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O impacto da terapia antirretroviral (TARV) na morbimortalidade  de pessoas vivendo 
com HIV (PVHIV) está relacionado à contagem de linfócitos T-CD4+ entre os indivíduos  

em uso de TARV. O aumento da contagem de T-CD4+ aponta para uma recuperação 
imunológica (RI) e reflete a saúde desta população.

Nosso estudo propõe estimar o tempo médio até a RI e os fatores associados à RI.

• DELINEAMENTO – POPULAÇÃO – FONTE DE DADOS:
Análise retrospectiva – PVHIV, sup. 18 anos, início de
TARV entre 2009-2018 em Minas Gerais - Dados
obtidos em base nacionais: Sistema de Controle
Logístico de Medicamentos (SICLOM) Sistema de
Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL).

• VARIÁVEIS: Idade, sexo, RI: contagem de T-CD4 sup.
500 cels/μl, adesão à TARV: inf. 45 dias entre duas
dispensações (variável tempo dependente), T-CD4
baseline: contagem de T-CD4 até 90 dias antes do
início da TARV.

• ANÁLISES: Descritivas, incidência acumulada e
densidade de incidência para a RI. Tempo mediano
para da RI geral e estratificado pelo T-CD4+ baseline
e pela adesão à TARV: método de Kaplan-Meier.
Associação entre RI e T-CD4+ baseline e adesão à
TARV: Modelo de regressão de Cox extendido.

M
ET

O
D

O
S

R
ESU

LTA
D

O
S

• POPULAÇÃO: N:8014, sexo masculino: 67%, média: 38,7 anos, T-CD4+ baseline 228
cels/μl.

• SEGUIMENTO: O tempo de seguimento: 15.872 pessoas-ano, incidência acumulada:
58%, densidade de incidência: 29,5/100 pessoas-ano, tempo mediano geral: 23
meses (IC 95%: 22-24).

• ASSOCIAÇÃO: T-CD4+ baseline > 200cels/ μl associada & RI: chance de risco (HR; do
inglês hazard ratio): 4,2 (IC 95% 3,9-4,5). A adesão à baseline & RI: HR=3.1
(IC95%:2,9-3,4).

Table 1 – HR modelado por meio de Regressão de Cox, sumarizando a relação entre tempo para a RI e contagem de

T-CD4 no início da TARV e adesão à TARV, ajustado pelo sexo, idade e ano de início da TARV

Variáveis n (%) evento (%) 

           Análise Multivariada 

       HR (IC95%)            p-valor 

CD4 baseline      
<200cels/µl 3443 1200(35)         1.00 

>200cels/µl 4571 3478(76)    4.2(3.9-4.5)                    <0.01 

Adesão à TARV      

   Não 1058 181(17)          1.00 

   Sim 

  6956 1670(24) 3.1(2.87 – 3.4)                < 0.01 

 

CONCLUSÃO

O período para a RI nas PVHIV em TARV ainda é 
muito longo e o início precoce e da adesão à 

TARV são fundamentais para reduzir este tempo. 
O controle destes fatores representa o principal 
desafio para conquistar o sucesso no tratamento 

das PVHIV em TARV. 
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