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RESUMO 
 
Rocha-Junior, M.C. Desenvolvimento de uma Plataforma Molecular para o 

diagnóstico confirmatório e discriminatório da infecção pelo HTLV-1/2 

baseado na metodologia da PCR em Tempo Real. 2014. 144f. Tese de 

Doutorado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 
A significativa prevalência da infecção pelo HTLV-1/2 no Brasil tornou 

compulsória a triagem sorológica em bancos de sangue desde 1993. A realização 
de um diagnóstico eficaz e seguro desta infecção tem importância no correto 
aconselhamento dos pacientes, bem como na adoção de medidas preventivas em 
relação à transmissão do HTLV-1/2. Entretanto, a ineficiência dos testes 
confirmatórios disponíveis somado ao alto custo, são fatores limitantes para a 
conclusão segura do status clínico do paciente. O objetivo deste trabalho foi 
desenvolver, padronizar e validar uma plataforma molecular (NAT) multiplex 
utilizando a metodologia de PCR em tempo real para o diagnóstico confirmatório e 
discriminatório da infecção pelo HTLV-1/2. Para tanto, foi padronizada a PCR em 
tempo real utilizando o sistema de sondas de hidrólise (TaqMan®) e a região 
gênica viral pol foi utilizada como alvo dessas reações. As reações foram 
otimizadas e validadas em amostras de DNA de controles positivos e negativos, 
amostras de DNA obtidas a partir do sangue total de indivíduos infectados pelo 
HTLV-1/2, candidatos à doação de sangue e de pacientes infectados por outras 
viroses (HIV, HBV e HCV). Após a padronização, a plataforma molecular foi 
validada em relação aos seguintes parâmetros: sensibilidade analítica, 
sensibilidade diagnóstica, especificidade analítica, especificidade diagnóstica, 
precisão e robustez. O limite de detecção do teste (LoD) foi de 3,85 cópias/reação 
para HTLV-1 e 10,88 cópias/reação para HTLV-2. Para a especificidade, não foi 
observada reação cruzada com os vírus HAV, HBV, HCV, HIV-1 e HIV-2 e B19V 
obtidos a partir de um painel de referência viral e nem com amostras de indivíduos 
portadores de HIV, HBV ou HCV. A sensibilidade diagnóstica foi de 94,6% para 
HTLV-1 e 78,6% para HTLV-2. O coeficiente de variação encontrado no parâmetro 
precisão foi de até 0,475%. A metodologia desenvolvida é uma ferramenta simples, 
de baixo custo, sensível e altamente específica, portanto, adequada para detecção e 
discriminação da infecção por este retrovírus. A padronização desta plataforma 
tem um importante impacto no fortalecimento da capacitação tecnológica nacional. 
Além disso, propõe seu uso no algoritmo diagnóstico, o qual permitirá a conclusão 
segura do diagnóstico do HTLV-1/2. 

Palavras chave: HTLV1/2; diagnóstico; PCR em tempo real; confirmatório. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Rocha-Junior, M.C. Development of molecular platform for the confirmatory 

and discriminatory diagnosis of HTLV-1/2 infection based on Real-Time PCR 

methodology. 2014. 144f PhD Thesis. Faculty of Pharmaceutical Sciences of 

Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

The significant prevalence of HTLV-1/2 infection in Brazil has turned the 
serological testing for this virus mandatory in national blood banks since 1993. 
The performance of efficient and safe diagnosis of this infection has importance on 
the correct counseling of the patients and the prevention of the 
transfusion/hemoderivatives transmitted HTLV-1/2 infection. However, the 
inefficiency of the available confirmatory tests combined with their high cost 
present limiting factors for adequate conclusions over the clinical status of the 
patient. A safe diagnosis of the HTLV-1/2 infection is of crucial importance for the 
correct counseling of the patients and prevention of the transmission of the 
infection by blood transfusions, breastfeeding and solid organ transplantations. 
Therefore, the objective of this study was to develop, optimize and validate a 
molecular multiplex platform (NAT) utilizing the real-time PCR methodology for 
confirmatory and discriminatory diagnosis of the HTLV-1/2 infection. DNA 
samples obtained from HTLV-1/2 positive patients, blood donor candidates, and 
HIV, HBV and HCV infected patients were used in this study. The real-time PCR was 
optimized using the TaqMan® system (hydrolysis probes) and the pol gene was a 
target for real-time amplification. After optimization, the molecular platform was 
validated by analysis of the analytic and diagnostic sensitivity, analytic and 
diagnostic specificity, precision, and robustness. The detection limit (LoD) of the 
test was 3.85 copies/reaction for HTLV-1 and 10.88 copies/reaction for HTLV-2. 
Evaluation of the specificity did not demonstrate cross reaction with human 
viruses like HAV, HBV, HCV, HIV-1, HIV-2 and B19V obtained from a diagnostic 
panel and also with samples obtained from HIV, HBV or HCV positive individuals. 
The diagnostic sensitivity was 94.6% for HTLV-1 and 78.6% for HTLV-2. The 
estimated variation coefficient of the precision analysis was not more than 
0.475%. Therefore, this methodology presents simple, inexpensive, sensitive and 
highly specific test, and can be used adequately for the detection and 
discrimination of this retroviral infection. The optimization of this molecular 
platform have important impact on the improvement of the technologic capability 
and it can be used for the definition of a national diagnostic algorithm which will 
permit a safe conclusion of the HTLV-1/2 diagnosis. 
 

Key Words: HTLV-1/2, diagnostic, real-time PCR, confirmation 



RESUMEN 
 
Rocha-Junior, M.C. Desarrollo de una Plataforma Molecular para el diagnóstico 

confirmatorio y discriminatorio de la infección por el HTLV-1/2 basado en la 

metodología de PCR en Tiempo Real. 2014. 144f. Tesis de Doctorado. Facultad 

de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto - Universidad de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2014. 

 

La significativa prevalencia de la infección por el HTLV-1/2 en nuestro país 
tornó obligatorio el tamizaje serológico en bancos de sangre a partir de 1993. La 
realización de un diagnóstico eficaz y seguro de esta infección tiene importancia en 
el correcto asesoramiento de los pacientes, así como medida preventiva  en la 
transmisión del HTLV-1/2 por medio de transfusiones sanguíneas y/o 
hemoderivados. Sin embargo, la ineficiencia de los tests confirmatorios disponibles 
acoplada al alto costo, son factores limitantes para la conclusión segura del status 
clínico del paciente. Un diagnóstico seguro de esta infección es de gran importancia 
para el correcto asesoramiento de los pacientes, así como para evitar la 
transmisión del HTLV-1/2 en transfusiones sanguíneas, lactancia materna o en 
transplante de órganos sólidos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 
desarrollar, padronizar y validar una plataforma molecular (NAT) multiplex 
utilizando la metodología de PCR en tiempo real para el diagnóstico confirmatorio 
y discriminatorio de la infección por el HTLV-1/2. RESULTADOS: Fueron utilizadas 
muestras de DNA obtenidas a partir de individuos infectados por HTLV-1/2, 
muestras de condidatos a donación de sangre y muestras de pacientes infectados 
con HIV, HBV y HVC. La PCR en tiempo real fue padronizada utilizando el sistema 
TaqMan® (sondas de hidrólisis) y la región génica pol fue utilizada como blanco de 
esas reacciones. La plataforma molecular fue validada por medio de los siguientes 
parámetros sensibilidad analítica y diagnóstica, especificidad analítica y 
diagnóstica, precisión y robustez. El límite de detección del test (LoD) fue de 3,85 
copias/reacción para HTLV-1 y 10, 88 copias/reacción para HTLV-2. Para la 
especificidad, no fue observada reacción cruzada con los virus HAV, HBV, HCV, 
HIV-1, HIV-2 y B19V obtenidos de un panel viral de referencia, ni con muestras de 
indivíduos portadores de HIV, HBV o HCV. La sensibilidad diagnóstica fue de 
94,6% para HTLV-1 y 78,6% para HTLV-2. El coeficiente de variación encontrado 
en el parámetro precisión fue de 0,475% como máximo. Por lo tanto, esta 
metodología es una herramienta simple, de bajo costo, sensible, y altamente 
específica, por lo tanto, adecuada para detección y discriminación de la infección 
por este retrovirus. La padronización de esta plataforma, tiene un importante 
impacto para el fortalecimiento de la capacitación tecnológica. Además de eso, 
propone un algoritmo diagnóstico nacional, lo cual permitirá la conclusión segura 
del diagnóstico del HTLV-1/2. 

