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Infecção pelo HIV e hematopoese 

 As alterações hematológicas decorrentes da infecção pelo HIV podem 
ser resumidas em: alterações do microambiente da medula óssea, apoptose 
das células progenitoras hematopoéticas (CPHs) e alterações secundárias 
mediadas pela proteína viral Nef. 

 Um dos principais fatores para alteração da hematopoese relacionada a 
infecção viral é a alteração do microambiente da medula óssea. O HIV infecta 
algumas células deste microambiente (macrófagos, células da 
microvasculatura endotelial capilar) resultando na diminuição da expressão de 
citocinas (IL-1, IL-6) e fatores de crescimento (G-CSF, GM-CSF). Estas 
alterações fazem com que a CPH não tenha capacidade proliferativa adequada 
em condições que exijam demanda [1]. 

 Embora a CPH possa ser infectada pelo vírus, esta infecção não é 
considerada o mecanismo primário das citopenias [2]. Em condições normais, a 
CPH expressa Fas (proteína de superfície celular implicada na indução de 
apoptose). Nos pacientes HIV-positivos ocorre um aumento dessa expressão, 
com apoptose destas células e diminuição das unidades formadoras de 
colônias de eritrócitos, granulócitos, entre outros. Alguns estudos demonstram 
que HAART pode reverter o aumento da expressão de Fas [3]. O inibidores de 
protease estão relacionados a diminuição de apoptose, com aumento das 
unidades formadoras de colônias e exercendo este efeito de forma 
independente da ação inibitória na replicação viral. 

 A proteína viral Nef foi recentemente relacionada com alterações do 
potencial clonogênico e biológico da CPH. Está envolvida na supressão da 
função desta célula, através  de interações com STAT 5 (Signal transducer and 
activator of transcription) com PPARɣ [4]. 

 As citopenias são comuns em pacientes infectados, e as causas podem 
muitas vezes ser multifatoriais. 

 

 



 

Neoplasias 

 Sabe-se que o indivíduo infectado tem chance maior de 
desenvolvimento de algumas neoplasias, dentre as quais o linfoma não-
Hodgkin de células B, considerado doença definidora da AIDS. Estes linfomas 
apresentam comportamento agressivo e com maior chance de infiltração de 
medula óssea comparado a pacientes HIV-negativos [5]. 

Infecções oportunistas 

 A medula óssea pode ser sítio de infecções oportunistas, dentre as quais 
micobactérias, fungos, com presença de citopenias. A cultura do aspirado de 
medula óssea deve ser realizada principalmente em pacientes com 
imunossupressão importante [6]. 

Medicações 

 Medicações frequentemente relacionadas a imunossupressão incluem: 
Antirretrovirais (zidovudina, lamivudina), antivirais(ganciclovir, foscarnet e 
cidofovir), antifúngicos (anfotericina B), outros (sulfonamidas, pirimetamina, 
trimetropim, pentamidina), quimioterápicos, interferon-alfa. 

Anemia 

 Pode afetar até 80% dos pacientes infectados, principalmente nos 
estágios avançados de doença [7]. Está relacionada com a progressão da 
infecção pelo HIV, diminuição da capacidade funcional e qualidade de vida 
nestes pacientes. Associada à diminuição da sobrevida principalmente no 
período pré-HAART. 

 Alterações na produção de eritropoetina (EPO) é observada em 
pacientes com doença avançada, e estudos mostram que o vírus é capaz de 
diminuir a produção de EPO [8]. Em pacientes HIV-positivos, a queda de 
hemoglobina por muitas vezes não é acompanhada do aumento de produção 
de EPO. 

 A zidovudina, antiretroviral descrito como causador de anemia, inibe a 
expressão do gene da cadeia beta da globina, diminuindo a expressão de 
genes de fatores nucleares e síntese da hemoglobina [9,10]. A anemia 
secundária a zidovuina é macrocítica, com incidência maior após os seis 
primeiros meses de tratamento. Macrocitose sem presença de anemia pode ser 
observada nos pacientes em uso de estavudina. 

  Parvovírus B19 (PVB19) pode infectar pacientes imunossuprimidos de 
forma crônica, levando à anemia severa com reticulocitopenia. Em pacientes 



HIV-positivos, relatos de anemia por PVB19 são pouco freqüentes e a 
persistência da viremia para PVB19 constitui evento raro [10]. 

 Anemia de doença crônica, pela própria infecção do HIV, apresenta  
redução da concentração do ferro sérico e da capacidade de combinação total 
do ferro, diminuição da saturação da transferrina, e níveis de ferritina normais 
ou elevados; nestes casos o volume corpuscular médio (VCM) pode encontrar-
se normal ou baixo, com alteração da mobilização do ferro [11]. Anemia 
ferropriva, por perda sanguínea em pacientes com patologias do trato 
gastrointestinal (infecções virais, Sarcoma de Kaposi). Nos casos de síndrome 
de má absorção, diarréia crônica, a investigação de anemia deve incluir 
dosagem de vitamina B12 e ácido fólico. 

