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Resumo 

 O Herpes Zoster (HZ) é uma doença provocada pela reativação do Vírus 

Varicela Zoster, que fica latente em células dos nervos cranianos, raízes dorsais dos 

nervos e gânglios nervosos autonómicos após um episódio de Varicela. 

Normalmente apresenta-se como um exantema vesicular doloroso localizado num 

dermátomo que não ultrapassa a linha média. O diagnóstico é primariamente clínico, 

devendo ser feitos exames completares. Uma vez confirmado o diagnóstico, o 

tratamento deve ser instituído nas primeiras 72 horas após a erupção das lesões e 

tem como base a terapia antiviral. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico 

de uma paciente, 36 anos de idade, leucoderma,não etilista, não fumante, sem 

comorbidades sistêmicas e diagnosticada herpes- zoster, nos ramos oftálmicos e 

maxilar sem comprometimento do nervo trigêmeo.  Após o tratamento a paciente 

não apresentou sequelas. Dentre as medicações disponíveis, foi utilizado o uso do 

aciclovir que tem um custo mais acessível para o perfil da paciente e obteve 

resultado satisfatório no tratamento e minimizando sintomatologia. 

Descritores: Herpes zoster; Herpes Zoster Oftálmico; Tratamento. 

Abstract 

 

Herpes Zoster (HZ) is a disease caused by the reactivation of the Varicella 

Zoster Virus, which is latent in cells of the cranial nerves, the nerves and dorsal root 

nerve ganglia functions after an episode of Chickenpox. Typically presents as a 

painful vesicular rash located in one dermatome not exceeding the average line. 

Diagnosis is primarily clinical examination should be made complete. Once confirmed 

the diagnosis, the treatment should be instituted in the first 72 hours after the rash of 

injuries and is based on the antiviral therapy. The objective of this work is to report a 

clinical case of a patient, 36 years old, leucoderma, elitist, not non-smoker, no 

systemic Comorbidities and diagnosed shingles, ophthalmic and maxillary branches 

without involvement of the trigeminal nerve. After the treatment the patient showed 

no aftereffects. One of the medications available, we used the use of aciclovir that 

has a more affordable cost to the patient profile and achieved satisfactory result in 

treating and minimizing symptoms. 

Keywords: Herpes zoster, Herpes Zoster Ophthalmicus; Treatment. 
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Introdução 

O vírus varicela-zoster (VVZ) da família Herpesviridae e é a causa da 

varicela9, persiste de forma latente no sistema nervoso após um quadro de infecção 

primária herpes vírus, tipo 32. A reativação do mesmo, pode ocorrer em um nervo 

craniano ou no gânglio dorsal de sua raiz, propagando-se ao longo do nervo 

sensorial para o dermátomo8, que não ultrapassa normalmente a linha média, 

levando as manifestações cutâneas dolorosas, condição essa denominada herpes-

zoster (HZ)7.  

O HZ é uma doença relativamente comum, com maior incidência em 

indivíduos com idade superior a 50 anos e em imunocomprometidos6, uma vez que a 

imunidade mediada por células diminui com a idade mais avançada1. São fatores de 

risco ainda para: O gênero, mais prevalente no feminino, pele melanoderma e 

indivíduos que tenham histórico familiar da doença7. O primeiro e mais irritante 

sintoma é acompanhado de hiperestesia cutânea, dor com o aumento de 

temperatura, presença de pápulas, vesículas e crostas10. 

O vírus se espalha a partir de células da pele5, infectadas até as terminações 

nervosas sensoriais, permanece latente em gânglios das raízes dorsais da medula 

espinhal ou nódulo trigeminal. Meses depois a herpes-zoster se desenvolve pela 

reativação do vírus latente endógena. Quando a doença afeta a primeira divisão 

deste nervo, é chamado herpes-zoster oftálmico e produz uma diminuição ou perda 

da sensibilidade corneana10. 

 As manifestações clínicas do HZ podem ser muito variadas, desde do 

atingimento de uma área inervada com estímulos providos pelos ramos cutâneos de 

um único nervo espinhal, ao envolvimento de um órgão visceral, do SNC ou 

unicamente do globo ocular 6. Clinicamente, em mais de 90% das situações é 

diagnosticada por sinais prodrômicos caracterizando o início da doença, 

normalmente de 1 a 4 dias 8 . 