Palabras clave: HTLV1/2; diagnóstico/ PCR en tiempo real; confirmatorio. 
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I. INTRODUÇÃO 

1. Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) 

O primeiro indício de que as infecções virais poderiam ser a causa de neoplasias em 

humanos foi documentado por Rous (1911). Em 1979, o isolamento do vírus linfotrópico 

de células T humanas do tipo 1 (HTLV-1), a partir de células cancerígenas de um 

paciente com linfoma cutâneo de células T (Poiesz et al., 1980), confirmou a hipótese da 

existência de um retrovírus como agente etiológico do desenvolvimento do câncer. O 

HTLV-1 foi o primeiro retrovírus humano descrito, estabelecendo definitivamente o 

envolvimento dos retrovírus nas infecções humanas. Pouco tempo após sua 

identificação, um segundo retrovírus humano foi descrito, o HTLV-2, que por sua vez, foi 

isolado a partir de uma linhagem de células T obtidas de um paciente com leucemia de 

células pilosas (Kalyanaraman et al., 1982). 

O HTLV-1 está associado a duas principais manifestações clínicas: i) uma doença 

hematológica aguda envolvendo células T denominada leucemia/linfoma de células T do 

adulto (ATLL) (Poiesz et al., 1980; Yoshida et al., 1982); ii) uma doença de caráter 

neuroinflamatório degenerativa e progressiva denominada mielopatia associada ao 

HTLV-1/Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP). O risco para o desenvolvimento 

tanto da ATLL quanto HAM/TSP é cerca de 3 a 5%, o que torna assintomática a maioria 

dos indivíduos portadores deste retrovírus. A infecção pelo HTLV-2 tem sido associada a 

casos esporádicos de doenças neurológicas que se assemelham a HAM/TSP. Em 2005, 

dois novos tipos de HTLV foram identificados em caçadores camaroneses de primatas: 

HTLV-3 e HTLV-4 (Calattini et al., 2005; Wolfe et al., 2005). No entanto, as informações 

sobre estes novos tipos virais não são suficientes para determinar se estes retrovírus 

são transmissíveis, ou ainda, se são capazes de desencadear doenças em seus portadores 

(Mahieux e Gessain, 2009). 

 

2. Origem e Epidemiologia do HTLV 

A origem do HTLV ainda é controversa. Sugere-se que a infecção em humanos 

originou-se na África, por transmissão enzoótica, a partir de primatas não humanos. 

Aparentemente, o HTLV foi introduzido no continente americano a partir de migrações 

vindas da Ásia há cerca de 12.000 anos e pelos negros africanos durante o período de 
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tráfico de escravos no século XVI (Gallo et al., 1983; Gessain et al., 1992; Saksena et al., 

1992; Gabbai et al., 1993; Song et al., 1995; Gotuzzo et al., 2000). No Japão, estudos 

sugerem que o vírus foi introduzido por meio de sucessivas migrações humanas em 

épocas remotas (2.300 a 10.000 anos atrás) (Carneiro-Proietti et al., 2002). Enquanto a 

infecção pelo HTLV-1 é distribuída mundialmente, a infecção pelo vírus do tipo 2 parece 

estar alocada predominantemente no hemisfério ocidental (Proietti, 1992). 

Na década de 1990, De Thé e colaboradores estimaram que existissem cerca de 10 a 

20 milhões de indivíduos infectados pelo HTLV no mundo. No entanto, um estudo 

recente, baseado em uma população de 1,5 bilhões de indivíduos de áreas endêmicas, 

estima que este número seja entre cinco e dez milhões (Gessain e Cassar, 2012). Países 

populosos como a China e Índia não foram analisados, e assim, o número de portadores 

da infecção pelo HTLV possivelmente é maior. As principais áreas endêmicas no mundo 

para a infecção pelo HTLV-1 incluem o sudoeste do Japão, Caribe, África Sub Saariana, 

Américas Central e do Sul, Irã e Melanésia (Proietti et al., 2005). Na Europa, apenas a 

Romênia é considerada uma região endêmica. Esta característica torna o HTLV-1 um 

vírus com distribuição geográfica definida, apresentando áreas com alta endemicidade 

circundadas por bolsões nos quais a infecção por este retrovírus é ausente (Gessain e 

Cassar, 2012) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribuição do HTLV no mundo. O tamanho da circunferência é proporcional ao 
número de indivíduos infectados pelo HTLV-1. As prevalências indicadas variam de 1.000 até 
1.000.000 de indivíduos infectados (Adaptado de Gessain et al., 2012). 
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Contudo, a maioria dos dados sobre as taxas de prevalência do HTLV se baseiam em 

estudos de grupos específicos pouco representativos da população geral, como doadores 

de sangue gestantes, pacientes portadores de doenças hematológicas/neurológicas, 

populações nativas ou grupos isolados, usuários de drogas intravenosas e profissionais 

do sexo. Além disso, a prevalência sofre variação de acordo com o sexo, idade e nível 

sócio econômico na maioria das áreas endêmicas para HTLV (Kajiyama et al., 1986; 

Murphy et al., 1991; Mueller et al., 1996). Assim, a prevalência da população geral ainda 

é desconhecida e possivelmente superior do que constatado nesses estudos. 

O Brasil detém cerca de 2,5 milhões de indivíduos infectados pelo HTLV, o que o 

torna o país com maior número absoluto de indivíduos acometidos por esta retrovirose. 

A infecção pelo HTLV-1 apresenta uma grande heterogeneidade geográfica nas taxas de 

prevalência entre doadores de sangue, variando de 0,4/1.000 em Florianópolis-SC, até 

10/1.000 em São Luís-MA. Em geral, as taxas de prevalência nas capitais do Sul do país 

são menores, e maiores nas regiões Norte e Nordeste (Catalan-Soares et al., 2005) 

(Figura 2). 
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Figura 2. Prevalência do HTLV-1/2 no Brasil. A prevalência de HTLV-1/2 foi baseada nos 
doadores de sangue em capitais de 26 estados brasileiros e no Distrito Federal (Adaptado de 
(Catalan-Soares et al., 2005). 

