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RESUMO

Introdução: Os vírus linfotrópicos de células T humanas (HTLV) tem prevalência
mundial que varia de acordo com a região geográfica e população estudada, o Brasil
se destaca por apresentar grande número de portadores do HTLV. Desta forma o
objetivo deste estudo foi de avaliar a prevalência e o perfil epidemiológico do HTLV-
1/2,  na  região  nordeste  a  partir  de  estudos  publicados  nos  últimos  10  anos.
Metodologia: Foram realizadas analises retrospectivas documental em plataformas
de busca como LILACS, pubmed e Scielo onde foram selecionadas 10 pesquisas
entre artigos e teses.  Resultados e discursões: Dos indivíduos soro reativo para
anti-HTLV-1/2,  determinou-se  que  a  população  do  sexo  masculino  foi  mais
prevalente, e a faixa etária mais recorrente estava acima dos 40 anos. Os solteiros
apresentaram  maior  chance  de  contrair  a  infecção,  enquanto  que  as  pessoas
autodeclaradas  mestiças/pardas  foram  significativamente  mais  prevalentes. Com
relação ao perfil  sorológico, o HTLV-1 se mostrou endêmico na região, porém o
estudo demonstrou que menos da metade dos indivíduos soropositivos  no teste
ELISA,  realizaram  o  teste  confirmatório,  Western  Blot.  Houveram  taxas  de  co-
infecções com outros marcadores sorológicos, com maior prevalência para Hepatite
B, além de Hepatite C, Sífilis e HIV.  Conclusão: A realidade do HTLV na região
nordeste mostra a necessidade de adoção de medidas eficazes de saúde pública
focadas na implantação de estratégias de identificação dos infectados e prevenção
do HTLV.
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ABSTRACT

Introduction:  Human  T-cell  lymphotropic  viruses  (HTLV)  have  a  worldwide
prevalence that varies according to the geographic region and population studied,
Brazil stands out for having a large number of HTLV carriers. Thus, the aim of this
study was to assess the prevalence and epidemiological profile of HTLV-1/2, in the
northeast region, based on studies published in the last 10 years.  Methodology:
Retrospective documentary analyzes were performed on search platforms such as
LILACS, pubmed and Scielo where 10 searches were selected between articles and
theses. Results and speeches: Of the individuals reactive serum for anti-HTLV-1/2,
it  was  determined  that  the  male  population  was  more  prevalent,  and  the  most
recurrent age group for was over 40 years old. Singles were more likely to get the
infection, while self-declared mixed-race / mixed-race people were significantly more
prevalent.  Regarding the serological profile, HTLV-1 proved to be endemic in the
region, but the study showed that less than half of the HIV-positive individuals in the
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ELISA test, performed the confirmatory test, Western Blot. There were rates of co-
infections with other serological markers, with a higher prevalence for Hepatitis B, in
addition to Hepatitis C, Syphilis and HIV.  Conclusion:  The reality of HTLV in the
northeast region shows the need to adopt effective public health measures focused
on the implementation of strategies to identify those infected and prevent HTLV.

Keywords - HTLV-1/2. Prevalence; Infection; Northeast Region.
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INTRODUÇÃO

Os vírus HTLV (Human T-cell lymphotropic viruses) 1 e 2 existem como pró-
vírus,  isto  é,  genoma  viral  incorporado  ao  DNA  de  linfócitos  dos  indivíduos
infectados. Esses linfócitos infectados podem ser transmitidos pelas vias verticais,
sexual e parenteral. É compreendido por via vertical, o aleitamento materno. Essa
transmissão mãe-filho tem sido relacionada com alguns fatores, como: carga pró-
viral, concordância de HLA  (Antígenos Leucocitários Humanos)  tipo I entre mãe e
filho e duração do aleitamento materno (GONÇALVES et al. 2010).

Estima-se que a infecção pelo HTLV 1 e 2 esteja presente entre 15 e 20
milhões de indivíduos no mundo e é amplamente distribuída, com alta prevalência
no Sul do Japão, no Caribe, na América Central e do Sul, Oriente Médio, África, as
Ilhas  da  Melanésia,  além  de  três  focos  pequenos  encontrados  na  população
aborígene da Austrália,  na Papua Nova Guiné e no Norte do Japão (GESSAIN,
2012).

