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Definição 
 
O sarcoma de Kaposi (SK) é uma neoplasia de origem vascular, que foi descrita pela primeira 

vez por Moritz Kaposi, dermatologista austro-húngaro em 1872. É definido como uma neoplasia de 
células endoteliais de capilares e células conectivas perivasculares (mesenquimais) de origem 
multicêntrica 1. 

Manifesta-se em quatro populações diferentes configurando as variantes descritas até hoje:  
1) Sarcoma de Kaposi clássico: afeta principalmente homens idosos do Mediterrâneo, Leste da 
Europa e Judeus Ashkenazi.  
2) Sarcoma de Kaposi endêmico: Apresenta-se em adultos jovens e crianças da África Subsaariana. 
3) Iatrogênico: associado à imunossupressão, principalmente em pacientes transplantados. 
4) Epidêmico ou associado à aids: que se apresenta principalmente em homens jovens homo ou 
bissexuais. 
 

Etiologia 
 

Em 1994 foram identificados fragmentos de DNA de um novo herpes vírus em lesão de pele de 
um paciente com AIDS-SK denominado Herpes Vírus Humano Tipo 8 (HHV-8) ou Herpes Vírus 
relacionado a Sarcoma de Kaposi, posteriormente, foi identificado em biópsias de lesões de SK 
procedentes de pacientes com SK clássico, Africano e relacionado a transplantes 2, sendo sua 
presença necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento do SK 3, 4. Acredita-se que a via de 
transmissão principal do HHV8 seja a sexual. Alguns autores acreditam que existem outras vias de 
disseminação como horizontal, vertical e parenteral. Embora identificado um agente etiológico, 
existem vários fatores que contribuem à expressão da doença, e que ainda não estão completamente 
esclarecidos, como o papel das citocinas, hormônios e fatores geográficos 5. 

 
Importância e Aspectos Epidemiológicos 
 
Embora descrito desde 1872, em sua forma clássica1, o Sarcoma de Kaposi (SK) atingiu 

importância clínica mundial como doença oportunista já nos primeiros relatos da epidemia de AIDS 
em 1981 6. Quase três décadas depois, apesar dos avanços no diagnóstico e terapia dos portadores 
de HIV/AIDS, o sarcoma de Kaposi permanece como a neoplasia mais freqüente em indivíduos 
com infecção pelo HIV7 e é uma doença definidora de AIDS. 

 
Epidemiologicamente, a distribuição geográfica do SK, varia de acordo com o gênero, contato 

sexual, raça, idade, país de origem e nos pacientes HIV positivos, segundo a forma de infecção. 
Pacientes com aids apresentam risco 20.000 vezes maior de manifestar a doença os outros pacientes 
imunossuprimidos 8. Predomina em homens jovens homossexuais ou bissexuais (95% dos casos), 
20 vezes mais freqüente que nos pacientes com aids não homossexuais e similares graus de 
imunossupressão. A baixa prevalência entre mulheres é similar a encontrada em pacientes HIV 
positivos hemofílicos (1%), ou UDEV heterossexuais (3%) 9. Mulheres infectadas pelo HIV, 
parceiras de homens bissexuais com SK, apresentam risco aumentado de desenvolverem SK, 
quando comparadas com outros grupos de mulheres HIV +10.  

 
A infecção pelo HIV é um dos mais importantes preditores do risco de SK em indivíduos 

infectados pelo HHV-8. A proteína Tat do HIV (um produto do gene de transativação) age como 



um co-fator no desenvolvimento do SK11. A proteína tat liga-se às proteínas expressas nas células 
fusiformes do SK, estimulando a proliferação dessas células e induzindo a produção de citocinas 
inflamatórias que, conseqüentemente, estimulam a angiogênese 12.  