 

Na região de Ribeirão Preto, a soroprevalência entre doadores de sangue é 0,1% 

(Pinto et al., 2012). Sabe-se que o grupo de doadores de sangue não reflete diretamente 

a prevalência na população geral, ficando esta subestimada. Por sua vez, o HTLV-2 é 

endêmico entre usuários de drogas injetáveis nos EUA, Europa e Sudoeste da Ásia, e 

particularmente entre os Ameríndios das Américas do Norte, Central e do Sul. A taxa de 

infecção por esse retrovírus é geralmente baixa, mas entre grupos de alto risco e tribos 

indígenas do Brasil, a soroprevalência varia de 1% a mais de 40% (Ishak et al., 1995; 

Hall et al., 1996; Ishak et al., 1998).  

 

3. Estrutura e organização genômica do HTLV 

3.1 Estrutura da partícula viral 

O HTLV-1 é um vírus do tipo C, pertencente à família Retroviridae, subfamília 

Orthoretrovirinae e ao gênero Deltaretrovirus (Coffin, 1992; 1992b).É um vírus com 
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aproximadamente 100-140 nm de diâmetro de morfologia esférica, cuja estrutura 

(envelope, nucleocapsídeo e nucleóide) é similar a de outros retrovírus.  

A partícula viral madura é circundada por um envelope, originado a partir da 

membrana da célula hospedeira. Esse envelope é composto por uma dupla camada 

proteolipídica, a qual contém uma proteína transmembrana (TM - gp21) ancorada em 

uma glicoproteína de superfície (SU - gp46). Junto à camada interna do envelope 

encontra-se a matriz viral (MA – p19), que, por sua vez, organiza os componentes virais 

em seu interior. O capsídeo icosaédrico (CA – p24) é composto principalmente pelas 

proteínas codificadas pelo gene gag. Esta estrutura encerra e protege o genoma viral. 

Outras proteínas também estão presentes no interior do CA, como as integrases (IN), 

proteases (PR) e transcriptase reversa (TR) que juntamente com o nucleocapsídeo (NC – 

p15) estão organizados em um complexo ribonucleoproteico (Ohtsuki et al., 1982) 

(Figura 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação da estrutura da partícula viral e organização genômica do HTLV-
1. À esquerda, está representada a partícula viral do HTLV-1.As linhas indicam as principais 
proteínas virais. (Adaptado de Lairmore et a.,l 2012 e Matsuoka et AL., 2007). À direita, está 
representado o genoma do HTLV-1 indicando os genes e principais moléculas de RNAm 
produzidas durante a transcrição. 
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3.2 Organização genômica 

O genoma do HTLV é composto por duas fitas simples de RNA idênticas de 

polaridade positiva. Com organização semelhante aos demais retrovírus, o genoma 

proviral é composto pelos genes enzimáticos e estruturais gag, pro, pol e env. Possui 

também uma região pX, localizada entre o gene env e a extremidade 3’LTR, a qual é 

responsável por codificar uma série de genes acessórios que incluem tax, rex, p12, p30, 

p13, e HTLV-1bZIP fator (Seiki et al., 1983; Gaudray et al., 2002; Matsuoka e Jeang, 2007) 

(Figura 3). 

O DNA proviral do HTLV -1 e HTLV-2 possui 9.032 pb e 8.952 pb, respectivamente 

(Seiki et al., 1983; Shimotohno et al., 1985). Ambas as extremidades são flanqueadas por 

uma região repetida, denominada long terminal repeats (LTR) responsável pela 

integração do DNA proviral no cromossomo do hospedeiro e regulação transcricional do 

genoma do HTLV (Berneman et al., 1992). Cada LTR é composta pelas regiões U3’ (3’ 

única), R (repetida) e U5 (5’ única). A região U3 do HTLV contém múltiplos sítios de 

ligação de fatores de transcrição como os elementos responsivos à Tax (TRE), o que a 

torna fundamental na regulação da transcrição gênica viral. A região R, por sua vez, é 

composta por diversos elementos responsivos à Rex (RxRE) que são essenciais para a 

exportação nuclear dos transcritos virais. O HTLV maximiza a utilização do seu genoma 

por meio de mudanças de fases de leitura para produzir proteínas precursoras, 

estruturais e enzimáticas, bem como, splicing alternativo para gerar múltiplas proteínas 

virais a partir da mesma região codificante (Journo et al., 2009). 

 

4. Ciclo de multiplicação do HTLV 

O HTLV tem a capacidade de infectar diversos tipos celulares in vitro, incluindo 

linfócitos B e T, células dendríticas (CDs), macrófagos, células endoteliais, astrócitos e 

células estromais mesenquimais. Entretanto, em indivíduos infectados o vírus é 

encontrado predominantemente em células T CD4+ (Nagai et al., 2001; Manel et al., 

2005; Jones et al., 2008; Rodrigues et al., 2014). O processo de replicação do HTLV pode 

ser dividido em duas fases. Na primeira, as partículas virais aderem à superfície das 

células não infectadas por meio da interação das glicoproteínas virais de superfície gp 

46 com os receptores celulares transportadores de glicose (GLUT-1), proteoglicanas de 

heparan sulfato (HSPG), ou neurofiilina-1 (NRP-1). Essas interações permitem a fusão 
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entre o envelope viral e a membrana da célula alvo. Após a penetração do capsídeo na 

célula hospedeira, o vírus sofre desnudamento, e em seguida, o core viral é liberado no 

citoplasma. No core viral, o RNA é transcrito reversamente, pela ação da TR, em um DNA 

dupla fita, o qual é transportado até o núcleo e integrado ao genoma hospedeiro por 

meio da ação enzimática da integrase viral. Na segunda fase, a transcrição do genoma 

proviral é iniciada pela RNA polimerase II do hospedeiro, resultando na geração de 

RNAm virais, que após processamento e splicing, são transportados para o citoplasma 

onde são traduzidos nas proteínas virais. Finalmente, novas partículas virais são 

montadas e liberadas por brotamento da membrana celular da célula hospedeira 

(Yasunaga e Matsuoka, 2011; Hoshino, 2012). 

