7):1051-1058 

12. Sardana K, SehgaL VN. Genital Ulcer Disease and Human Immunodeficiency Virus: 

a Focus. International Journal of Dermatology. 2005;44(5):391-405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 



 

 
 

7 REFERÊNCIAS  

 
 

AGOSTONI, C. et al. Genital Ulcer in an Aids Patient with Disseminated Leishmaniasis, 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis, v. 17, n. 11, p. 813-4, 1998. 

 
 

AHMED, H.J. et al. Etiology of Genital Ulcer Disease and Association with Human 
Immunodeficiency Virus Infection in Two Tanzanian Cities, Sex Transm Dis, v. 30, n. 2, 
p. 114-9, 2003. 

 
 

AMELI, N. et al. Herpes Simplex Virus Infection in Women in the WIHS: Epidemiology 
and Effect of Antiretroviral Therapy on Clinical Manifestations, AIDS, v. 20, n. 7, p. 
1051-1058, 2006. 

 
 

ASHLEY, R.L.; WALD A. Genital herpes: review of the epidemic and potential use of type 
specific serology, Clin Microbiol Rev, v. 12, p. 1-8, 1999. 

 
 

BANGSGAARD, N.; SKOV L. Chronic Genital Ulceration due to Herpes Simplex Infection 
Treated Successfully with Imiquimod, Acta Derm Venereol, v. 88, p. 202-203, 2007. 
 

 
BARBOSA, R.N. Leishmaniose Tegumentar em Aids: Manifestações Clínicas e Evolução. 
Programa de pós Graduação em Medicina da Universidade de São Paulo: mestrado, 2006. 
Disponível em:<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5134/tde-14092006-161632/>. 
Acesso em: 06 jan, 2009. 

 
 
BAUWENS, J.E. et al. Epidemic Lynphogranuloma venereum During Epidemics of Crack 
Cocaine Use and HIV Infection in the Bahamas, Sex Transm Dis, v. 29, n. 5, p. 253-9, 
2002. 

 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 
DST e Aids. Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Ministério 
da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: 
Ministério da Saúde. 2005. 
 
 
BURNS, Tony. et al. Rook’s textbook of Dermatology. 7. ed. Oxford: Blackwell 
Publishing, 2004. 
 
 

42 



 

 
 

CARRASCO, D.A. et al. Verrucous Herpes of the Scrotum in a Human Immunodeficiency 
Virus-positive Man: Case Report and Review of the Literature. JEADV, v. 16, p. 511-515, 
2002. 

 

CARVALHO, M. et al. Prevalence of herpes simplex type 2 antibodies and a clinical history 
of herpes in three different populations in Campinas City, Brazil, Int J Infect Dis, v.  3, n. 2, 
p. 94-8, 1998-1999. 
 
CATCHPOLE, M.A. The role of epidemiology and surveillance systems in the control of 
sexually transmitted diseases, Genitourin Med, v. 72, p. 321-9, 1996. 
 

 
CDC. Centers for Diseases Control. Guidelines for Treatment of Sexually Transmitted 
Diseases. Morbity and Mortality, v. 47, n. RR-1, 1996. 

 
 

CELUM, C. et al. Genital Herpes and Human Immunodeficiency Virus: Double Trouble. 
Bull World Health Organ, v. 82, n. 6, p. 447-53, 2004. 

 
 

CHEN, C. Y. et al. Human Immunodeficiency Virus Infection and Genital Ulcer Disease 
in South Africa: The Herpetic Connection, Sexually Transmitted Diseases, v. 27, n. 1, p. 
19-21, 2000. 

 
 

CLARK, R.; ANDERSON, J. Idiopathic genital ulcer disease in an HIV-infected woman, 
AIDS Patient Care STDS, v. 12, n. 11, p. 819-23, Nov 1998.  