 
Apresentação clínica 
 
O acometimento cutâneo das lesões de SK é o mais comum. Geralmente, apresenta-se 

multifocal e simétrico. As lesões podem surgir rapidamente em poucos dias, inicialmente como 
máculas, pápulas e nódulos. Variam desde lesões mínimas, como um achado incidental ao exame 
físico, até apresentações graves com grande morbimortalidade. As lesões podem sumir 
espontaneamente, mesmo que apareçam outras em áreas próximas. As manifestações orgânicas 
podem se dividir em muco cutâneas e viscerais, sendo esta última a mais comumente ameaçadora 
da vida. O Trato Gastrointestinal (TGI) está envolvido em aproximadamente 40% dos pacientes 
com diagnóstico inicial de SK e 80% nas autópsias. Pode haver acometimento na ausência de lesões 
cutâneas. No Trato Respiratório, os pacientes afetados poderão apresentar taquipnéia, febre, tosse, 
hemoptise ou dor torácica. O acometimento parenquimatoso clinicamente se manifesta por dispnéia, 
hipoxemia, tosse seca, hemoptise, febre e ocasionalmente insuficiência respiratória. Lesões 
endobrônquicas são geralmente assintomáticas, mas pode surgir tosse intratável, roncos, hemoptise, 
obstrução de vias aéreas superiores e atelectasias. O SK-AIDS causa significativa morbidade com 
disfunção orgânica como obstrução linfática ou falência pulmonar rapidamente progressiva. Outros 
órgãos como faringe, coração, medula óssea, trato urogenital e rins são menos acometidos.  

 
Diagnóstico e diagnóstico diferencial 
 
A biópsia confirma o diagnóstico de SK e é especialmente importante naquelas lesões menos 

típicas, associadas a sintomas sistêmicos, que aparecem ou progridem de maneira rápida. 
No Trato Gastrintestinal, a endoscopia é um bom exame para diagnóstico e são visualizados 

nódulos hemorrágicos isolados ou confluentes em qualquer porção do TGI. A biópsia pode ser 
negativa, pois as lesões tendem a ser submucosas 13. 

No Trato Respiratório, lesões endobrônquicas de cor violáceas podem ser vistas em mucosas 
das vias respiratórias baixas ou altas. Geralmente, a biópsia não é necessária devido à apresentação 
típica das lesões. Derrames pleurais são observados em 2/3 dos pacientes com SK parenquimatoso e 
ocasionalmente como um achado isolado 14.  

Geralmente tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve não são necessários. 
 
Diagnóstico Diferencial: A angiomatose bacilar é o principal diagnóstico diferencial.  
 
 
Estadiamento e Prognóstico 
 
Fatores prognósticos 
 
O sistema mais amplamente utilizado para estabelecer critérios de prognóstico, tratamento e 

resposta terapêutica foi desenvolvido pelo AIDS Clinical Trials Group (ACTG) 15 que divide os 
pacientes em grupo de risco favorável e desfavorável e leva em consideração os seguintes critérios: 
extensão do tumor (T), severidade da imunossupressão (I), outras doenças associadas à infecção 



pelo HIV-1 (S). Os pacientes são classificados em melhor risco ou pior risco e a sobrevivência é 
significantemente mais curta em pacientes com pior risco para cada variável TIS, como se segue:  

 
Tumor (T) 
Melhor Risco: Confinado à pele, gânglios e/ou pequenas lesões orais. 
Pior Risco: SK visceral, lesões orais extensas e lesões cutâneas associadas a edema e/ou 

ulcerações. 
 
Sistema Imune (I) 
Melhor Risco: CD4 > ou = 200 céls/mm3. 
Pior Risco: CD4 < ou = 200 céls/mm3. 
 
Doenças Sistêmicas (S) 
Melhor Risco: 
Sem história de Infecção Oportunista. 
Índice de Karnofsky  >  70. 
Sem sintomas constitucionais. 
Pior Risco: 
Com história de Infecções Oportunistas ou outras patologias associadas ao HIV (ex: linfoma). 
Índice de Karnofsky  < 70. 
Com perda de peso > 10%  e/ou temperatura > 37,8°C por mais de duas semanas. 
 
