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RESUMO 
 

PAIVA, A M. Infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas do tipo 1 

(HTLV-1) em uma coorte acompanhada em São Paulo. 2016. Tese (Doutorado) 

– Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

 

INTRODUÇÃO: O virus linfotrópico de células T humanas do tipo 1 (HTLV-1) é  

endêmico em várias partes do mundo e transmitido primariamente através de 

relações sexuais ou da mãe para o filho. MÉTODOS: Estes modos de transmissão 

foram investigados na coorte de pacientes com HTLV-1 acompanhados no Instituto 

de Infectologia Emílio Ribas de São Paulo comparando-se casais soroconcordantes 

e sorodiscordantes, para estudo da transmissão sexual, e binômios mãe-filho 

soroconcordantes e com filho soronegativo para estudo da transmissão vertical. Os 

dados foram consolidados e depois analisados utilizando o sistema RedCap 

(Research Electronic Data Capture) e o programa computacional estatístico 

Stata/IC 13.1. Resultados com valor de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Variáveis com p < 0,2 na análise bivariada foram 

incluídos na análise multivariada. RESULTADOS: Entre janeiro de 2013 e maio de 

2015, de 178 pacientes com HTLV-1 que se declararam casados, 107 (46 homens 

e 61 mulheres) tinham parceiro testado, resultando em 81 casais (26 homens e 26 

mulheres já formavam pares entre si). Foram excluídos aqueles com HIV ou HTLV-

2. A taxa de soroconcordância entre casais foi 46,9%. A carga proviral (PVL) de 

HTLV-1 foi comparada entre 19 casais soroconcordantes e 37 sorodiscordantes, e 

os casais soroconcordantes apresentaram cargas provirais mais elevadas (p = 

0,03). Não houve diferença entre os grupos de acordo com idade, tempo de 

relacionamento, ter mãe ou irmão com HTLV-1, raça, local de nascimento, 

escolaridade, história de hemotransfusão, HAM/TSP, ATL ou soropositividade para 

hepatite C. Na análise multivariada, no entanto, o tempo de relacionamento (> 20 

anos) manteve-se independentemente associado com a ocorrência de 

soroconcordância entre casais (p = 0,031). Por sua vez, no período de junho de 

2006 a agosto de 2016 havia 192 mães com infecção pelo HTLV-1, resultando em 

499 filhos expostos. Destes, 288 (57,7%) foram testados para HTLV-1, constituindo-

se na amostra final para o estudo, juntamente com respectivas 134 mães. Entre os 

filhos testados, 41 foram positivos para HTLV-1, indicando taxa de transmissão 
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vertical de 14,2%. Sete dos 134 núcleos familiares concentraram 20 (48,8%) do 

total de 41 filhos soropositivos e cinco apresentavam prole com três ou mais filhos 

soropositivos para HTLV-1. Estiveram associadas à soropositividade do filho: 

duração da amamentação ≥ 12 meses, PVL materna ≥ 100 cópias/104 PBMC, idade 

da mãe no parto > 26 anos, raça/etnia asiática, estado civil divorciada, filho com 

avó soropositiva para HTLV-1, ter irmão com HTLV-1. Na análise multivariada, 

amamentação ≥ 12 meses, PVL materna elevada e ter irmão com HTLV-1 

mantiveram-se independentemente associados ao desfecho. CONCLUSÕES: Os 

resultados indicam que o HLTV-1 vem sendo transmitido ativamente na coorte, 

tanto por via sexual como materno infantil, com agregação familiar de casos e que o 

risco de transmissão entre casais persiste após décadas (mais de 20 anos) de 

sorodiscordância. Foi observada associação entre PVL e transmissão do vírus, 

tanto por via sexual como materno-infantil, mesmo depois de anos após o desfecho. 

PVL materna elevada e amamentação prolongada estiveram independentemente 

associados à transmissão vertical, sendo necessários outros estudos avaliando a 

influência de fatores genéticos.  

Descritores: Infecções por HTLV-1. Doenças sexualmente transmissíveis. Controle 

de doenças transmissíveis. Aleitamento materno. Transmissão de doenças. 