Apesar de estudos apontarem opiniões divergentes quanto à infectividade do HTLV, 

a maioria deles demonstra que o HTLV é transmitido principalmente por meio da 

interação célula-célula (Hoshino, 2012; Pique e Jones, 2012). Assim, quatro mecanismos 

de transmissão viral são sugeridos: i)sinapse viral: as células T infectadas pelo HTLV 

formam espontaneamente conjugados com células T não infectadas. As proteínas virais 

Gag e Env e os RNA genômicos são reorientados para o ponto de contato entre as células 

T, indicando que a montagem viral ocorre na junção entre a célula infectada e não 

infectada. Este contato estável entre as células determina um espaço intracelular 

denominado fenda sináptica favorecendo a transferência do HTLV de maneira 

polarizada da célula infectada para a célula não infectada (Igakura et al., 2003); ii) 

biofilme viral: após o brotamento viral, as células infectadas pelo HTLV mantêm as 

partículas virais associadas à matriz extracelular composta por colágeno, agrino e 

ligantes de proteínas de superfície, constituindo o biofilme viral. Quando as células 

infectadas pelo HTLV são expostas a células não infectadas, o biofilme viral é 

rapidamente transferido para a superfície da célula alvo, resultando em infecção (Pais-

Correia et al., 2010); iii) conduítes celulares: as células infectadas pelo HTLV podem 

transferir partículas virais por meio da formação de projeções transitórias da membrana 

plasmática (conduítes) em direção à célula não infectada (Van Prooyen et al., 2010); iv) 

transmissão por células apresentadoras de antígenos: além da transmissão entre as 

células T, o HTLV pode ser transferido das CDs para as células T por meio de infecção cis 

ou trans. Na infecção cis, as CDs são infectadas, produzem novas partículas virais e as 

transferem para as células T não infectadas.Por outro lado, na infecção trans, as CDs não 
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infectadas capturam partículas virais produzidas pelas células T e infectam novas células 

T (Jones et al., 2008; Jain et al., 2009).  

Como a taxa de replicação do HTLV em células infectadas é normalmente baixa, este 

retrovírus pode combinar múltiplas estratégias a fim estabelecer uma eficiente 

transmissão viral entre as células. 

 

5. Vias de transmissão 

As principais vias de transmissão do HTLV são a vertical, por meio do aleitamento 

materno, a parenteral por transfusão de hemocomponentes celulares infectados ou 

compartilhamento de seringas por usuários de drogas intravenosas e a sexual (Tajima et 

al., 1982; Kinoshita et al., 1984; Jason et al., 1985). A eficiência da transmissão materno-

infantil é estimada em 20% e está relacionada a variáveis individuais como carga 

proviral, HLA de classe I e duração da amamentação (Hino et al., 1995; Nyambi et al., 

1996; Ureta-Vidal et al., 1999; Goncalves et al., 2010). A taxa de transmissão intrauterina 

ou durante o parto mostra-se inferior a 5% (Goncalves et al., 2010). A transmissão do 

HTLV pode ocorrer também pelo transplante de órgãos sólidos, a partir de doadores 

infectados (Zarranz et al., 2001; Zarranz Imirizaldu et al., 2003; Nowicki et al., 2006)  

O desenvolvimento das doenças associadas ao HTLV está diretamente relacionado à 

via de infecção. A ATLL está relacionada principalmente à transmissão por aleitamento 

materno, enquanto à HAM/TSP está associada à transfusão sanguínea (Uchiyama et al., 

1977; Osame et al., 1990; Fujino e Nagata, 2000). 

 

6. Manifestações clínicas associadas ao HTLV 

O HTLV-1 é considerado o agente etiológico das principais patologias: mielopatia 

associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical (HAM/TSP) e a leucemia/linfoma 

de células T do adulto (ATLL). Outras condições clínicas menos frequentes de caráter 

inflamatório também estão associadas à infecção pelo HTLV-1, como artropatias, 

polimiosites, uveítes, dermatite infectiva e Síndrome de Sjögren (Gessain et al., 1985; 

Osame et al., 1986; Morgan et al., 1989; Nishioka et al., 1989; Mochizuki et al., 1992; 

Mariette et al., 1995; La Grenade et al., 1996). Adicionalmente, uma elevada taxa de co-

infecções oportunistas como a tuberculose e a estrongiloidíase foi observada, devido à 

imunossupressão subclínica decorrente da infecção causada por este retrovírus 
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(Goncalves et al., 2010). A relação do HTLV-2 com doenças neurológicas e sistêmicas é 

menos definida, no entanto, alguns estudos sugerem que o HTLV-2 esteja associado a 

casos esporádicos que se assemelham a HAM/TSP (Mahieux e Gessain, 2003; Feuer e 

Green, 2005). 

Uma pequena proporção de indivíduos infectados pelo HTLV-1 desenvolve a 

HAM/TSP ou a ATLL. Cerca de 95-98% dos portadores desta infecção permanecem 

assintomáticos por toda a vida. Alguns estudos demonstram que o risco estimado para 

desenvolvimento de HAM/TSP é 0,3-4%, enquanto para o desenvolvimento da ATLL, é 

5% (Kaplan et al., 1990; Shimoyama, 1991). Contudo, em 2013, Okajima e colaboradores 

relataram que 76% dos indivíduos classificados como assintomáticos apresentavam 

algum grau de acometimento de pele. A distinção entre indivíduos sintomáticos e 

assintomáticos baseado somente nas doenças de caráter neurológico e hematológico não 

refletem a verdadeiro status do indivíduo, portanto, uma nova classificação clínica 

poderia ser sugerida. 

 

6.1 Leucemia/Linfoma de células T do Adulto 

A leucemia/linfoma de células T do adulto (ATLL) é uma entidade clínico-patológica 

distinta de outras neoplasias hematológicas, devido a sua associação etiológica com o 

HTLV-1 (Yoshida et al., 1984). A ATLL é uma doença linfoproliferativa agressiva 

caracterizada pela infiltração de células T CD4+ malignas nos linfonodos, baço, trato 

gastro-intestinal e pele, além da presença de células T anormais com núcleo lobulado ou 

forma de flor (flower cells), geralmente fatal e não responsiva à quimioterapia 

(Uchiyama et al., 1977; Shimoyama, 1991; Matsuoka, 2005; Bittencourt et al., 2007). A 

diversidade das manifestações clínicas determina a subdivisão da doença em quatro 

subtipos: aguda, crônica, linfomatosa e indolente (smoldering) (Shimoyama, 1991). Além 

desses tipos clínicos, existe ainda outra categoria, conhecida como forma tumoral 

primária de pele, cujas manifestações são restritas à pele e apresentam um curso 

altamente agressivo (Bittencourt et al., 2007). Dados apontam que cerca de um terço a 

um quarto dos linfomas de células T maduras estão associados à infecção pelo HTLV-1. 

Devido à semelhança dos sintomas com outras doenças linfoproliferativas, como 

leucemia linfóide crônica, síndrome de Sézary e outros linfomas, a ATLL permanece 
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subdiagnosticada em vários países no mundo, inclusive no Brasil (Shimoyama, 1991; 

Pombo De Oliveira et al., 1995; Barbosa, 1997). 

 

6.2 Mielopatia Associada ao HTLV/Paraparesia Espástica Tropical 

Na prática clínica, a HAM/TSP caracteriza-se como uma mielopatia crônica, de 

caráter inflamatório, sem remissão e com progressão variável entre os diferentes 

pacientes (Roman et al., 1987; Vernant et al., 1987; Kuroda et al., 1991; Araujo et al., 

1995; Gotuzzo et al., 2004). Esta entidade clínica manifesta-se como mielite crônica 

envolvendo as substâncias branca e cinzenta da medula espinhal, acompanhada de 

desmielinização perivascular e degeneração axonal (Cooper et al., 2009). Os indivíduos 

acometidos pela HAM/TSP desenvolvem paraparesia espástica de instalação insidiosa e 

progressiva apresentando graves distúrbios de marcha (Roman e Osame, 1988).Outros 

sinais relacionados à doença são anormalidades sensoriais periféricas, dor lombar 

persistente, hiper-reflexia dos membros inferiores, disfunção da bexiga e do intestino e 

impotência sexual (Nagai e Osame, 2003; Oliveira et al., 2007; Goncalves et al., 2010). 