Em 1993, estes fatores foram revistos e os níveis de CD4 não pareceram estar relacionados a 

fatores prognósticos 16.  
 
Para estabelecer critérios de prognóstico, tratamento e resposta terapêutica, a equipe do 

Hospital-Dia do IIER, baseado nas recomendações acima, estabeleceu a seguinte classificação: 
 
Estadiamento: 
 
1  Cutâneo limitado: menos de 20 lesões 
2  Cutâneo disseminado: mais de 20 lesões 
3  Somente visceral: Pulmonar 

Mucosa oral 
Gastrintestinal 
Ganglionar 

4  Disseminado: cutâneo e visceral 
 
 
 
 
Tratamento  
 
  O objetivo do tratamento é diminuir a morbidade, mortalidade, a progressão da 

doença sistêmica e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A terapia é individualizada segundo 
características do paciente; estadiamento e recursos.  



 
 Para pacientes com AIDS e Sarcoma de Kaposi, o advento do HAART aumentou a 

sobrevida de forma geral e reduziu a mortalidade em cerca de 80%, além de prolongar a sobrevida 
em pacientes com SK pulmonar que também fazem uso de quimioterapia. Para todos é 
recomendado iniciar ou manter terapia HAART.  

 
Na ausência de diretrizes nacionais para tratamento de Sarcoma de Kaposi, a equipe médica do  

Hospital-Dia do IIER utiliza as recomendações britânicas e americanas de tratamento e seguimento 
dos pacientes com esta morbidade 17,18. 

 
 
 
 
TERAPIA LOCAL: Existem vários tipos de tratamento local para o SK que podem reduzir ou 

mesmo erradicar as lesões, porém as recaídas são freqüentes. 
 
Terapia Local:  
 
O tratamento local para o SK que podem reduzir ou mesmo erradicar as lesões, porém as 

recaídas são freqüentes. É particularmente útil nos casos de lesões sintomáticas ou esteticamente 
estigmatizantes. Não previne o aparecimento de lesões em áreas não tratadas. Os principais são: 

 
Crioterapia: O uso tópico de nitrogênio líquido para lesões cutâneas tem mostrado bons 

resultados, evidenciando 85% de resposta parcial ou completa em 11 semanas de tratamento, 
independente da contagem de células CD4. Os efeitos colaterais são dor e queimaduras.  

 
Quimioterapia intralesional e tópica: Em lesões cutâneas, a terapia intralesional com vincristina 

ou vimblastina gera 74% de resposta clínica parcial ou completa. Hiperpigmentação é o principal 
efeito adverso à droga.  

 
Radioterapia: Antes da epidemia da AIDS, a radioterapia foi a primeira forma de terapia local 

para Sarcoma de Kaposi não-AIDS. Pacientes com AIDS, com poucas lesões em área limitada, 
podem ser tratados com radiação, sendo relatado alívio sintomático e redução tumoral. Entretanto, a 
maioria dos pacientes com baixo risco, obtém resposta com uso de HAART, sendo discutível a 
necessidade de terapia específica para SK nesses casos.  

 
 
 
TERAPIA SISTÊMICA: 
 
 
Para os pacientes com doença disseminada, progressiva ou sintomática, a terapia sistêmica está 

indicada com quimioterapia citotóxica. Existem basicamente sete tipos de agentes quimioterápicos 
que podem ser usados isolados ou em combinação: vimblastina, vincristina, bleomicina, 
doxorrubicina, doxorrubicina lipossomal e daunorrubicina lipossomal e paclitaxel. 

 



A combinação de doxorubicina, bleomicina e vimblastina quinzenalmente pode alcançar taxas 
de resposta entre parcial e completa em até 88% dos pacientes, porém, atualmente, esta combinação 
foi amplamente substituída por novas drogas menos tóxicas. Ensaios clínicos randomizados 
multicêntricos, mostraram eficácia igual ou maior à quimioterapia convencional (ABV), em relação 
à taxa de resposta, porém foram observados menos efeitos colaterais com o uso de antraciclinas 
lipossomais.  