Retroviridae. 
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ABSTRACT 

 
 

PAIVA, A M. Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) infection in a 

cohort followed up in São Paulo. 2016. Thesis (Doctorate degree) – Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo. Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
INTRODUCTION: Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) is transmitted 

primarily either through sexual intercourse or from mother to child. METHODS: The 

current study investigated sexual and vertical transmission among individuals 

diagnosed as HTLV-1-positive who have been followed up at the Institute of 

Infectious Diseases “Emilio Ribas”. In order to study the sexual transmission and 

mother-to-child transmission, the selected individuals with their respective pairs 

(couples or mother and son, repectively) were classified into seroconcordant or 

serodiscordant groups according to serological findings. Data were collected and 

managed using Research Electronic Data Capture (REDCap) and Stata/IC 13.1 for 

Windows. p values < 0.05 were considered statistically significant. Variables with p < 

0.2 in bivariate analysis were included in multivariate analysis. RESULTS: Between 

January 2013 and May 2015, 178 HTLV-1-positive patients had spouses, 107 of 

which (46 men and 61 women) had tested partners, thus forming the initial sample 

(81 couples). Individuals co-infected with HTLV-2 or human immunodeficiency virus 

were not included in the analysis. The rate of seroconcordance was 59.8%. The 

HTLV-1 proviral load was compared between 19 and 37 seroconcordant and 

serodiscondant couples, respectively, and the concordant couples showed higher 

proviral loads (p = 0.03). There were no differences between the groups according 

to age, relationship length, having a mother or sibling with HTLV-1, race, ethnicity, 

nationality, education, history of blood transfusion, HAM/TSP, ALT, or hepatitis C 

virus status. In multivariate analysis, relationship time (over 20 years) was shown 

associated with ocurrence of seroconcordance status (p = 0.031). In turn, between 

June 2006 and August 2016 there were 192 mothers with HTLV-1 infection, 

resulting in 499 exposed children. Of these, 288 (57.7%) were tested for HTLV-1, 

forming the final sample for the study with 134 respective mothers. Among the 

tested soons, 41 were positive for HTLV-1, indicating vertical transmission rate of 

14.2%. Of 41 positive sons for HTLV-1, 40 (48.8%) were clustered in seven of 134 

households, and five households had their offspring with three or more sons 
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seropositive for HTLV-1. The following variables were associated with positive son 

for HTLV-1: breastfeeding duration ≥ 12 months, maternal PVL ≥ 100 copies/104 

PBMC, mother's age at delivery > 26 years, asian race/ethnicity, divorced marital 

status, child with grandmother seropositive for HTLV-1, have brother with HTLV-1. 

In multivariate analysis, breastfeeding ≥ 12 months, higher maternal proviral load 

and have brother with HTLV-1 remained independently associated with the 

outcome. CONCLUSIONS: The results indicate that the HLTV-1 is actively 

transmitted in the cohort both sexually and vertically, with ocurrence of familial 

clustering. The sexual transmission risk persists among couples even after decades 

(over 20 years) of serodiscordance. PVL remained associated with the outcome 

even several years after the occurrence of the transmission both sexually and 

vertically. High maternal provirus load and breastfeeding beyond 12 months  were 

independently associated with positive son for HTLV-1, but it is necessary further 

studies to evaluating the influence of genetic factors on the mother-to-child 

transmission. 

.  

Descriptors: HTLV-1. Sexually transmitted diseases. Transmitted disease control. 

Breastfeeding. Disease transmission. Retroviridae.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Virus Linfotrópico de Células T Humanas do tipo 1 (HTLV-1) e do tipo 2 

(HTLV-2), pertencentes à família Retroviridae e ao gênero Deltaretrovirus, foram os 

primeiros retrovírus identificados em humanos1,2 . Dois novos vírus, HTLV-3 e 

HTLV-4, foram recentemente isolados na África Central3,4, mas não foram ainda 

associados com doença humana e não foi ainda demonstrada transmissão entre 

humanos5.  

O HTLV-1 é o agente causal da leucemia/linfoma de células T do adulto 

(ATL) e da doença neurológica conhecida como mielopatia associada ao 

HTLV/paraparesia espástica tropical (HAM/TSP), além de uveíte, dermatite 

infectiva, e outras desordens inflamatórias e síndromes emergentes associadas 

com o HTLV-16–9. 

