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METODOLOGIA

Foi desenvolvido um estudo observacional, descritivo longitudinal de

coorte retrospectiva, onde foram analisadas 47 crianças expostas ao

HIV-1 via TV sob acompanhamento no Hospital Dia do IMIP-PE. Os

hemogramas foram obtidos através da análise de prontuários e

analisados de acordo com a faixa etária.

A transmissão vertical (TV) do vírus da imunodeficiência humana do

tipo 1 (HIV-1) ocorre pela transmissão viral de mãe para filho durante a

gestação, no parto e/ou na amamentação. Alguns relatos apontam que

crianças infectadas pelo HIV-1 podem apresentar alterações

hematológicas atribuídas aos efeitos (diretos e indiretos) da infecção

pelo HIV-1, às infecções oportunistas e à toxicidade dos agentes

terapêuticos. No entanto, não é claro, o perfil de alterações em crianças

expostas via TV. Esse trabalho avaliou aspectos hematológicos de

crianças expostas ao HIV-1 via TV no estado de Pernambuco.

INTRODUÇÃO

Estudos envolvendo alterações hematológicas, tanto em pacientes

adultos infectados pelo HIV-1 como em crianças expostas à

transmissão vertical do HIV-1 possuem importância epidemiológica,

visto que contribuem para o desenvolvimento de estratégias

preventivas às doenças constitucionais, reduzindo a morbimortalidade.

CONCLUSÃO

O sistema imune da criança, ainda em desenvolvimento, reflete

diferenças na patogênese da infecção pelo HIV-1 em comparação com

indivíduos adultos. Crianças infectadas pelo HIV-1 por via TV, podem

apresentar alterações laboratoriais precoces e persistentes, com a

contribuição de muitos fatores entre eles alterações nas células

precursoras hematopoiéticas, destruição das células imunológicas e

impacto no microambiente na medula óssea.

A anemia pode ser decorrente do efeito citopático do HIV-1 sobre os

eritrócitos, da presença de anticorpos antieritrocitários, de alterações

no metabolismo do ferro, podendo acarretar em anemia ferropriva ou

anemia da doença crônica, onde as citocinas inflamatórias também

atuam na regulação do metabolismo do ferro.

A plaquetose pode ser atribuída ao descontrole da medula óssea após

infecções, à deficiência de vitamina E ou deficiência de ferro.

DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Silva BE, Silva MTN, Vilela MMS. Evolução de parâmetros

hematológicos em um grupo de crianças infectadas pelo vírus da

imunodeficiência humana do tipo 1 (HIV-1). J Ped 1999; 75:442-48.

Bain BJ. The hematological features of HIV infection. British J Hematol

1997; 99:1-8

Ellaurie M, Burns ER, Rubinstein A. Hematologic manifestations in

pediatric HIV infection: severe anemia as a prognostic factor. Am J

Pediatr Hematol Oncol 1990;12: 449-53.

Mueller BV. Hematological problems and their management in children

with HIV infection. In: Pizzo PA, Wilfert CM, eds.

ASPECTOS HEMATOLÓGICOS EM CRIANÇAS EXPOSTAS À TRANSMISSÃO 

VERTICAL DO HIV-1 EM PERNAMBUCO

RESULTADOS

Em ambos os grupos, a idade de início de acompanhamento foi

de 20 dias até 2 anos.

No grupo de crianças EI, 15 (63%) apresentaram anemia. Já no

grupo ENI apenas 4 (17%).

Em relação a série branca, no grupo de EI, foi observada 8% de

leucocitose, 4% de leucopenia, 8% de leucocitose, 25% linfopenia,

21% eosinofilia, 13% de monocitose, 4% de monocitopenia.

No grupo de ENI 4% apresentaram leucopenia, 22%

apresentaram eosinofilia, 4% monocitose. Em relação à série

trombocítica, 17% dos EI e 48% dos ENI apresentaram

plaquetose.
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Expostos e 

Infectados

n=47 n=23 n=24

Faixa Etária Neonatos a 2 

anos

Neonatos a 2 

anos

Neonatos a 2 

anos

n % n % n %

Anemia 19 40 4 17 15 63

Leucocitose 2 4 0 0 2 8

Leucopenia 2 4 1 4 1 4

Linfocitose 2 4 0 0 2 8

Linfopenia 6 13 0 0 6 25

Eosinofilia 10 21 5 22 5 21

Monocitose 4 9 1 4 3 13

Monocitopenia 1 2 0 0 1 4

Plaquetose 15 32 11 48 4 17

Plaquetopenia 0 0 0 0 0 0

Tabela 1. Frequência de alterações hematológicas em crianças

expostas ao HIV-1 por via vertical.
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