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A doença de Whipple é uma doença sistêmica, caracterizada por infiltrado de 
macrófagos PAS positivos em todos os órgãos do corpo e pode causar síndrome 
disabsortiva grave por infectar a mucosa jejunoileal. A doença possui manifestações 
intestinais e extra intestinais, podendo acometer o sistema nervosa central.  O 
agente etiológico é uma bactéria gram-positiva, a Tropheryma whipplei. A 
associação de doença de Whipple e Aids foi descrita poucas vezes na literatura. 
Neste trabalho descrevemos um caso de doença de Whipple em paciente HIV 
positivo. Trata-se de paciente masculino, 49 anos, portador de HIV há três anos, em 
uso regular de terapia antirretroviral, com carga viral indetectável, apresentando 
emagrecimento progressivo e diarreia crônica por cerca de seis meses.  Foi 
realizada toda a propedêutica para diarreia crônica e emagrecimento, inclusive as 
associadas ao HIV e mostraram resultados negativos. Após realização de 
Endoscopia Digestiva Alta, as biópsias indicaram a presença de quadro 
anatomopatológico compatível com doença bacteriana corada por PAS e 
aventaram-se os diagnósticos diferenciais causados pela Tropheryma  whipple e 
pelo complexo Mycobacterium avium. Outro achado à endoscopia foi a presença de 
uma ectasia vascular conhecida como “estômago em melancia”. O BAAR teve 
resultado negative e foi excluído o diagnóstico de doença micobacteriana. O 
paciente foi tratado com Ceftriaxona por duas semanas apresentando melhora do 
quadro disabsortivo, ganho de peso e atualmente encontra-se em tratamento com 
sulfametoxazol-trimetoprima com boa resposta. Tão importante quanto aventar a 
possibilidade de doença de Whipple em pacientes infectados com HIV, é pensar que 
pacientes com sinais e sintomas sugestivos de AIDS (perda de peso, diarréia, febre 
de baixo grau etc.) possam na verdade ser portadores da doença de Whipple. Como 
se trata de quadro clínico semelhante, o diagnóstico de doença de Whipple em 
pessoas com HIV é pouco aventado mas precisa ser pensado em casos que há 
uma diarreia sem causa aparente e envolvimento de outros sistemas. 
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