O desenvolvimento da HAM/TSP é mais frequente em mulheres e o início dos 

sintomas ocorre geralmente por volta da quarta e quinta década de vida (Orland et al., 

2003). Apesar desta manifestação crônica ser considerada um evento raro e muitas 

vezes tardio, pode também acometer crianças e em alguns casos, pode ser uma doença 

de rápida progressão (Kramer et al., 1995). A alta carga proviral do HTLV-1 está 

associada ao desenvolvimento da HAM/TSP, entretanto, não é suficiente para o 

prognóstico da doença, o que indica a participação de outros fatores como a resposta 

imunológica individual, e características genéticas do hospedeiro neste processo (Nagai 

et al., 1998; Catalan-Soares et al., 2009; Talledo et al., 2010; Rocha-Junior et al., 2012). 

Embora as patologias associadas ao HTLV-1 mais estudadas sejam as neurológicas e 

hematológicas, à medida que os estudos se desenvolvem, mais se evidencia que a doença 

pode ser sistêmica, evoluindo provavelmente para o conceito de síndrome (Carneiro-

Proietti et al., 2002). 

 

7. Diagnóstico laboratorial do HTLV 

O potencial da disseminação do HTLV-1/2 por meio da transfusão sanguínea incitou 

a triagem sorológica em bancos de sangue, inicialmente no Japão em 1986, seguida dos 
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Estados Unidos em 1988, sendo gradativamente implantada em outros países. (Vrielink 

et al., 1997). No Brasil, a triagem sorológica em doadores de sangue tornou-se 

compulsória a partir de 1993, de acordo com a Portaria n° 1.376 (19/11/1993) do 

Ministério da Saúde.  

O diagnóstico da infecção pelo HTLV é realizado em duas etapas: triagem e 

confirmação. Na triagem, são utilizados testes sorológicos que detectam a presença de 

anticorpos dirigidos contra o vírus, tais como testes imunoenzimáticos (EIA), 

quimioluminescência e aglutinação de micropartículas de látex sensibilizadas (Verdier, 

Denis, et al., 1990; Thorstensson et al., 2002). Os antígenos frequentemente utilizados 

nos testes disponíveis no mercado são aqueles encontrados no lisado viral do HTLV-1 e 

HTLV-2 acrescidos das proteínas recombinantes derivadas do envelope viral, as quais 

aumentam a sensibilidade do teste. Para a confirmação, podem ser utilizados o Western 

Blot (WB), a reação em cadeia da polimerase (PCR), a radioimunoprecipitação (RIPA) e a 

imunoflorescência indireta (IFA) (Verdier, Leonard, et al., 1990; Thorstensson et al., 

2002; Costa et al., 2011). Rotineiramente, o WB é utilizado como método confirmatório, 

permite discriminar a infecção pelo HTLV-1 e HTLV-2 devido à adição de antígenos 

recombinantes de cada tipo viral. Entretanto, o teste de WB apresenta frequentemente 

resultados inconclusivos devido a reatividades inespecíficas (Kwok et al., 1990; Lal, 

1996; Thorstensson et al., 2002; Abrams et al., 2011). O teste ainda apresenta elevado 

custo, o que o torna inviável para implementação do mesmo na rotina diagnóstica 

(Carneiro-Proietti et al., 2006; Andrade et al., 2010). Diferentes algoritmos 

confirmatórios têm sido propostos para a confirmação de testes positivos obtidos na 

triagem sorológica o que demonstra a complexidade da definição na infecção pelo HTLV-

1/2 (Carneiro-Proietti et al., 2006; Costa et al., 2011).  

A partir da sistematização da triagem sorológica em bancos de sangue, os problemas 

relacionados à conclusão do diagnóstico, como o elevado número de resultados 

indeterminados, começaram a surgir. O algoritmo nacional para a triagem sorológica em 

doadores de sangue preconiza a utilização de um método altamente sensível como o EIA. 

Entretanto, a confirmação dos resultados positivos da triagem sorológica por outro 

método, como o WB, não é obrigatório (Figura 4) principalmente devido ao alto custo 

associado à ineficiência do teste. Diante dessas dificuldades, os testes moleculares se 

impuseram para a conclusão segura do diagnóstico da infecção pelo HTLV. 
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Figura 4. Algoritmo diagnóstico para o HTLV preconizado nos bancos de sangue do Brasil. 
(Adaptado de Manual técnico para a investigação da transmissão de doenças pelo sangue, 
ANVISA, 2004). 

 

7.1 Testes moleculares 

O diagnóstico molecular da infecção pelo HTLV é realizado por meio da reação em 

cadeia da polimerase (PCR), a qual se baseia na pesquisa de sequências genômicas 

provirais do HTLV no espécime clínico. Esta técnica apresenta alta sensibilidade e 

especificidade devido à amplificação de fragmentos de DNA pré-determinados. Desta 

forma, a PCR possibilita a identificação de cepas divergentes que não estão incluídas nos 

testes sorológicos, bem como a identificação da infecção em pacientes que se encontram 

no período de janela imunológica (Madeleine et al., 1993; Ishak et al., 1998). 

O DNA proviral do HTLV-1/2 pode ser detectado e/ou quantificado por meio da 

amplificação de diferentes regiões do genoma viral. As regiões gag, pol, env, tax e rex são 

comumente utilizadas neste procedimento (Gabbai et al., 1993; Poiesz et al., 2000; 
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Thorstensson et al., 2002; Vitone et al., 2006). Com o objetivo de aumentar a 

sensibilidade e especificidade, a nested PCR pode ser realizada, na qual uma segunda 

reação de amplificação é realizada com o produto da primeira reação. Em 1992, Higuchi 

e colaboradores, introduziram a ideia da PCR em tempo real (qPCR). Esta técnica é capaz 

de detectar e quantificar em tempo real os produtos da PCR durante a reação de 

amplificação, medindo o aumento da intensidade de fluorescência durante a reação. Esta 

tecnologia detecta os produtos específicos de uma reação de PCR por meio da clivagem 

de uma sonda duplamente marcada com fluoróforo, a qual se hibridiza na região do DNA 

entre os sítios de ligação dos primers. Pela característica de apresentar alta sensibilidade 

e especificidade, a qPCR é um método capaz de esclarecer estados sorológicos 

indeterminados, bem como discriminar a infecção causada pelo HTLV-1 e HTLV-2.  

Diversos autores descrevem diferentes protocolos de qPCR para o diagnóstico do 

HTLV-1/2. Contudo, estes protocolos utilizam diferentes equipamentos e métodos de 

detecção, bem como regiões gênicas virais distintas. Além disso, as metodologias 

propostas apresentam deficiências na padronização e no processo de validação, 

impactando diretamente na sensibilidade e especificidade do teste (Dehee et al., 2002; 

Estes e Sevall, 2003; Adaui et al., 2006; Besson e Kazanji, 2009; Moens et al., 2009; 

Waters et al., 2011). 