 
 
OUTRAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS  
 
 
Agentes biológicos e Terapias experimentais: 
 
Interferon alfa: As taxas de resposta se correlacionam com os níveis de CD4 e com uso de 

antivirais.  
Inibidores da angiogênese, como o inibidor do crescimento vascular endotelial e talidomida e 

retinóides, como a tretinoina e ácido retinóico têm atividade contra o sarcoma de Kaposi. Porém, os 
relatos de resposta a esses agentes são isolados e ainda não há estudos controlados recentes 
publicados. 

 
Uso de antivirais: 

 

 Estudos in vitro demonstrando sensibilidade do HHV-8 aos antivirais são discordantes.  
Em um estudo clínico com pacientes com AIDS e retinite por citomegalovírus, pacientes que 

receberam ganciclovir oral ou intavenoso tiveram risco reduzido de desenvolverem SK 19.  
Entretanto, as drogas estudadas até o momento têm importantes efeitos sistêmicos, com 

administração intravenosa, tornando impraticável seu uso profilático em longo prazo. 
 
 
O quadro I resume as doses, precauções e esquemas de administração das principais 

drogas empregadas no Tratamento Sistêmico de SK, de acordo com as bulas dos 
medicamentos: 

 
 
 
I- Drogas, Posologia e Precauções dos Quimioterápicos utilizados para Tratamento de 

Sarcoma de Kaposi 
 
 
 

 
 
 
DROGAS 

 
CLORIDRATO DE 
DOXORUBICINA 
(ADRIBLASTINA) 

CITRATO DE 
DAUNORUBICINA 
LIPOSSOMAL  
(DAUNOXOME) 

CLORIDRATO DE 
DOXORUBICINA 
LIPOSSOMAL 
PEGUILADO 
(DOXOPEG) 



 
  
 
 
 
 
 
POSOLOGIA 

 
10-20 mg/m² a cada 15 
dias. 
 
 
 
Deve ser dissolvida em 
cloreto de sódio  a 0,9% 
ou em água estéril para 
injeções. A concentração 
recomendada é de 2 
mg/ml. 

 

40 mg/m² de a cada 

15dias. 

Deve ser diluído com 

soro glicosado a 5% -100 

ml para concentração de 

1mg/ml e infundido em 

60 minutos. 

 
20 mg/m² a cada 2-3 
semanas 
 
Até 90 mg, diluir em 
250 ml de SG5%. 
Acima de 90 mg, 500 
ml de SG5%. 
Velocidade inicial 
inferior a 1mg/min. 
Em aplicações 
subseqüentes: 60 min. 

 
 
 
 
 
 
PRECAUÇÕES 
 

 
Leucopenia alcança seu 
ponto mais baixo em 10-
14 dias, com recuperação 
por volta do 21° dia. 
 
Dose cumulativa acima de 
550mg/m²: risco de 
Insuficiência cardíaca. 
 
Achado significativo ao 
ECG: redução de 
voltagem do QRS. 
 
Pode ser usada com outros 
agentes quimioterápicos. 

 
Não deve ser 
administrado com 
outras drogas 
quimioterápicas (não há 
estudos sobre interações). 
 
Insuficiência cardíaca 
pode ocorrer com dose 
cumulativa acima de 
300mg/m². 
 
Pode causar 
mielossupressão 
 (principalmente da série 
granulocítica). 

 
Eritrodisestesia 
palmo-plantar.  
 
Recomendado 
uso de 
Piridoxina em 
altas doses para 
prevenção ( 50-
150mg/d). 
 
Pouco efeito 
cardiovascular. 

 

 
 
 
 
 

DROGAS SULFATO DE 
VIMBLASTINA  
(VELBAN) 

SULFATO DE 
BLEOMICINA 
(BLENOXANE) 

SULFATO DE 
VINCRISTINA 
(ONCOVIN) 

POSOLOGIA  
0,05 – 0,1 
mg/kg/semana   
(alternada com 

 
10 U /m² ( 1U=1mg ) 
15/15 dias. 
 

2mg em adultos. 
 