Existem poucos estudos epidemiológicos, com metodologia adequada, que
tenha determinado a prevalência na população geral do Brasil. A maioria dos dados
epidemiológicos  da  infecção  no  país,  refere-se  à  prevalência  em  populações
específicas, como: doadores de sangue, gestantes, lactentes, HIV +, encarcerados,
entre outros (PROIETTI, 2015).

Desta forma, o objetivo deste estudo foi  definir  a prevalência da infecção do
HTLV-1 e  2  na  região  nordeste  e  caracterizar  perfil  sorológico  do  retrovirus,  no
período de 2009 a 2019.

METODOLOGIA

Esta  pesquisa  trata-se  de um estudo  de revisão bibliográfica,  a  qual  visa
analisar os artigos de forma quantitativa, no que se refere a prevalência HTLV I e II
na região nordeste do Brasil, no período de 2009 a 2019. 

Para isso, a análise baseia-se em estudos publicados nas bases de dados
como:  SciELO  (Scientific  Eletronic  Library  Online),  Pubmed  (base  de  dados
MEDLINE) e Berine. Descritores utilizados: epidemiologia do HTLV, HTLV na região
nordeste,  HTLV-1/2.  Critério  de  inclusão:  artigos  publicados  entre  2009  e  2019,
tendo origem nos estados nordestinos. Critérios de exclusão: Artigos publicados em
outros períodos e de outros estados e regiões brasileiras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O presente estudo identificou  10  pesquisas publicadas nos últimos 10 anos
que visaram determinar a prevalência e o perfil epidemiológico para o HTLV-1/2 em
populações da região Nordeste. 

Devido à escassez de dados epidemiológicos que determine a situação geral
da população na região nordeste, só fora possível estimar a prevalência de alguns
estados  nordestinos,  como:  Maranhão,  Piauí,  Ceará  e  Pernambuco;  de  duas
capitais, São Luís e Salvador e, por fim, de dois municípios, Caruaru-PE e Patos-PB
(figura 1).

Figura 1 – Distribuição espacial quanto a prevalencia do HTLV-1/2 
na região Nordeste.

Fonte: Autoral.

A distribuição geográfica das populações estudadas, pode-se observar que
maior parte da região nordeste não foi alvo de estudos a respeito da prevalência do
HTLV, o que dificulta determinar a situação da infecção na região. Proietti  (2015)
sugeri que estudos como este são adequados para estimar a prevalência do HTLV
nessas regiões, visto que a América do Sul é endêmico para a infecção. 

No  Brasil,  a  infecção  pelo  HTLV-1/2  encontra-se  presente  em  todas  as
regiões brasileiras, mas as taxas de prevalência divergem de um estado para outro,
sendo  mais  elevadas  na  Bahia,  Maranhão,  Pernambuco  e  Pará  (GLORIA  et  al.
2015). 

Também foram identificadas nas pesquisas acerca da prevalência do HTLV-
1/2 que as populações de estudos eram específicas, tendo as mulheres gestantes, o
HIV/AIDS, as pessoas assistidas pelo Programa Saúde da Família e os pacientes
em hemodiálise como protagonistas nos estudos (tabela 1). 
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Fonte: Autoral.

A tabela deixa evidente que o HTLV-1 se mostrou mais prevalente na maioria
das pesquisas, o que pode ser concordada com a literatura que demonstra que o
Brasil  é  um  dos  países  com  maior  endemicidade  da  infecção  pelo  HTLV-1  e
comorbidades  associadas,  principalmente  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  do  país
(GESSAIN  et  al.,  2012).  Que  reforça  a  ideia  de  que  não  é  possível  estimar  a
situação da infecção na região.

CONCLUSÕES

Nesta pesquisa foi filtrado artigos e dissertações publicadas entre os anos de
2009 a 2019. No entanto, observou-se que estes estudos eram de pesquisas feitas
em anos anteriores a esse período. 

Os resultados mostram claramente a importância epidemiológica de estudos
contínuos de investigação em novas áreas geográficas da região nordeste e nas
populações gerais dos estados nordestino, principalmente quando se considera que
o Nordeste faz parte  da área endêmica para infecção do HTLV.  Além disso,  há
necessidade  de  estudos  mais  amplos  que  possam  contribuir  para  ações  de
prevenção, controle e tratamento.
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