 
 

CLEMENS, Sue Ann Costa. Estudo de soroprevalência de anticorpos contra os vírus herpes 
simples 1 e 2 no Brasil. LILACS: Programa de pós graduação em Pediatria da  
Universidade Federal de São Paulo: doutourado,  São Paulo, 2005, p. 110 

 
 

COHEN, M.S. HIV and Sexually Transmitted Diseases: Lethal Synergy, Trop HIV Med, v. 
12, n. 4, p. 104-7, 2004. 

 
 

COWAN, F.M. et al.  Seroepidemiological study of herpes simplex virus types 1 and 2 in 
Brazil, Estonia, India, Morocco, and Sri Lanka,  Sex Transm Infect, v. 79, n. 4, p.  286-90, 
2003. 
 

 
Da COSTA,  J.B. et al. Genital Ulcers Caused by Sexually Transmitted Diseases: Current 
Therapies, Diagnosis and Their Relevance in HIV Pandemy,  Acta Med Port, v. 19, n. 4, 
p. 335-42, 2006. 
 

 

43 



 

 
 

DAUDÉN, E.  et al. Mucocutaneous presence of cytomegalovirus associated with human 
immunodeficiency virus infection: discussion regarding its pathogenetic role, Arch 
Dermatol, v. 137, n. 4, p.  443-8, 2001. 

 
 
De OLIVEIRA, E. M. et al. Histoplasmosis as cause of penile ulcer in acquired immune 
deficiency syndrome (AIDS): three cases reports, Mycopathologia, v. 164, n. 6, p. 295-9, 
2007. 
 

 
Di CARLO, R. P.; MARTIN, D. H. The Clinical Diagnosis of Genital Disease in Men, 
Clinical Infectious Diseases, v. 25, p. 292-8, 1997.  

 
 

ENGELKENS, H.J.; STOLTZ, E. Genital ulcer disease, Int J Dermatol, v. 32, n. 3, p. 169-
81, 1993. 
 

 
FLEMING, D.T. et al. Syphilis in Atlanta during an era of declining incidence, Sex Transm 
Dis, v. 27, n. 2, p. 68-73, 2000. 
 

 
GILBERT,  J.; DREHS, M.M.; WEINBERG, J.M. Topical Imiquimod for Acyclovir-
Unresponsive Herpes Simplex Virus 2 Infection, Arch Dermatol, v. 137, p. 1015-1017, 
2001. 
  

HERMANN, F.; HEUKELBACH, J. Epidermal Parasitic Skin Diseases: A Neglected 
Category of Poverty-associated Plagues, Bull World Health Organ, v. 87, n. 2, 2009. 

 
FLETCHER, R.H.; FLETCHER, S.W.; WAGNER, E.H. Epidemiologia Clínica: Elementos 
Essenciais. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 1996. 
 
 
FOLKERS, E. et al. Tzanck Smear in Diagnosing Genital Herpes, Genitourin Med, v.  64, 
p. 249-54, 1988. 
 

 
FOX, P.A. et al. Chronic Erosive Herpes Simplex Virus Infection of the Penis, a Possible 
Immune Reconstitution Disease. HIV Med, v. 1, p. 10-18, 1999. 
 

 
GBERY, I.P. et al. Chonic Genital Ulcerations an HIV infection: 29 cases, Med Trop v. 59, 
n. 3, p. 279-82, Mars 1999. 
 

 
GOMES, M. M. G. et al. Genital Ulcers in Women: Clinical, Microbiologic and 
Histopathologic Characteristics. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 11, n. 2, 
p. 254-260, 2007. 

44 



 

 
 

KALIAPERUMAL, K. Recent Advances in Management of Genital Ulcer Disease and 
Anogenital Warts,  Dermatol Ther, v. 21, n. 3, p. 196-204, 2008.   

 
 
LAFFERTY, W. E. et al. Herpes Simplex Virus Type 1 as a cause of Genital Herpes: 
Impact on surveillance and prevention, J Infect Dis, v. 181, p. 1454-1457, 2000. 
 

 
LAGNARDIA, K.D. et all. Genital Ulcer Disease in Women Infect with Human 
Immunodeficiency Virus, Am J Obstet Gynecol, v. 172, p. 553-562, 1995. 
 

