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Definição/conceito  

O Citomegalovírus humano (CMVH) é um vírus da família Herpesvirus que pode 
causar doença disseminada ou localizada, principalmente, em pacientes com imunossupressão 
avançada. A maioria das infecções deriva de reativação de infecção latente1.  

  
Etiologia 
 O CMVH pertence à família Herpesviridae, subfamília Betaherpesvirinae, sendo 
considerado um dos principais patógenos que afetam o ser humano. É o maior membro do 
grupo herpes e seu genoma consiste de molécula dupla de DNA (230 Kbp)2. 
 
Importância do tema e aspectos epidemiológicos  
 O espectro de suas manifestações clínicas é extremamente amplo, podendo causar 
infecções congênitas e perinatais, infecções adquiridas na infância e na idade adulta, além de 
ser considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade em pacientes 
imunodeprimidos2. Embora muitos estudos tenham demonstrado uma diminuição em 80% na 
incidência de retinite por CMV, esta continua sendo a maior causa de cegueira em pacientes 
com AIDS. Nos EUA a incidência de retinite por CMV na era pós HAART pode ser estimada 
em 5.6 casos /100 pessoas ano3.  
 
Quadro clínico 

A retinite é a manifestação clínica mais comum de Citomegalovirose (CMV) 
localizada a órgão. Em dois terços dos casos a doença apresenta-se unilateralmente, porém 
sem terapia adequada o acometimento se torna bilateral na maioria dos pacientes. Retinite 
periférica pode ser assintomática ou se apresentar como alteração do campo visual periférico, 
escotomas ou pontos volantes. Lesões retinianas centrais ou na mácula estão associadas a 
diminuição da acuidade visual ou alterações no campo central 4 .  

A colite é a segunda manifestação mais comum, acometendo 5 a 10% dos indivíduos 
com AIDS. As manifestações clínicas mais frequentes são febre, perda de peso, anorexia, dor 
abdominal e diarreia. Complicações como hemorragia extensa da mucosa e perfuração podem 
ocorrer 4. A esofagite ocorre em menos de 5 a 10% das pessoas com AIDS e se manifesta 
como odinofagia, febre, náuseas e desconforto retroesternal ou epigástrico4,5.  

A pneumonite é incomum e se manifesta com tosse não produtiva associada a 
taquipnéia, hipoxemia e infiltrado intersticial4,6,7.  

O citomegalovírus acomete o Sistema Nervoso Central (SNC) em menos de 1%, 
podendo causar demência, ventriculoencefalite ou polirradiculopatia ascendente 1,8,9. Estudos 
realizados em necrópsias detectaram a presença do CMV no SNC em 15-76% dos pacientes 
com AIDS10.  
 



Diagnóstico e diagnóstico diferencial 
 

A viremia por CMV pode ser detectada por PCR ou antigenemia no sangue, entretanto 
a viremia também pode estar presente na ausência de doença relacionada a órgão. A presença 
de anticorpos no soro não é útil para o diagnóstico1,4.  

O diagnóstico de retinite por CMV é geralmente realizado a partir do reconhecimento 
de alterações retinianas características pelo exame de fundoscopia por oftalmologista1,4.  

A demonstração de úlceras à endoscopia e ou à colonoscopia, associada ao exame 
histopatológico revelando inclusões intranucleares e intracitoplasmáticas, são necessários ao 
diagnóstico de esofagite e colite, respectivamente 1,6,11. Este critério histopatológico é 
considerado também nos casos de doença pulmonar1, 4,6,7. 

O diagnóstico de quadro neurológico por CMV pode ser realizado com base na 
síndrome clínica compatível e detecção do CMV no líquor ou tecido cerebral 9. O PCR no 
LCR fornece uma sensibilidade maior que 80% e especificidade maior que 90%, com valor 
preditivo positivo e negativo de 95-98% e 86-92%, respectivamente 8,10. O PCR quantitativo 
pode ser útil na avaliação da severidade da doença e no monitoramento da terapia, entretanto, 
há necessidade de mais estudos para sedimentar tal recomendação 10.  

 
Tratamento 
 

O tratamento deverá ser realizado de acordo com a tabela abaixo.  
Tratamento de viremia por CMV na ausência de envolvimento de órgão não é 

recomendado. 
Para o tratamento de retinite por CMV, fatores como a localização anatômica da lesão 

retiniana, extensão, presença de acometimento contralateral da visão, recuperação 
imunológica e a condição virológica deverão ser levados em consideração3,12. 

Valgaciclovir oral associado ou não ao implante de ganciclovir intraocular são efetivos 
para o tratamento de retinite por citomegalovírus.3,4,14 .  

O reinício da terapia de manutenção deverá ser recomendado quando houver queda da 
contagem do CD4 para abaixo de 100 cél/µl13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tratamento recomendado para Citomegalovirose em indivíduos com AIDS 
 

Órgão 
acometido 

Terapia de indução Terapia de manutenção 
Dose Duração (semanas)  Duração (meses) 

Retina  2 - 4 Indicada  

Colón/Esôfago 

Ganciclovir 
5mg/Kg IV 

12/12h 
ou 

        Foscavir 
    90mg/Kg IV 

12/12h 
 
 
 

 
3 – 4 

 
Não indicadaa 

Até CD4 entre 
100 a 200 cél/µ 

entre 3 - 6 
1,4,12,13,15 

Pulmão 
3 - 4 

 
 

Sistema Nervoso 
Central 

Ganciclovir e/ou  
Foscavirb 

 

3 - 6c 
 

Indicada10,16,17  

 
a A profilaxia secundária de citomegalovirose de trato gastrintestinal não é indicada de rotina, 
exceto se houver acometimento oftalmológico concomitante, podendo ser considerado em 
caso de relapsos 4,8,18. 
b Embora a terapia combinativa esteja associada a taxas substanciais de efeitos colaterais4,6,10, 
alguns autores recomendam na falência terapêutica com monoterapia, e/ou para casos graves 

8,9,12,16. 
c Tempo adequado para terapia de indução permanece incerto. 
 
Prevenção primária: 
A triagem de rotina é realizada por meio de oftalmoscopia indireta, em intervalos de 3 em 3 
meses, para pacientes com CD4 abaixo de 50 cél/µ4, 6. 
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