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O monitoramento imunológico pela contagem de linfócitos TCD4 e 
virológico pela contagem da carga viral (CV) de portadores do vírus HIV-1 ao 
longo dos anos é uma importante ferramenta na compreensão da patogênese da 
doença e sua correlação com o tratamento antirretroviral (ARV). O objetivo deste 
trabalho foi observar as características virológicas e imunológicas ao longo de 10 
anos de dois grupos de pacientes portadores do vírus HIV-1 após terem sidos 
acompanhados por outra coorte em 2001. Num estudo realizado por Gagliani em 
80 pacientes recém diagnosticados com o vírus HIV-1 no ano de 2001 no 
município de Santos. Um grupo (n=43), denominado Grupo 1 com maior 
prevalência de resistências aos ARVs por consequente falha virológica após 
tratamento e um segundo grupo (n=37), em que se observou o sucesso da 
terapêutica (CV < 50 cópias/ml) e raros com mutações virais (Grupo 2). No 
trabalho reportado aqui, estes pacientes (n=80) do estudo de coorte de Gagliani 
foram observados durante 10 anos numa nova coorte até o ano de 2011. As 
médias de linfócitos do grupo 1 (TCD4: 731 e TCD8: 1403) sempre se mantiveram 
superiores ao estudo de 2001 (TCD4: 389 e TCD8: 890), representando um 
aumento de 87,9% de TCD4 e 57,6% de TCD8. As médias de CVs de 2001 
(13.633 cópias) e em 2011 (9.020 cópias) demonstram uma redução de 30,2% 
neste grupo. Com o grupo 2, as médias de contagens de linfócitos (TCD4: 727 e 
TCD8: 1343) representou um aumento de 41,4% para TCD4 e de 37,3% para 
TCD8 comparados ao ano de 2001 (TCD4: 514 e TCD8: 978). A média da CV em 
2011 foi de 11.355 cópias de HIV-1 em 2001 foi de 61 cópias, representando um 
aumento de 18.514,7%. Peculiaridades concomitantes como resistências aos 
ARVs, não adesão ao tratamento, doenças simultâneas, tempo de início do 
tratamento terapêutico, CV detectável por períodos longos, particularidades do 
vírus, cooperam para uma complexidade no quadro da doença como observado 
neste grupo em particular. 
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