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 RESUMO  

          O Vírus Linfotrópico de Células T Humano do tipo 1 (HTLV-1) tem sido 

pesquisado com o objetivo de analisar sua soropositividade durante os exames de 

sangue realizados no pré-natal. Uma das vias de transmissão do HTLV-1 é a 

materno- infantil, através da amamentação, pela via transplacentária e pelo canal do 

parto. No presente estudo foi analisada a incidência da soropositividade do vírus 

HTLV-1 em gestantes de diferentes estados brasileiros (Bahia, Maranhão, Mato 

Grosso, Pará e Rio de Janeiro). Foi realizada uma revisão de literatura através de 

uma busca on-line nas principais bases de artigos científicos: MEDLINE, LILACS, 

SCIELO, BIREME, BV SALUD, DATASUS e o Google acadêmico. Independente da 

baixa incidência do vírus HTLV-1 em gestantes, é necessário que os órgãos de 

saúde se conscientizem da importância dos exames feitos durante o pré-natal, para 

evitar a possível transmissão materno-infantil. 

INTRODUÇÃO 

         O Vírus Linfotrópico de Células T Humano do Tipo 1 (HTLV-1) pertence a 

família Retroviridae, subfamília Orthoretroviridae e gênero Deltaretroviridae. O 

HTLV- 1 possui tropismo pelo linfócito CD 4+ produzindo infecções crônicas com 

período de latência de dez a sessenta anos 1,3.                                                                                                                                                                                                                                                                 

         A transmissão do vírus HTLV-1, ocorre através da relação sexual sem o uso de 

preservativo, transfusão de sangue, uso de agulhas e seringas contaminadas e pela 

contaminação materno-infantil, ou seja, amamentação prolongada, através canal do 

parto ou por via transplacentária 1,2.                                                                                                                                                                                                                                                            

          A detecção laboratorial da infecção por HTLV-1 é realizado através de dois 

métodos. A triagem pelo teste Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) ou de 

aglutinação em látex, que apresentam alta sensibilidade e são baseados na 

detecção de anticorpos contra o vírus. Posteriormente são feitos testes 

confirmatórios como a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), Western Blot e 

Imunofluorescência indireta 3,4.     

  

 



OBJETIVO 

         Analisar o diagnóstico laboratorial do HTLV do tipo 1 e sua incidência em  

gestantes.                                                                                                 

METODOLOGIA 

        O método adotado neste estudo foi a revisão de literatura realizada por meio de 

uma busca on-line de artigos científicos, publicados entre os anos de 2006 e 2013, a 

partir das principais bases de dados bibliográficos em saúde publica: LILACS 

(Literatura Latino- Americana e do caribe em Ciências as Saúde), SCIELO ( 

Scientific Eletronic Library Online), BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde), MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), Google Acadêmico, 

DATASUS, BV SALUD e  utilizando os seguintes descritores: HTLV-1, gestantes e 

soropositividade. 

DESENVOLVIMENTO  

Tabela 1: Incidência da soropositividade em gestantes nos diferentes estados 

brasileiros. 

                                                                 

     Analisando a Tabela 1, percebe-se que a prevalência de mulheres gestantes 

infectadas pelo vírus HTLV-1 é baixa entre os diferentes estados do Brasil. Contudo 

o cuidado com as mães infectadas e seus bebes vão além do simples 

acompanhamento e a notificação da soropositividade. 2,3,.                  

 

Estados Período da Pesquisa Quantidade 

de Mulheres 

Média de 

idade 

Prevalência da 

soropositividade 

Bahia Nov. 2008  à  Mai. 2010 2.766 19 à 30 ( 29/2.766 ) 1,5% 

Maranhão Jul. 2008  à Jul. 2009 2.044 18 à 45 ( 7/2.044 ) 0,3 % 

Mato Grosso Abr. 2006 à  Set. 2006 2.965 13 à 44 ( 89/2.965 ) 3% 

Pará Fev. 2008  à  Nov. 2008 13.382 20 à 40 ( 40/13.382 ) 0,3% 

Rio de Janeiro Nov. 2012 à  Abr. 2013 1.204 24 à 28 ( 7/1.204 ) 0,6% 



RESULTADOS PRELIMINARES 

       Apesar da baixa prevalência do HTLV-1 em gestantes, é necessário que as 

políticas públicas invistam em campanhas de prevenção e reforcem a importância da 

triagem dos exames de sangue feitos durante o período do pré- natal, para que se 

evite todas as formas de transmissão.  
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