A infecção pelo HTLV-1 é endêmica em várias partes do mundo, incluindo 

sudeste do Japão, algumas ilhas do Caribe, América do Sul, África subsaariana e 

focos no Oriente Médio e Australo-Melanésia6,8. Recente revisão de dados 

epidemiológicos baseada em uma população total de aproximadamente 1,5 milhões 

de indivíduos residindo em áreas endêmicas para HTLV-1 – mas sem incluir outras 

regiões altamente populosas tais como China, Índia, região noroeste da África e 

África Oriental – sugere que há provavelmente mais de 5-10 milhões de portadores 

de HTLV-18. Estes resultados são consistentes com as estimativas iniciais entre 10 

a 20 milhões de pessoas infectadas7. No Brasil, estimativas apontam para 

aproximadamente 2,5 milhões de pessoas infectadas, o que o torna o país com o 

maior número absoluto de indivíduos soropositivos10. 

O HTLV está presente nas secreções genitais de indivíduos infectados e 

pode ser transmitido através de relações sexuais. A transmissão ocorre mais 
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eficientemente do homem para a mulher11 e elevada carga proviral em células 

mononucleares no sangue periférico tem sido reportada em associação com o 

aumento do risco de transmissão sexual, possivelmente porque poderia estar 

associada a uma maior excreção genital do vírus12,13.  

A presença do HTLV-1 no leite materno é responsável pela maioria dos 

casos de transmissão materno-infantil (TMI) e se correlaciona com a carga materna 

do provírus no sangue14,15. Entretanto a carga proviral (PVL) não é utilizada no 

Brasil em estudos sobre transmissão, seja pela via sexual ou materno-infantil. Estas 

duas formas de transmissão são responsáveis pela manutenção da endemia em 

nosso meio e em outros países nos quais o HTLV-1 é endêmico16.  

 Esta necessidade de estudos sobre a transmissão torna-se ainda mais 

relevante por não existir um programa nacional consolidado para controle da 

infecção ou seu reconhecimento entre os agravos e eventos de notificação 

compulsória, sendo os poucos estudos com casais, em sua maioria, oriundos do 

Japão, que possui população com características bem diversas da brasileira. O 

teste anti-HTLV não é rotineiramente oferecido a todas as gestantes atendidas no 

Sistema Único de Saúde e também inexistem estudos específicos para estabelecer 

a taxa de TMI em nossa população.   
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2 ASPECTOS GERAIS 

 

2.1 HTLV-1 versus HTLV-2 

 

 O HTLV-1 é o agente causal da leucemia/linfoma de células T do adulto 

(ATL) e da mielopatia associada ao HTLV/paraparesia espástica tropical/ 

(HAM/TSP), além de uveíte, dermatite infectiva, e outras desordens inflamatórias e 

síndromes emergentes associadas com o HTLV-16–9.  

O HTLV-2, apesar de estreitamente relacionado ao HTLV-1, apresenta 

aspecto distinto de patogênese e transmissão, tais como menor carga proviral9,17, 

elevada ocorrência de pneumonia e bronquite quando comparado â população 

geral18,19 e uma prevalência semelhante entre homens e mulheres, sugerindo que 

talvez a transmissão sexual do vírus possa ser igualmente eficaz entre os sexos20.   

O HTLV-1 é endêmico no Japão, algumas ilhas do Caribe, América do Sul, 

África subsaariana e focos no Oriente Médio e Australo-Melanésia8. O HTLV-2 é 

prevalente em populações nativas, tais como os indígenas nas Américas e Pigmeus 

africanos, bem como em usuários de drogas endovenosas21–26.  

Apesar de 65% de similaridade genética com o HTLV-1, o HTLV-2 não tem 

sido ainda consistentemente associado com doença humana, embora desordens 

neurológicas semelhantes à HAM/TSP tenham sido observadas em alguns 

pacientes com infecção pelo HTLV-225,27.  