 A presença de auto-anticorpos contra hemácias pode ser detectada 
nesta população sem haver o desenvolvimento de anemia hemolítica. Desta 
forma, o teste de Coombs direto positivo em paciente infectado pelo HIV sem 
sinais ou sintomas de hemólise, pode estar relacionado ao mecanismo de auto-
imunidade HIV mediado [12].  

 Nos pacientes co-infectados pelo vírus da hepatite C é necessária 
monitorização freqüente dos níveis de hemoglobina para intervenção precoce 
(uso EPO recombinante humana), devendo-se evitar o uso de zidovudina. 

 Outras causas de anemia como microangiopática, Síndrome 
Hemofagocítica, hipogonadismo também são descritos. 

 Tratamento 

 O tratamento da anemia é direcionado à etiologia, mas em pacientes 
HIV-positivos pode ter várias causas em um único paciente. 

Alguns trabalhos constataram o papel do HAART na correção das 
citopenias. Antes do advento do HAART, anemia era considerada fator 
independente para risco de morte na população infectada, e este risco podia 
ser revertido com a correção da anemia, por transfusão de concentrados de 
hemácias ou uso de EPO recombinante humana [13].  

Atualmente espera-se manter os pacientes do sexo masculino com 
níveis de hemoglobina>13g/dL e sexo feminino>12g/dL. Estudos mostram 
correlação entre alteração nos escores de qualidade de vida e bem estar físico 
nos pacientes com aumento dos níveis de hemoglobina, refletindo diretamente 
na melhora da qualidade de vida.  

Em pacientes com anemia relacionada ao HIV, zidovudina e 
quimioterapia, o uso da EPO recombinante humana é recomendado, com 
doses que variam de 100 a 300 U/kg via subcutânea, divididas em 2 a 3 vezes 
por semana. O aumento da hemoglobina pode ser observado entre 4 a 6 



semanas, motivo pelo qual é preferencialmente reservada para uso em 
pacientes nos quais a investigação da anemia pode ser realizada no 
ambulatório. Melhor resposta é observada nos pacientes com dosagem inicial 
de EPO endógena ≤500 UI/L. 

 

Neutropenia  

 Neutropenia pode estar presente em até 50% dos pacientes infectados. 
Além das causas já descritas anteriormente (infecções, infiltração neoplásica, 
medicamentosa), o HIV altera a função e viabilidade dos neutrófilos. A 
produção de G-CSF endógeno encontra-se diminuída nestes pacientes. 

 Defeitos qualitativos da função destas células foram descritos, tais como 
alterações da quimiotaxia, fagocitose, metabolismo oxidativo. Foi demonstrado 
que neutrófilos de pacientes infectados pelo HIV apresentam taxa de apoptose 
acelerada comparada a neutrófilos de indivíduos sadios, com aumento da 
apoptose mediada por Fas [14]. 

Em alguns estudos a neutropenia nestes pacientes tem sido definida 
como contagem de neutrófilos ≤ 1000/mm3. Aparentemente a neutropenia 
parece ser mais tolerada entre os infectados pelo HIV do que em outros grupos 
de pacientes. A freqüência de neutropenia complicada por infecção nesta 
população não é bem estabelecida, e infecções bacterianas graves são 
relativamente incomuns nestes pacientes. Neutropenia prolongada pode ser 
observada nestes pacientes e quando classificada como moderada (500-
700m3), está pouco associada com infecção. De uma forma geral, os quadros 
infecciosos ocorrem em pacientes neutropênicos com baixas contagens de 
linfócitos T CD4 [15]. 

 Dados obtidos de mulheres soropositivas mostraram que neutropenia 
estava associada à carga viral elevada, diminuição da contagem de LTCD4, 
presença de anemia e plaquetopenia. Na análise multivariada, não houve 
relação entre neutropenia e diminuição da sobrevida nessa população [16]. 

 O uso de HAART com aumento do número de LTCD4 estão 
relacionados à resolução da neutropenia. No tratamento específico, devem ser 
abordadas as possíveis causas, e fazer uso da filgrastima (Fator estimulador 
de colônias de granulócitos humano), que diminui a apoptose acelerada e 
restaura a função dos neutrófilos (aumento da aderência, fagocitose).  

 Estudo multicêntrico, randomizado, analisou a eficácia do uso de 
filgrastima em pacientes HIV-positivos neutropênicos com contagem de LTCD4 
< 200 cel/mm3, divididos em três grupos: utilizando diariamente doses entre 1-
10µg/kg/dia, dose de 300-600µg uma a três vezes por semana e um grupo 
controle. Em 258 pacientes, 89.5% dos casos a causa de neutropenia foi 



atribuída ao HIV. Pacientes tratados com filgrastima (diário ou intermitente) 
desenvolveram 31% menos infecções bacterianas comparados ao grupo 
controle, necessitando de menor tempo de internação. O grupo tratado, 
independente da dose, apresentou redução no tempo de uso de 
antibioticoterapia intravenosa [17]. 

 O uso da filgrastima permite manutenção de medicações com 
ação mielossupressora, como quimioterápicos ou antivirais. O uso profilático da 
filgrastima está mais indicado naqueles com imunossupressão importante 
(LTCD4 < 200 cel/mm3). A dose a ser utilizada inicialmente é de 300µg (1 
frasco) uma a três vezes por semana via subcutânea,e também pode ser 
administrada por via intravenosa. 