  

8. Métodos de validação aplicados ao diagnóstico 

O processo de validação determina o desempenho de um teste diagnóstico, o qual 

deve ser adequadamente desenvolvido e otimizado. Os critérios avaliados na validação 

devem contemplar os parâmetros analíticos, os quais incluem precisão, sensibilidade e 

especificidade e parâmetros diagnósticos, incluindo a sensibilidade e especificidade. 

 

8.1 Precisão 

A precisão de um ensaio é definida como o grau de variação entre resultados obtidos 

sob condições experimentais estipuladas. Este parâmetro é avaliado por meio da 

repetibilidade e reprodutibilidade. A repetibilidade refere-se à máxima concordância 

entre testes sucessivos da mesma amostra submetidos às mesmas condições. Já a 

reprodutibilidade refere-se à máxima concordância entre testes sucessivos de um 

mesmo analito sob diferentes condições operacionais.  
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8.2 Robustez 

A robustez de um teste é um método utilizado para aferir o potencial de 

contaminação de uma reação devido ao arraste (carry over) de DNA de uma amostra 

positiva para uma amostra negativa.  

 

8.3 Sensibilidade e Especificidade Analítica 

A sensibilidade analítica ou limite de detecção é definido como a quantidade mínima 

de uma substância ou organismo que o teste é capaz de detectar. A especificidade 

analítica ou avaliação de reatividade cruzada é dada pela capacidade do teste em 

identificar exclusivamente a substância alvo ou organismo em uma reação. 

 

8.4 Sensibilidade e Especificidade Diagnóstica 

A sensibilidade diagnóstica é uma característica inerente ao teste e refere-se a 

capacidade do teste em reconhecer os verdadeiros positivos em relação ao total de 

doentes. Por outro lado, a especificidade diagnóstica caracteriza-se pela capacidade de 

um teste em não detectar como positivo os indivíduos sadios, ou seja, excluir o estado de 

doença quando a mesma é ausente. 

 

O processo de validação de um teste engloba o desenvolvimento e a documentação 

do desempenho do teste diagnóstico, bem como a avaliação constante de controles que 

asseguram a sua qualidade. A figura 5 demonstra os passos para a validação de um teste 

diagnóstico, desde sua concepção até implementação e manutenção.  
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Figura 5. Estágios do desenvolvimento, validação e manutenção de testes diagnósticos. 
(Adaptado de OIE Terrestrial Manual, 2013). 

 

9. Justificativa 

O Brasil detém o maior número absoluto de indivíduos infectados pelo HTLV-1/2 do 

mundo, com aproximadamente 2,5 milhões de casos. O potencial de disseminação deste 

retrovírus por meio da transfusão sanguínea incitou o início da triagem sorológica em 

bancos de sangue. De acordo com a Portaria n° 1.376 (19/11/1993) do Ministério da 

Saúde, a triagem para HTLV-1/2 em candidatos à doação de sangue tornou-se 

obrigatória desde 1993. No entanto, ainda não há um algoritmo definido para o 

diagnóstico desta infecção. Os métodos comumente empregados na etapa de triagem são 
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os testes de EIA seguido do WB, utilizado como confirmatório. Entretanto, este 

algoritmo resulta em 30% de resultados inconclusivos ou indeterminados. Ainda, apesar 

da disponibilidade dos testes sorológicos para diagnosticar a infecção pelo HTLV, esta 

não pode ser detectada durante o período de pré-soroconversão (janela imunológica), 

que pode variar de 36 a 72 dias, ou quando a resposta imunológica é deficiente. A 

qualidade e segurança das transfusões sanguíneas estão diretamente relacionadas à 

identificação e remoção das unidades com potencial infeccioso. Portanto, o 

desenvolvimento de ferramentas moleculares altamente sensíveis e específicas em 

complemento ou substituição ao teste de WB torna-se necessário.  

Estudos mostram a importância da transmissão vertical do HTLV, os quais geraram 

projetos de leis (estadual e federal) para a inclusão da sua triagem sorológica nos 

exames pré-natal em hospitais públicos. Esta medida reduziria a transmissão da 

infecção na fase gestacional e principalmente no aleitamento materno, que é a principal 

via de transmissão para as crianças. Adicionalmente, o diagnóstico molecular pode 

facilitar a identificação de lactentes infectados por transmissão vertical, uma vez que as 

provas sorológicas nessa situação específica não permitem descartar a presença de 

anticorpos maternos, transferidos passivamente por via transplacentária. 

A rede de captação e transplante de órgãos (OPTN) exige que os potenciais doadores 

sejam submetidos ao teste de triagem para HTLV-1/2. Os atuais métodos sorológicos são 

sensíveis e específicos, porém, quando aplicado a uma população com baixa prevalência 

desta infecção, a maioria dos resultados regentes na sorologia é falso positivo. Estes 

resultados levam à diminuição do número de doadores, o que eleva o tempo e a lista de 

espera, culminando no aumento da mortalidade dos pacientes.  

Nesta última década, demonstrou-se que a tecnologia de amplificação de ácidos 

nucléicos (do inglês Nucleic Acid Technology, NAT) pode ser rápida e de baixo custo, bem 

como ser amplamente utilizada na identificação precoce da infecção pelo HIV e HCV, 

entre outras infecções virais. Atualmente, não existe nenhuma plataforma NAT 

comercial disponível para HTLV-1/2. A implementação desta tecnologia poderia 

sobrepor-se a todas estas desvantagens metodológicas mencionadas anteriormente, 

permitindo a conclusão segura do diagnóstico, bem como aumentar a segurança de 

transplante de órgãos sólidos e transfusional. Além disso, a identificação de gestantes 

infectadas associada à interrupção do aleitamento materno impactaria diretamente na 

redução da transmissão deste retrovírus. Portanto, o desenvolvimento e a validação 
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desta plataforma (NAT) para o diagnóstico confirmatório in vitro da infecção pelo HTLV-

1/2 pode ser um passo expressivo para o fortalecimento da capacitação tecnológica no 

Brasil. Ademais, contribui para a economia de divisas do país, pois permitirá o acesso ao 

diagnóstico confirmatório da infecção que apresenta alto custo, por se tratar de métodos 

importados. 
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II. OBJETIVOS 

1. Objetivo geral 

Desenvolver e validar uma plataforma molecular (NAT) utilizando a tecnologia da 

PCR em tempo real para o diagnóstico confirmatório e discriminatório da infecção pelo 

HTLV-1/2 para a conclusão segura do diagnóstico desta infecção. 