 Análises do sequenciamento genético permitem dividir o HTLV-1 e o HTLV-2 

em sete e quatro subtipos, respectivamente. Os diversos subtipos parecem não 

apresentar diferenças em sua patogenicidade, porém refletem sua procedência 

geográfica e migrações de populações28–30. Adicionalmente, análises do 

sequenciamento genético do vírus também são capazes de demonstrar idênticas 
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sequências genéticas e confirmar que o HTLV-1 foi transmitido do indivíduo 

soropositivo para o cônjuge não infectado31. 

 

2.2 Origem do HTLV-1 nas Américas 

 

 Existem duas hipóteses sobre a origem do HTLV-1 no continente americano. 

A primeira considera a migração pré-histórica de populações infectadas ocorrida há 

cerca de 11.000-13.000 anos através da região do estreito de Behring e América do 

Norte. Estas populações migraram através da América Central e se espalharam 

pela América do Sul, estabelecendo-se principalmente nos Andes e ao longo da 

região Amazônica. A outra hipótese sugere que o HTLV-1 teria se originado na 

África e trazido ao continente americano através do tráfico de escravos entre os 

séculos XVI e XIX.  

A migração transcontinental do HTLV-1 é suportada por estudos mostrando 

duas linhagens de alelos HLA-A associadas com populações endêmicas para 

HTLV-1 no mundo. Ambas as linhagens (HLA-A*26 e HLA-A*36) originalmente 

evoluíram em africanos e se dispersaram através de populações asiáticas e 

indígenas da América do Norte e do Sul32. Esta dispersão transcontinental de 

HTLV-1 parcialmente se sobrepõe ao padrão de migração de mongoloides do 

sudeste da Ásia32,33. De modo interessante, a análise filogenética revelou que os 

genes ancestrais destes alelos vêm do MHC primata, incluindo aqueles de gorilas, 

chimpanzés e macacos34. Tomando-se isto em consideração, é possível que os 

alelos HLA-A*26 e HLA-A*36 possam ter evoluído há mais de 50 milhões de anos e 

que seus detentores tornaram-se hospedeiros naturais da infecção por HTLV-1 

devido a uma baixa capacidade de resposta imune ao vírus32. Análise filogenética 

de DNA proviral de HTLV-1 em amostras de medula óssea de fêmur de uma múmia 
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andina revelou que os clones isolados eram similares aos dos indígenas da 

América do Sul e pertenciam a um subgrupo transcontinental intimamente 

relacionado com o HTLV-1 de Ainu, no sul do Japão, e de alguns subgrupos 

mongoloides asiáticos, sugerindo que o HTLV-1 da múmia andina teria se originado 

de um paleomongolóide asiático35.  

 O debate sobre a origem do HTLV-1 vinha sendo focado primariamente ao 

nível empírico da análise molecular filogenética, particularmente sobre como 

explicar melhor a origem filogenética do subtipo Cosmopolita do HTLV-1, ao qual 

pertencem as cepas encontradas em indígenas da América do Sul, subtipo também 

predominante entre as demais cepas isoladas de diferentes áreas endêmicas e não 

endêmicas do continente americano36. Análises de sequenciamento genético têm 

dividido o HTLV-1 nos subtipos 1a (Cosmopolita), 1b (África Central), 1c 

(Melanésia) e 1d, 1e, 1f e 1g (África Central). O subtipo Cosmopolita é dividido em 

5 subgrupos: Transcontinental (A) (maioria das cepas de HTLV-1 isoladas da 

América do Sul), Japonês (B), Oeste-africano (C), Norte-africano (D)37,38, de negros 

peruanos (E)39 e os raros subtipos F e G (África Central)40.  

O subgrupo transcontinental (A) tem sido caracterizado tanto na América do 

Norte como na do Sul8,29,41–44. O subgrupo japonês (B) tem sido encontrado no 

Brasil, Canadá, Colômbia e Peru, podendo ser explicado pela migração da Ásia 

para as Américas há milhares de anos e pela recente imigração japonesa8,29,41,43,45. 