 
LAUTENSCHLAGER, S.; SCHWARZKOPF S.; KELLER B. Exophytic Ulcerated 
Tumors in HIV Patients: Diagnostic and Therapeutic Problems, Dermatology, v. 216, p. 
60-63, 2008. 
 

 
LEKSTRON-HIMES, J. A.; PESNICAK, L.; STRAUS, S. E. The quantity of latent viral 
DNA correlates with relative rates with Herpes Simplex Virus type 1 and 2 causes recurrent 
outbreaks of genital herpes, J Virol, v. 72, p. 2760-76, 1998. 
 

 
 

  LUPI, O. Herpes Simples, An Bras Dermatol, v. 75, n. 3, p. 261-75, 2000. 

 
 
MERTZ, K.J.; TREES, D.; LEVIN, W.C. Etiology of genital ulcers and prevalence of 
Human immunodeficiency virus coinfection in 10 US cities: The Genital Ulcer Disease 
Surveillance Group, J Infect Dis, v. 178, p. 1795-98, 1998. 
 

 
MICHELIM, A. et al.Dermatoses em pacientes infectados pelo HIVcom a contagem de 
linfócitos CD4, Rev Saúde Pública, v. 38, n. 6, p. 758-63, 2004. 
 

 
MOODLEY,  P. et al. Association Between HIV-1 Infection, the Etiology of Genital Ulcer 
Disease and Response to Syndromic Management, Sex Transm Dis, v.  30, n. 3, p. 241-5, 
2003. 

 
 

NADAL, S.R.;  NADAL, L.R.M. Tumores Perianais Provocados pelo Herpes Simples, 
Rev Bras Coloproct,v. 27, n. 1, p. 093-095, 2007. 
 

 
NIEUWENHUIS, R.F. et al. Unusual presentation of early lymphogranuloma venereum in 
an HIV-1 infected patient: effective treatment with 1 g azitromycin, Sex Transm Infect, 
v.79, n. 6, p. 453-5, 2003. 
 

 

45 



 

 
 

PALAMARAS, I. et al. Atypical Herpetic Vulval Ulcer in an African Woman: an 
Important Lesson, Int J STD AIDS, v. 17, n. 16, p. 427-8, 2006. 
 
 
PAZ-BAILEY, G. et al. Herpes Virus Type 2: Epidemiology and Management Options in 
Developing Countries, Postgrad Med J, v. 84, n. 992, p. 299-306, 2008. 
 

 
PINOTTI, J.A. Úlceras genitais na mulher, Rev Gin Obstet, v. 9, n. 1, p. 46-53, 1998. 

 
 

PICKERING, J.M. et al. Aetiology of Sexually Transmitted Infections and Response to 
Syndromic Treatment in Southwest Uganda, Sex Transm Dis, v. 81, n. 6, p. 488-93, 2005. 
 

 
RICCIO, A. et al. A case of Reiter syndrome in HIV infection, Minerva Med, v.  84, n. 11, 
p. 633-6, 1993. 
  

 
RISBUD, A. et al. The Etiology of Genital Ulcer Disease by Multiplex Polyerase Chain 
Reaction and Relationship to HIV Infection Among Patients Attending in Sexually 
Transmitted Disease Clinics in Pune, India, Sex Transm Dis, v. 26, n. 1, p.  55-62, 1999. 

 

RODRIGUES, J. et al. Seroprevalence and factors associated with herpes simplex virus type 
2 among HIV-negative high-risk men who have sex with men from Rio de Janeiro, Brazil: a 
cross-sectional study, BMC Infect Dis, v.  9, p. 39, 2009.  

 
 

ROMPALO, A.M. et al. Modification of Syphilitic Genital Ulcer Manifestations by 
Coexistent HIV Infection, Sex Transm Dis, v. 28, n. 8, p. 448-54, 2001. 

 
 

SAMPAIO, S.A.P.; RIVITTI, E. Dermatologia. 4. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2007. 
 