 

2. Objetivos específicos 

- Definir a região gênica alvo do HTLV-1/2 para proposição dos primers e sondas 

que serão utilizadas para o diagnóstico; 

- Avaliar e padronizar o método de extração de DNA; 

- Desenvolver e padronizar os controles positivos e negativos; 

- Desenvolver e padronizar o controle interno de reação; 

- Padronizar a reação de PCR em tempo real no formato multiplex; 

- Produzir e validar lote de reagentes e controles; 

- Realizar os processos de validação aplicados a testes diagnósticos.  
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VI. CONCLUSÕES	

 A	região	gênica	viral	pol	do	HTLV	foi	definida	como	alvo	das	reações	de	PCR	em	tempo	

real	 (qPCR),	 pois	 se	 mostrou	 específica	 e	 adequada	 para	 a	 plataforma	 molecular	

desenvolvida;	

 O	kit	de	extração	de	DNA	a	partir	do	sangue	total	do	fabricante	B	apresentou	melhor	

desempenho	 pois	 houve	 alto	 rendimento	 e	 baixo	 coeficiente	 de	 variação	 na	

recuperação	do	DNA	extraído;	

 Foi	produzido	um	controle	positivo	único	que	contém	DNA	do	HTLV‐1	e	HTLV‐2	(MT‐

2+GU),	o	qual	manteve‐se	estável	em	todas	as	reações	de	qPCR;	

 A	utilização	do	gene	endógeno	da	beta‐globina	como	controle	interno	de	amplificação	

permitiu	o	monitoramento	dos	procedimentos	pré‐analíticos	e	analíticos	do	teste	em	

questão;	

 A	detecção	do	HTLV‐1,	HTLV‐2	e	controle	interno	utilizando	o	sistema	multiplex	de	

qPCR	apresentou	alta	sensibilidade	e	especificidade;	

 O	teste	desenvolvido	neste	trabalho	apresentou	100%	de	especificidade	analítica;	

 O	teste	desenvolvido	foi	capaz	de	detectar	2,81	a	5,54	cópias/reação	para	HTLV‐1	e	

7,02	 a	 17,21	 cópias/reação	 para	 HTLV‐2,	 mostrando‐se	 mais	 sensível	 quando	

comparado	aos	métodos	descritos	na	literatura;	

 A	 plataforma	 de	 qPCR	 desenvolvida	 neste	 trabalho	 foi	 capaz	 de	 diagnosticar	 a	

infecção	em	94,6%	dos	 indivíduos	 infectados	pelo	HTLV‐1	e	78,6%	dos	 indivíduos	

infectados	pelo	HTLV‐2.	Ainda,	este	apresentou	100%	de	especificidade	diagnóstica	

ao	analisar	indivíduos	não	infectados;	

 O	teste	desenvolvido	é	preciso	e	adequado	para	a	realização	do	diagnóstico	molecular	

da	 infecção	 pelo	 HTLV‐1/2.	 Além	 disso,	 trata‐se	 de	 um	 teste	 robusto	 capaz	 de	

diagnosticar	amostras	com	diferentes	cargas	provirais	em	uma	mesma	placa,	sem	o	

risco	de	contaminação	cruzada	das	amostras	negativas;	

 A	 plataforma	 molecular	 multiplex	 desenvolvida	 neste	 trabalho	 pode	 ser	

implementada	na	confirmação	do	diagnóstico	do	HTLV‐1/2	como	alternativa	e/ou	

complemento	ao	WB	em	casos	de	sorologia	positiva	para	HTLV‐1/2.	
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ANEXOS	

ANEXO	I	‐	Aceite	do	Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	
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ANEXO	II	‐	Termo	de	Consentimento	livre	e	esclarecido	dos	pacientes	

	

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus Universitário Monte Alegre 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME DA PESQUISA: “Desenvolvimento de uma Plataforma Molecular in house para o 

Diagnóstico Confirmatório da infecção pelo HTLV” 

 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:  

Simone Kashima Haddad 

Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz parte de 

uma linha de pesquisa que é desenvolvida pelo corpo clínico do Hospital das Clínicas da 

FMRP-USP-RP, em conjunto com os pesquisadores do Centro de Terapia Celular - Centro 

Regional de Hemoterapia do HC-FMRP-USP, com o objetivo de conhecer melhor o vírus 

linfotrópico de células T humanas (HTLV). 

A sua participação é voluntária. Para participar, é necessário ler atentamente este 

documento e ouvir nossas explicações em caso de dúvidas. Se estiver interessado em 

participar, solicitaremos que assine este documento. Caso não queira participar, o seu 

seguimento no ambulatório continuará o mesmo, sem prejuízo nenhum para o seu tratamento. 

6. O que é HTLV? 

Esta sigla significa vírus linfotrópico de células T humanas. 

Como ele é transmitido?  

O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) é um vírus que pode ser transmitido pelo 

sangue, contato sexual e da mãe grávida para o filho. 



Anexos	
	

137 
 

O que ele causa? 

A grande maioria dos indivíduos não apresenta sintomas, porém uma pequena parcela das 

pessoas infectadas pode ter uma doença com alteração nos nervos ou no sangue. 

Como você, paciente, vai participar da pesquisa? 

A pessoa que participar desta pesquisa deverá doar 20 mL de sangue. Esta quantidade de 

sangue retirada não será prejudicial à saúde. A colheita de sangue será realizada no braço, 

após a assepsia, com seringas e agulhas descartáveis e por um profissional capacitado, 

podendo levar a um leve desconforto passageiro. Os riscos que podem ocorrer são a 

formação de hematomas no local da punção (acúmulo de sangue debaixo da pele) e sensação 

dolorosa. 

7. Porque esta pesquisa está sendo feita? 

 

Esta pesquisa proporcionará um diagnóstico rápido, seguro e de baixo custo para a 

infecção pelo HTLV-1/2 permitindo assim a conclusão segura do quadro clínico do paciente. 

Não haverá nenhuma despesa e nenhum ganho em dinheiro. Afirmamos que os nomes 

dos participantes não serão divulgados em nenhum momento. Esta pesquisa não trará 

benefício direto ao sujeito envolvido, ficando a critério do mesmo a desistência em participar 

da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ao seu seguimento hospitalar.  

Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com Maurício Cristiano Rocha 

Junior/Evandra Strazza Rodrigues/Virgínia Mara de Deus ou Simone Kashima Haddad pelo 

telefone (16) 2101 9300 ramal 9606. 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________ 

RG n: ____________________________, autorizo a retirada de 20 mL do meu sangue 

através de punção venosa para a realização de pesquisa. Fui informado (a) sobre o 

procedimento e que o volume retirado não causará dano a minha saúde. Fui informado (a) 

também que a finalidade dessa pesquisa é de entender como o vírus se comporta e promove 

o aparecimento das infecções.  
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Ribeirão Preto, _____ de _________________ de 200__. 
 
 
 
 
 
_______________________________    _______________________________________ 
  Assinatura do paciente – Registro              Simone K.Haddad/ Prof. Dr. Dimas T. Covas 
                                                                               Pesquisadores Responsáveis 
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ANEXO	III	‐	Termo	de	Consentimento	livre	e	esclarecido	dos	pacientes	

	

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus Universitário Monte Alegre 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

NOME DA PESQUISA: “Desenvolvimento de uma Plataforma Molecular in house para o 

Diagnóstico Confirmatório da infecção pelo HTLV” 

 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: Simone Kashima Haddad, Svetoslav Nanev Slavov, 
Maurício Cristiano Rocha Junior, Kátia Kaori Otaguiri, Daiane Fernanda dos Santos, Evandra 
Strazza Rodrigues e Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas. 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz 

parte de uma linha de pesquisa que é desenvolvida pelo corpo clínico do Hospital das Clínicas 

da FMRP-USP-RP, em conjunto com os pesquisadores do Centro de Terapia Celular - Centro 

Regional de Hemoterapia do HC-FMRP-USP, com o objetivo de conhecer melhor o vírus 

linfotrópico de células T humanas (HTLV). 

