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dermatologia

Você conhece a 
Herpes – Zóster?

O herpes-zóster é causado pelo vírus 
da catapora ou varicela, é caracteri-
zada pelo aparecimento de vesículas 

dolorosas em determinada região do corpo, 
geralmente unilateral (tórax, dorso, perna, 
face, etc).

O vírus se instala nos nervos periféricos, po-
dendo ficar encubado e latente pelo resto 
da vida.

O herpes-zóster causa uma dor forte e incô-
moda na área acometida, podendo ter febre 
baixa.  Após 2 a 3 dias com a dor, pequenas 
vesículas contagiosas aparecem formando 
lesões avermelhadas, que geralmente, du-
ram duas semanas, podendo deixar man-
chas ou cicatriz no local.

Ocorre somente uma vez e se não for diag-
nosticado e tratado de imediato, pode cau-

sar nevralgia pós- herpética, uma dor inten-
sa por tempo indefinido.

Este tipo de herpes é mais frequente em ho-
mens e mulheres acima 60 anos devido à 
imunidade baixa e não tem relação com o 
herpes simples que é muito comum na po-
pulação.

O tratamento consiste em tomar antivirais, 
vitamina B e analgésicos e anti-inflamató-
rios, além de repouso. É muito importante 
ficar atento a dores fortes em alguma re-
gião do corpo sem causa aparente.

Já existe vacina para o Herpes – zoster, mas 
sua eficácia ainda é discutida.

É de suma importância passar no Derma-
tologista para fazer o diagnóstico o quan-
to antes. 

Por Dra. Luciane Scatonne

Dra. Luciane Scattone - dermatologista. Tire suas dúvidas através do site www.lucianescattone.com.br
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