 

SANTOS, F.C. et al. Seroepidemiological study of herpes simplex virus type 2 in patients 
with the acquired immunodeficiency syndrome in the city of Niterói, Rio de Janeiro, 
Brazil, Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v. 101, n. 3, p. 315-319, 2006. 
 

 
SARDANA, K.; SEHGAL, V.N. Genital Ulcer Disease and Human Immunodeficiency 
Virus: a Focus, International Journal of Dermatology, v. 44, n. 5, p. 391-405, 2005. 
 

 
SAWTELL, N.N. et al. Early intervention with high-dexocyclovir treatment during primary 
herpes simplex virus infection reduces latency and subsequent reactivation in the nervous 
system “in vivo”, J Infect Dis, v. 184, p. 964-971, 2001. 
 

 

46 



 

 
 

SHOBHANA, A.; GUHA, S.K.; NEOGI, D.K. Mucocutaneous Manifestations of HIV 
Infection, Indian J Dermatol Vereol Leprol, v. 70, n. 2, p. 82-6, 2004. 

 
 

SPARLING, J.D. et al. Diagnostic and Therapeutic Dilemmas of a Large scrotal Lesion in 
an Aids Patient, AIDS Read, v. 11, n. 1, p. 43-7, 2001. 
 

 
STURM, A.W. et al. Clinical and Microbiological Evaluation of 46 Episodes of Genital 
Ulceration, Genitourin Med, v. 63, p. 98-101, 1987. 
 

 
TAYAL, S.C. et al. An Indolent Penile Herpetic Ulcer in a Patient with Previously 
Undiagnosed Human Immunodeficiency Virus Infection, British Journal of Dermatology, 
v. 138, p. 334-336, 1998.  

 
 

TENORIO, T. Infecções sexualmente transmissíveis caracterizadas por úlceras genitais, 
Femina, v. 29, n. 9, p. 635-7, 2001. 
 

 
TYRING, S.K.; CARLTON, S.S.; EVANS, T. Herpes. Atypical Clinical Manifestations,  
Dermatol Clin, v. 16, n. 4, p. 783-8, 1998. 
 

 
TYRING, S.K.; SEVERSON, J.L. Relation Between Herpes Simplex Viruses and Human 
Immunodeficiency Virus Infeccions, Arch Dermatol, v. 135, p. 1393-1397, 1999. 
 

 
WALD, A.; LINK, K. Risk of human immunodeficiency virus infection in herpes simples 
virus type 2 in seropositive persons a meta-analysis, J Infect Dis, v. 185, p.  45-52, 2002. 
 

 
WALD, A.; COREY, L.; CONE, R. Frequent genital herpes simplex virus 2 shedding in 
immunocompetent women: effect of acyclovir treatment, J Clin Invest, v. 99, n. 5, p. 1092–
1097, 1997. 

 
WASSERHEIT, J.M. Effects of changes in human ecology and behavior on patterns of 
sexually transmitted disease, including human immunodeficiency virus infections, Proci Natl 
Acad Sci, v. 91, p. 2430, 1994. 
 
 
 

 

 

 

47 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

APÊNDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 



 

 
 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
ETIOLOGIA DAS LESÕES ULCERADAS EM REGIÃO GENITAL E PERIANAL EM PACIENTES 

INFECTADOS COM O HIV 
Pesquisadora: Lígia Helena Pessoa de Melo 

Orientadora: Dra. Vera Magalhães 
 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre feridas na região genital. O estudo está 
sendo realizado para saber como são estas feridas e com isto, melhorar o diagnóstico e tratamento. 

Será realizado um exame da região genital no qual serão colhidas amostras da secreção da ferida e será 
feita uma biópsia. Para a biópsia serão retirados pequenos pedaços da ferida, menores que um grão de arroz, com 
anestesia local. Você poderá sentir dor no momento da anestesia local e após terminado o efeito da anestesia 
poderá sentir um desconforto local. 