Aplicar sem diluição em 10-
15 minutos em “Y”. 



vincristina). 
 
Diluir com soro 
fisiológico na 
concentração de 
1mg/ml. 
 
Administrar em 
bolus em 10 – 15 
minutos em “Y”. 

 
Diluir em 20 ml de SF. 
Aplicar em 10 min. 

 
Dose semanal , quando 
isolada e , de 15/15 dias em 
combinação com outros 
quimioterápicos 

PRECAUÇÕES Não administrar 
com Doxorubicina. 
 
Quando 
administrado com 
Bleomicina, aplicar 
Vimblastina antes. 
 
Alopécia. 
 
Leucopenia dose-
dependente 

Quando em combinação 
com a Vincristina, 
administrá-la 
previamente, pois 
aumenta a sensibilidade 
à Bleomicina. 
Risco de fibrose 
pulmonar aumenta com 
doses cumulativas 
acima de 400 U. 
 
Pouca mielotoxicidade. 
 
Pode ser associada a 
outros quimioterápicos. 

Comum neuropatia. 
 
Pouco efeito 
mielossupressor. 
 
Pode ser usada com outros 
quimioterápicos. 

 
Depois de iniciado tratamento o paciente deve ser reavaliado em quatro a oito semanas, 

devendo-se levar em consideração os seguintes aspectos: tamanho e número das lesões, edemas ou 
efusões associados ao SK, aspecto das lesões (nodulares ou maculares) e envolvimento visceral, se 
previamente inexistente (incluindo gânglios). Não há número pré-definido de ciclos a serem 
realizados. A suspensão da terapia sistêmica é individualizada e baseada nos critérios de resposta. 

 
Desta forma podemos definir como CRITÉRIOS DE RESPOSTA:  
 
Resposta Completa: Regressão de todas as lesões: passam de nodulares para planas, 
   Biópsia de lesão pigmentar sem evidência de SK, 
   Ausência de edema secundário ao SK. 
   Endoscopias digestivas ou broncoscopia normais, com paciente 

assintomático. 
 
Resposta Parcial: Regressão de mais de 50% do número ou tamanho das lesões, 
   Ausência de lesões novas de SK cutâneo-mucoso ou visceral, 
   Melhora de edema ou efusões associados ao SK. 

Melhora padrões radiológicos, endoscópicos e clínicos do envolvimento 
visceral. 

 



Resposta Mínima: Regressão menor que 50% e maior que 25% do número ou tamanho das 
lesões, 

   Ausência de lesões novas de SK cutâneo-mucoso ou visceral,  
   Padrão radiológico ou endoscópico inalterado 
   Edema ou efusões inalterados. 
 
Doença Progressiva: Aumento maior ou igual a 25% no número ou tamanho das lesões pré-

existentes 
  Mudança no aspecto das lesões de macular para nodular em 25% ou mais das 

lesões. 
  Aparecimento de novas lesões. 
  Surgimento ou piora de edema ou exsudações associados ao SK. 
 
Qualquer resposta que não preencha os critérios descritos acima definirá DOENÇA 

ESTÁVEL. 
  
 
Prevenção 
 
 
Os dados epidemiológicos ainda não são suficientes, para definir a exata maneira de 

transmissão do HHV8. Por ser importante reservatório viral, a saliva, e a transmissão oral-anal, são 
fatores de risco para a soropositividade. Recomenda-se evitar beijos profundos e o uso de 
preservativos, apesar de não ser estabelecida sua eficácia na prevenção do HHV8. Usuários de 
drogas intravenosas não devem compartilhar seringa. Consideração especial é feita para crianças, 
que vivem em alguns locais endêmicos. Nestes casos onde se acredita haver transmissão horizontal, 
não é recomendado nenhuma forma de prevenção. 
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