Em 70-80% dos pacientes com herpes- zoster, a dor começa vários dias 

antes da aparição do rash característico. Dor descrita como afiada, esfaqueada, tiro, 

palpitação, comichão e queimor. O Herpes-zoster com envolvimento craniocervical 

tende a ser mais grave e causar maior dor4. 
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 O diagnóstico é feito por critérios clínicos. A confirmação laboratorial é obtida 

por exame do líquido vesicular ou em pesquisa com coloração Giemsa, lesões da 

córnea célular epiteliais gigantes multinucleadas e intranucleares, corpos de 

inclusões eosinofílicas. A microscopia eletrônica mostra a presença do vírus e os 

testes imunológicos indicam a presença de antígenos do vírus10. Em doentes com 

manifestações atípicas ou com certas complicações, como envolvimento do Sistema 

Nervoso Central, em que pode ser usada, entre outras, a técnica de Polymerase 

Chain Reaction (PCR) com o ADN viral6. 

 O Diagnóstico diferencial inclui herpes epithelitis simplex, olho seco severo 

com doença filamentosa, ceratopatia de exposição e abrasão da córnea³. Na retina 

as manifestações podem ser semelhantes ao envolvimento da retina na sarcoidose, 

retinite por citomegalovírus, doença de Behçet, Endoftalmite e retinopatia de lúpus7. 

Se ocorrer o envolvimento da retina e atraso no tratamento, pode resultar em perda 

de visão irreversível 3,7. 

O tratamento inclui o uso de antivirais, analgésicos para controle da dor e 

cuidados com a pele de forma a prevenir sobre infecção bacteriana. Os agentes 

antivirais, com preferência para o aciclovir e o Famciclovir, devem ser iniciados 

dentro de 72 horas após o início dos sintomas, de modo a diminuir de uma forma 

mais eficaz a severidade da infecção, a duração da fase eruptiva e a intensidade da 

dor aguda7. 

As complicações mais conhecidas e temidas do herpes-zoster são as 

afecções neurológicas, as oftalmológicas e a neuralgia pós-herpética. Dentre as 

neurológicas, as mais importantes são os ataques isquêmicos transitórios, a 

paralisia facial e a síndrome de Ramsay Hunt (herpes-zoster acometendo o ouvido). 

As oftalmológicas ocorrem principalmente na distribuição do nervo trigêmeo, 

podendo incluir ceratite, esclerite, uveíte, necrose aguda da retina e conjuntivite7. O 

HZ raramente ocorre em crianças saudáveis, mas pode ocorrer com frequência e 

pode ter um curso complicado em crianças que recebem quimioterapia3. 

O objetivo desse trabalho foi apresentar um caso de Herpes zoster em 

comprometimento oftálmico e maxilar por meio de um caso clínico de uma paciente, 

diagnosticada com herpes-zoster, nos ramos oftálmicos e maxilar do nervo trigêmeo. 

Apresentando características clínicas do acometimento e a terapêutica instituída 

para sua remissão de suas lesões. 
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Relato de Caso 

Paciente do gênero feminino, leucoderma, 36 anos, não etilista, não fumante, 

sem comorbidades sistêmicas procurou o serviço privado de cirurgia 

bucomaxilofacial, queixando-se de dor, “ardência” e inchaço em região de terço 

superior de hemiface esquerda, com evolução de aproximadamente três dias.  

Ao exame físico, paciente apresentava edema em terço superior de face à 

esquerda, discreto edema bipalpebral à esquerda; aumento de volume em região de 

terço superior da face esquerda, edema palpebral, linfadenopatia em região 

submandibular. Entretanto, as lesões não ultrapassavam a linha média da face, pois 

o nervo trigêmeo não cruza a linha média com seu homólogo contralateral (Figura 1). 

É um nervo misto, sensitivo e motor, que se divide em oftálmico, maxilar e 

mandibular, responsáveis pela sensibilidade somática de grande parte da face.  

Na história médica e pregressa, a paciente relatou quadro compatível com 

varicela na infância. De acordo com o aspecto das lesões, somados aos sinais e 

sintomas, estabeleceu-se o diagnóstico clínico de herpes-zoster. Não foram 

observadas lesões em pavilhão auditivo externo esquerdo. 

 O tratamento instituído foi com droga antiviral (Aciclovir 800mg, 05 vezes ao 

dia por 10 dias), antipirético/ analgésico (Dipirona Sódica 500mg, 04 vezes ao dia 

por 05 dias), além do uso de colírio (RELESTAT® - Cloridrato de Epinastina 0,05%, 

01 vez ao dia), após 10 dias, a paciente apresentava remissão em evolução do 

quadro infeccioso (Figura 2). Após seis meses de acompanhamento, a paciente não 

apresentava neuralgia trigeminal. 
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Figura 1: Aspecto clínico extraoral com envolvimento da área inervada pelo nervo 

trigêmeo. Observa-se edema bipalpebral à esquerda; aumento de volume em região 

de terço superior e médio da face à Esquerda. Observar-se o lado contralateral sem 

alterações. 