Você poderá fazer perguntas sobre a pesquisa antes e durante seu curso; 
Poderá se recusar a participar da pesquisa, em qualquer se suas etapas, e poderá desistir a qualquer 

momento de participar, sem nenhum prejuízo ao seu atendimento neste hospital; 
Você tem a garantia de que seu nome não será revelado quando os resultados da pesquisa forem 

publicados ou apresentados. 
Sua participação contribuirá para o seu próprio benefício e, possivelmente, para o de muitas outras 

pessoas portadoras de feridas genitais. 
As lesões em você encontradas poderão ser fotografadas a título de documentação científica, 

preservando em todas elas o sigilo de sua identidade pessoal. As imagens obtidas serão armazenadas em 
computador do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência em Infectologia (NEPAI), localizado no Hospital das 
Clínicas/UFPE,  aos cuidados de Bruno Galvão,  professor do Departamento de Medicina Tropical e poderão ser 
utilizadas em publicações científicas e ensino, sem quaisquer ônus de direitos legais sobre a propriedade das 
imagens. 

Em caso de dúvida, poderá contatar a pesquisadora responsável através do endereço: Rua das 
Pernambucanas, 407/1208, Graças, Recife-PE ou pelo telefone (81)34230338/(81)96670023 no horário 
comercial. 

Eu, ________________________________________________, concordo com a minha inclusão na 
pesquisa, autorizo a execução do trabalho acima exposto e declaro que recebi cópia do presente Termo de 
Consentimento. 

 
___________________________________   ________________  _______________ 
Assinatura do Paciente                                       RG                             Data 
 
________________________________________________          _______________ 
Assinatura do Pesquisador                                                                    Data 
 
Este formulário foi lido para __________________________________________________________,            
em ____/____/_____por Lígia Helena Pessoa de Melo enquanto eu estava presente. 
 
___________________________________   ________________  _______________ 
Assinatura do 1º testemunha                            RG                               Data 
 
___________________________________   ________________  _______________ 
Assinatura do 2º testemunha                             RG                              Data 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 
 

 
FICHA DE COLETA DE DADOS – QUESTIONÁRIO 

ETIOLOGIA DAS LESÕES ULCERADAS EM REGIÃO GENITAL E PERIANAL EM PACIENTES 
INFECTADOS COM O HIV 

 
Data: ____/____/____  Nº Ficha___________________  REGISTRO_________________________ 
Sexo:________ Idade:________ anos 
Procedência:__________________________________________________________________________ 
Escolaridade (anos): nenhum 1 a 3 4 a 7  8 a 11  12 ou mais Não se aplica Ignorado 
Uso de TARV: sim não  Tempo TARV:_____________________________________ 
Doenças associadas:____________________________________________________________________ 
VDRL (____/____/____): ________________ FTA-Abs (____/____/____): __________________ 
CD4   (____/____/____): ________________ Carga Viral (____/____/____): _________________ 
 
Hábitos de vida 
Relações sexuais: só com homens só com mulheres com homens e mulheres ignorado 
Parceiro: único múltiplo 
Uso de preservativos: regular eventual nunca 
História prévia de DST: sim não 
Uso de drogas injetáveis: sim não 
 
Exame clínico das úlceras genitais 
História prévia de úlcera genital: sim não 
Tratamento prévio da úlcera: sim não __________________________________________________ 
Localização da úlcera (quantidade): genital perigenital perianal 
Tamanho: 
 

Lesão 01: ________cm    Lesão 05: ________cm  
Lesão 02: ________cm    Lesão 06: ________cm  
Lesão 03: ________cm    Lesão 07: ________cm 
Lesão 04: ________cm    Lesão 08: ________cm 

Duração da lesão (dias):  0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 30 > 31 dias __________________ dias 
Borda da úlcera genital: endurecida solapada indeterminada 
Exsudato: presente ausente 
Tipo de exsudato: seroso purulento sanguinolento necrótico 
Dor espontânea no local: sim não 
Adenomegalia inguinal: sim não 
 
Procedimentos realizados 
Imprint (Tzanck): sim não        Biópsia: sim não        Foto: sim não 
 
Resultados: 
Tzanck (___/____/____):________________________________________________________________ 
Histopatológico(____/____/____):  
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Conclusão: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNCICE C -  TABELAS E GRÁFICOS 