A sua participação é voluntária. Para participar, é necessário ler atentamente este 

documento e ouvir nossas explicações em caso de dúvidas. Se estiver interessado em 

participar, solicitaremos que assine este documento. Caso não queira participar, o seu 

seguimento no ambulatório continuará o mesmo, sem prejuízo nenhum para o seu tratamento. 

8. O que é HTLV? 

Esta sigla significa vírus linfotrópico de células T humanas. 

Como ele é transmitido?  

O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) é um vírus que pode ser transmitido pelo 

sangue, contato sexual e da mãe grávida para o filho. 

O que ele causa? 
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A grande maioria dos indivíduos não apresenta sintomas, porém uma pequena parcela das 

pessoas infectadas pode ter uma doença com alteração nos nervos ou no sangue. 

Como você, paciente, vai participar da pesquisa? 

A pessoa que participar desta pesquisa deverá doar 20 mL de sangue (o equivalente a 4 

colheres de sopa). Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à saúde. A colheita 

de sangue será realizada no braço, após a assepsia (limpeza), com seringas e agulhas 

descartáveis e por um profissional capacitado, podendo levar a um leve desconforto 

passageiro. Os riscos que podem ocorrer são a formação de hematomas no local da punção 

(acúmulo de sangue debaixo da pele) e sensação dolorosa. 

9. Porque esta pesquisa está sendo feita? 

Esta pesquisa proporcionará um diagnóstico rápido, seguro e de baixo custo para a 

infecção pelo HTLV-1/2 permitindo assim a conclusão segura do quadro clínico do paciente. 

Uma das fases de teste deste diagnóstico é a chamada especificidade analítica, na qual será 

verificada se existe algum tipo de reação cruzada com outros tipos de vírus, dentre eles o HIV, 

o HBV e o HCV, ou seja, verifica se o teste em desenvolvimento consegue detectar somente 

o HTLV-1/2 e não outros tipos virais. 

Não haverá nenhuma despesa e nenhum ganho em dinheiro. Afirmamos que os nomes 

dos participantes não serão divulgados em nenhum momento. Esta pesquisa não lhe trará 

benefício direto, ficando à seu critério a desistência em participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo ao seu seguimento hospitalar.  

Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com Maurício Cristiano Rocha 

Junior/Evandra Strazza Rodrigues/Virgínia Mara de Deus ou Simone Kashima Haddad pelo 

telefone (16) 2101 9300 ramal 9606. 

 

(  ) Sim, eu concordo em participar do estudo e autorizo a coleta de 20mL de meu sangue 

através de punção venosa para a realização da pesquisa. Fui informado (a) sobre o 

procedimento e que o volume retirado não causará dano a minha saúde. Fui informado (a) 

também que a finalidade dessa pesquisa é de entender como o vírus se comporta e promove 

o aparecimento das infecções.  
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Nome do pesquisador que aplicou 
o TCLE (datilografado ou em letra de fôrma) 

Assinatura do pesquisador que 
aplicou o TCLE

Data 

Nome do voluntário o TCLE 
(datilografado ou em letra de fôrma) 

Assinatura do voluntário Data 
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ANEXO	IV	‐	Termo	de	Consentimento	livre	e	esclarecido	dos	controles	

	

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus Universitário Monte Alegre 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

NOME DA PESQUISA: “Desenvolvimento de uma Plataforma Molecular in house para o 

Diagnóstico Confirmatório da infecção pelo HTLV” 

 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: Simone Kashima Haddad, Svetoslav Nanev Slavov, 
Maurício Cristiano Rocha Junior, Kátia Kaori Otaguiri, Daiane Fernanda dos Santos, Evandra 
Strazza Rodrigues e Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas. 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz 

parte de uma linha de pesquisa que é desenvolvida pelo corpo clínico do Hospital das Clínicas 

da FMRP-USP-RP, em conjunto com os pesquisadores do Centro de Terapia Celular - Centro 

Regional de Hemoterapia do HC-FMRP-USP, com o objetivo de conhecer melhor o vírus 

linfotrópico de células T humanas (HTLV). 

A sua participação é voluntária. Para participar, é necessário ler atentamente este 

documento e ouvir nossas explicações em caso de dúvidas. Se estiver interessado em 

participar, solicitaremos que assine este documento. Caso não queira participar, o seu 

seguimento no banco de sangue continuará o mesmo, sem prejuízo nenhum para a sua 

doação. 

10. O que é HTLV? 

Esta sigla significa vírus linfotrópico de células T humanas. 

Como ele é transmitido?  

O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) é um vírus que pode ser transmitido pelo 

sangue, contato sexual e da mãe grávida para o filho. 
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O que ele causa? 

A grande maioria dos indivíduos não apresenta sintomas, porém uma pequena parcela das 

pessoas infectadas pode ter uma doença com alteração nos nervos ou no sangue. 

Como você, doador (a), vai participar da pesquisa? 

Para a realização deste trabalho, precisamos da colheita de sangue de pessoas que NÂO 

estejam contaminadas com este vírus. Será importante para utilizar como controle negativo 

para esta pesquisa. A pessoa que participar desta pesquisa deverá doar 04 mL de sangue (o 

equivalente a 1 colheres de sopa). Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à 

saúde. A colheita de sangue será realizada no braço, após a assepsia (limpeza), com seringas 

e agulhas descartáveis e por um profissional capacitado, podendo levar a um leve desconforto 

passageiro. Os riscos que podem ocorrer são a formação de hematomas no local da punção 

(acúmulo de sangue debaixo da pele) e sensação dolorosa. 

11. Porque esta pesquisa está sendo feita? 

Esta pesquisa proporcionará um diagnóstico rápido, seguro e de baixo custo para a 

infecção pelo HTLV-1/2 permitindo assim a conclusão segura do quadro clínico do paciente. 

Uma das fases de teste deste diagnóstico é a chamada especificidade diagnóstica, na qual 

será verificada se o teste em desenvolvimento é capaz de identificar corretamente os 

indivíduos saudáveis. 

Não haverá nenhuma despesa e nenhum ganho em dinheiro. Afirmamos que os nomes 

dos participantes não serão divulgados em nenhum momento. Esta pesquisa não lhe trará 

benefício direto, ficando à seu critério a desistência em participar da pesquisa a qualquer 

momento.  

Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com Maurício Cristiano Rocha 

Junior/Evandra Strazza Rodrigues/Virgínia Mara de Deus ou Simone Kashima Haddad pelo 

telefone (16) 2101 9300 ramal 9606. 

 

(  ) Sim, eu concordo em participar do estudo e autorizo a coleta de 4 mL de meu sangue 

através de punção venosa para a realização da pesquisa. Fui informado (a) sobre o 

procedimento e que o volume retirado não causará dano a minha saúde. Fui informado (a) 

também que a finalidade dessa pesquisa é de entender como o vírus se comporta e promove 

o aparecimento das infecções.  
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Nome do pesquisador que aplicou 
o TCLE (datilografado ou em letra de fôrma) 

Assinatura do pesquisador que 
aplicou o TCLE

Data 

Nome do participante 
(datilografado ou em letra de fôrma) 

Assinatura do participante Data 