 

Figura 2: Após 10 dias do uso da droga antiviral (Aciclovir), analgésico (Dipirona) e 

colírio (Cloridrato de Epinastina 0,05%). Remissão em evolução do quadro 

infeccioso. 

 

Discussão  

O HZ pode acometer qualquer pessoa que tenha tido varicela. 

Aproximadamente 15% de todos os casos de herpes zoster afeta o ramo oftálmico 

trigeminal, o herpes zoster oftálmico10. A primeira exposição ao VVZ pode causar a 

varicela (Catapora), doença sistêmica, aguda cuja característica dominante, é 

erupção cutânea vesicular e generalizada. Em alguns casos, o vírus torna-se latente 

e sua reativação provoca o zoster8. A maior incidência do HZ acomete em indivíduos 
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com idade superior a 50 anos e em imunocomprometidos, com duração da doença 

em cerca de 30 dias6. Todavia, no caso relatado à paciente tem 36 anos, não é 

imunocomprometida e apresentou sintomatologia durante 10 dias. 

A reativação do VVZ pode estar associada aos ataques isquêmicos 

transitórios, a paralisia facial e a síndrome de Ramsey Hunt (herpes-zóster 

acometendo o ouvido)7. Outras infecções virais, tais como, herpes vírus simples 1 

(HSV-1), vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, vírus da caxumba (Paramixovírus) e 

vírus causador da roséola (HHV-6)8. Já as oftalmológicas ocorrem principalmente na 

distribuição do nervo trigêmeo, podendo incluir ceratite, esclerite, uveíte, necrose 

aguda da retina e conjuntivite7. Entretanto, a paciente não apresentou nenhuma 

correlação com essas infecções e não foram observadas lesões em pavilhão 

auditivo externo esquerdo. 

O primeiro sintoma e o mais irritante, são acompanhados de hiperestesia 

cutânea, leve dor ao levantamento de temperatura, presença de pápulas, vesículas 

e crostas10. Valendo salientar que a herpes zoster oftálmico raramente é bilateral. 

Portanto a mesma apresentou lesões que não ultrapassaram a linha média da face, 

pois o nervo trigêmeo não cruza a linha média com seu homólogo contralateral. Na 

mesma a evolução desse quadro clínico foi de aproximadamente 3 dias.  

A Teoria de se assemelha com o caso descrito, sendo gênero feminino um 

fator do risco e também o fato de ter acometido a varicela na infância7, apesar da 

mesma não ter pele melado derma e nem idade avançada. 

Atualmente, novas modalidades terapêuticas têm sido propostas, tais como, a 

laserterapia de baixa intensidade8. Como padrão ouro de medicamento via oral 

temos os Famciclovir (500 mg 03 vezes ao dia) e Valaciclovir (1g03 vezes ao dia)².O 

tratamento de escolha desse relato foi a utilização de mais de uma base terapêutica, 

foi administrado a droga antiviral, Aciclovir 800mg sendo 05 vezes ao dia por 10 

dias,o antipirético/ analgésico Dipirona Sódica 500mg, 04 vezes ao dia por 05 dias, 

além do uso de colírio (Cloridrato de Epinastina 0,05% 01 vez ao dia). 
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Considerações Finais 

 

Diante da bibliografia pesquisada e pelo relato de caso pôde ser observado 

que o HZ pode ocorrer em qualquer pessoa que tenha tido Varicela, porém é mais 

prevalente nos indivíduos com idade avançada e imunocomprometidos. O seu 

diagnóstico, por sua vez, continua sendo primeiramente clínico, que permite na 

maioria dos casos um diagnóstico rápido e instituição precoce de terapêutica e por 

vezes, com testes laboratoriais possíveis. 

Quanto ao tratamento, baseiam-se na terapia antiviral, a qual apresenta 

maiores benefícios nos pacientes que apresentam complicações do herpes-zoster 

ou que possuem risco elevado de desenvolver formas graves da infecção. Quando 

instituído, deve ser iniciado dentro de 72 horas da erupção cutânea, apresentando 

melhores resultados quanto antes for instaurado precocemente. 

Dentre as medicações disponíveis, há preferência pelo uso do Valaciclovir e 

do Famciclovir, devido ao alto custo das mesmas; no entanto, foi utilizado o Aciclovir 

visto que tem um valor mais acessível para o perfil da paciente e obteve resultado 

satisfatório ao tratamento. 
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