 

 

 
N SEXO IDADE 

(ANOS) 
RELAÇÕES

SEXUAIS 
CD4 

(cél/mL) 
TEMPO 
TARV 

(MESES) 

COMORBIDADES LOCAL DA 
LESÃO 

DURAÇÃO 
DA LESÃO

(DIAS) 

TAMANHO 
DA MAIOR 

LESÃO 
(CM) 

1 M 24 Bissexual 491 3 Diarréia  perianal 0 a 5  2,0 
2 M 29 Homossexual 132 2 Hematoquezia  perianal 11 a 15  2,5 
3 M 30 Heterossexual 438 0,25 Neurotoxoplasmose genital 11 a 15  2,0 
4 M 38 Bissexual 347 48 Tuberculose pulmonar   genital/perigenital 16 a 30  20,0 
5 F 34 Heterossexual 43 48 PPJ genital/perigenital 11 a 15  3,0 
6 M 38 Bissexual 347 48 Tuberculose pulmonar   perigenital 6 a 10   1,5 
7 M 47 Homossexual 327 72 Diarréia;  PPJ perianal 6 a 10   2,7 
8 

M 33 Homossexual 408 9 
Diarréia, 
Neurotoxoplasmose perianal 16 a 30  4,0 

9 F 35 Heterossexual 343 24 Diarréia, Dor abdominal perianal > 31  4,0 
10 M 37 Heterossexual 193 3 Piodermite/abscessos perianal/perigenital 16 a 30  5,0 
11 M 48 Bissexual 1171 120 Nenhuma perianal >31  7,0 
12 M 42 Homossexual 966 120 Nenhuma perianal >31  5,0 
13 

M 25 Heterossexual 213 5 
Tumor hepático em 
investigação perianal >31  5,0 

14 F 34 Heterossexual 252 24 PPJ perianal 16 a 30  3,0 
15 M 29 homossexual 491 0 Nenhuma perianal 16 a 30  3,0 

      Resumo dos pacientes infectados com HIV e DUAG  
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Relação entre a contagem de linfócitos CD4 e a quantidade de lesões ulceradas em região 
anogenital de indivíduos infectados com o HIV 
 
 

 

Relação entre a contagem de linfócitos CD4 e o tamanho das  lesões ulceradas em região 
anogenital de indivíduos infectados com o HIV 
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Relação entre o tempo de TARV (em meses) e a quantidade de lesões ulceradas em região 
anogenital de indivíduos infectados com o HIV 

 

 

Relação entre e o  tempo de TARV (em meses) tamanho das  lesões ulceradas em região 
anogenital de indivíduos infectados com o HIV 
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APÊNDICE D -  FOTOGRAFIAS 

 

 

 
Paciente com múltiplas úlceras de bordas indeterminadas, fundo granuloso com tendência a simetria, de  
7 dias de evolução 
 

 
Nódulo encimado por úlcera em região perianal persistente (10 anos de evolução). Foto retirada pelo paciente em 
1999 
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Alterações histológicas clássicas do herpes simples: células balonizadas multinucleadas, de citoplasma 
homogêneo e eosinofílico, 
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25/07/2009 Úlcera peniana extensa de bordas solapadas e secreção serosa de 30 dias de evolução 
 

 
11/08/2009 Paciente acima após tratamento com Aciclovir endovenoso 
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28/12/2009 Tumoração perianal com lesão ulcerada central de 60 dias de evolução e alterações  
histológicas sugestivas de infecção por herpes vírus. O paciente não melhorou com Aciclovir sistêmico 
 

04/
01/2010 8º dia de tratamento com Imiquimod tópico 
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ANEXO A - APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - INSTURUÇÃO AOS AUTORES DA REVISTA PARA A QUAL O 

ARTIGO FOI  SUBMENTIDO: “INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS” 
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ANEXO C  -  FLUXOGRAMA - ABORDAGEM SINDRÔMICA DAS ÚLCERAS 

GENITAIS (Ministério da Saúde, 2005) 
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