Plaquetopenia 

 Pode ser o primeiro sinal ou sintoma da infecção em aproximadamente 
10% dos casos, presente em até 40% dos pacientes infectados [18]. 

 A destruição imunológica, semelhante à púrpura trombocitopênica 
imunológica (PTI), ainda é a causa mais freqüente de plaquetopenia nesta 
população. A glicoproteína (gp) 120/160 do vírus faz reação cruzada com a gp 
IIb/IIIa da superfície plaquetária com produção de anticorpos IgG e formação 
de complexo antígeno-anticorpo com destruição plaquetária através da ligação 
com os receptores (Fc) dos macrófagos no baço.  

Estudo em pacientes soropositivos mostrou incidência de plaquetopenia 
em um ano de 3.7%; associada com AIDS, contagem LTCD4<200 cel/mm3, 
idade >45 anos, uso drogas injetáveis, linfoma e anemia. A plaquetopenia não 
foi associada à terapia antiretroviral utilizada ou profilaxia para pneumocistose. 
Sobrevida foi menor de forma significativa entre os indivíduos plaquetopênicos 
e naqueles onde foi possível determinar o motivo do óbito, em 5.4% dos 
pacientes a plaquetopenia ou sangramento contribuiu para a causa da morte 
[19].  

As células progenitoras dos megacariócitos e megacariócitos em 
maturação podem ser infectadas pelo vírus por possuírem os receptores para 
internalização viral na célula (CD4 e CXCR4). As plaquetas destes pacientes 
apresentam sobrevida reduzida, além de alguns trabalhos mostrarem aumento 
da apoptose em megacariócitos [20]. É relatado o aumento dos níveis de 
trombopoetina mesmo em pacientes sem plaquetopenia, sugerindo que a 
infecção pelo HIV poderia afetar os precursores de plaquetas, com diminuição 
de receptores de trombopoetina em plaquetas e megacariócitos. 

Outras causas de plaquetopenia incluem as citadas anteriormente neste 
capítulo (infecções oportunistas, neoplasias, medicamentosas, púrpura 
trombocitopênica trombótica) incluindo outras condições que estejam 



relacionadas ao desenvolvimento de hiperesplenismo (hepatite viral, 
esquistossomose, leishmaniose, micobacteriose). 

Tratamento.  

Os pacientes com PTI podem ser tratados da mesma forma que 
pacientes HIV negativos. Os casos de PTI apresentando contagem plaquetária 
entre 20.000 – 30.000/mm3 são os que geralmente necessitam de tratamento.  

Aumento significativo das contagens plaquetárias de pacientes HIV com 
PTI é relatado após a introdução de HAART, mesmo em pacientes 
apresentando  níveis elevados de LTCD4 e carga viral baixa; em pacientes em 
uso de HAART prévio, avaliação da aderência do paciente ao tratamento e 
tempo de uso da terapia deve ser considerado [21]. 

A imunoglobulina humana intravenosa (IGIV) tem ação rápida na 
elevação do número de plaquetas com indicação principalmente nos pacientes 
que necessitam de intervenção cirúrgica ou com sangramento importante. Atua 
por saturação dos receptores Fc dos macrófagos esplênicos. A dose total 
utilizada é de 1 a 2g/kg, sendo medicação de alto custo. Tem ação temporária, 
com meia-vida em torno de três semanas; por este motivo quando utilizada é 
necessário uso concomitante de outra medicação, geralmente corticosteróides. 

Imunoglobulina anti-D, é dirigida contra o antígeno Rh da hemácia, 
atuando também na saturação dos receptores Fc no baço. Neste caso, como 
há ligação com o antígeno eritrocitário, foi inicialmente questionado o uso em 
pacientes infectados pelo risco de hemólise. Utilizada somente para estudos 
clínicos, que demonstraram não haver componente hemolítico importante, com 
resposta mais duradoura comparada a IGIV [22]. 

Outras alternativas de tratamento como danazol, dapsona, vincristina, 
interferon-alfa e esplenectomia são descritas em pacientes HIV - positivos na 
era pré-HAART, com resposta, não sendo considerados tratamentos de 
primeira escolha nestes casos. 

O uso dos corticosteróides mostra eficácia neste grupo de pacientes, 
indicado para uso por curto período de tempo, por desvantagem dos efeitos 
colaterais relacionados a medicação, sendo mais importante a 
imunossupressão a longo prazo.  

A trombopoetina recombinante humana  apresenta duas formulações, 
sendo uma delas peguilada (rhTPO e PEG-rHuMGDF), com características 
farmacológicas similares e mostram efeitos importantes in vitro e in vivo no 
desenvolvimento dos megacariócitos e produção de plaquetas.Estudo em 
chimpanzés infectados pelo HIV com plaquetopenia crônica, e níveis elevados 
de anticorpos antiglicoproteína IIIa  quando tratados com PEG-rHuMGDF, 



apresentaram aumento na contagem plaquetária e do número de 
megacariócitos na medula óssea [23]. 
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