O subgrupo C, do Oeste africano, foi identificado no Caribe e na Guiana Francesa, 

porém não no Brasil, apesar de sua introdução ser associada ao tráfico de escravos 

trazidos daquela região da África e da alta taxa de infecção entre negros sul-

americanos8,23,41,44. O subgrupo E foi caracterizado no Peru em dois indivíduos 

negros, apresentando um tipo de DNA mitocondrial idêntico ao de algumas 

populações da África Ocidental37,45. 
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 As migrações das populações africanas através do tráfico de escravos 

ocorreram principalmente do oeste e centro da África para as Américas, sendo que 

40% dos quase 10 milhões de africanos desembarcaram em portos brasileiros, 

tornando intrigante que o subgrupo C não seja encontrado no Brasil41. Objetivando 

esclarecer a origem do HTLV-1 no Brasil, Galvão-Castro et al.41 analisaram  243 

sequências da região LTR de isolados de descendentes de diversas etnias e 

regiões geográficas do país e todas foram classificadas como o subtipo 

Cosmopolita. Destas, 97,7% estavam no subgrupo Transcontinental (A) e somente 

3,3% no subgrupo Japonês (B), resultados estes discordantes dos dados históricos 

que indicavam que a maioria dos africanos trazidos para Salvador foi originária do 

oeste da África, onde somente circula o subgrupo C. 

  As migrações das populações africanas abrangeram vários ciclos: Ciclo da 

Guiné, durante a segunda metade do século XVI; Ciclo de Angola e do Congo no 

século XVII; Ciclo da Costa da Mina, durante os três primeiros quartos do século 

XVII; Ciclo da baía de Benin nos séculos XVIII e XIX. É possível a ocorrência de 

múltiplas introduções do HTLV-1 na era pós-colombiana, pois algumas sequências 

do HTLV-1 encontradas se agrupavam em um grupo da América Latina com 

sequências da África do Sul segregadas a partir de um mesmo ancestral do outro 

grupo com uma sequência da África Central. Portanto, esta relação de 

ancestralidade sugere que este subgrupo foi inicialmente introduzido na África do 

Sul devido à migração de uma população Banto da África Central para o Sul da 

África há cerca de 3.000 anos e depois para o Brasil durante o tráfico de escravos 

no período entre os séculos XVI e XVII41. A análise da distribuição de haplótipos 

ligados ao grupo de genes da globina β demonstrou que 29,4% de haplótipo tipo 

Banto poderia explicar porque a maioria dos isolados de HTLV-1 são agrupados 

com aqueles do sul da África46. Sabe-se que africanos de etnia banto foram trazidos 
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para Bahia entre 1678 e 1810 e que cerca de 2.400 africanos bantos (sendo 100 

procedentes de Angola e 2.300 de Madagascar) também foram trazidos no período 

compreendido entre 1817 e 184347. Durante o período de colonização da África do 

Sul pelos ingleses nos séculos XVII e XVIII muitos africanos migravam para regiões 

vizinhas atualmente conhecidas como Angola, Madagascar e Moçambique, onde 

eram capturados e transportados para Salvador47. Além disso, há evidências de 

que muitas vezes os portos de partida dos navios negreiros na África 

frequentemente não estavam relacionados com a origem étnica e geográfica dos 

africanos transportados47. Portanto, estes em conjunto resultados corroboram a 

hipótese de múltiplas introduções pós-Colombianas do subgrupo A no Brasil.   

 A maioria das populações não indígenas com HTLV-1 nas Américas 

provavelmente foi infectada por cepas originadas do tráfico de escravos durante o 

período pós-colombiano8,42,44–50 e atualmente é aceito que o HTLV-1 nas Américas 

teve mais de uma origem: trazido da Ásia através do estreito de Behring durante a 

era paleolítica35,38,51,52; tráfico de escravos, no período colonial41,44–46,50; e mais 

recentemente, a imigração japonesa a partir do início do século XX43,45,51 (Figura 1). 

 

Figura 1 – Origem do HTLV-1 nas Américas. Baseado nas referências 26, 32, 39 e 
41. 
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2.3 Transmissão célula a célula: a sinapse virológica do HTLV  

 

 Os vírus HTLV 1 e 2 apresentam as mesmas vias de transmissão do vírus 

da imunodeficiência humana (HIV); no entanto, partículas infecciosas  livres de 

HTLV-1 são raramente encontrados no plasma. Contato direto célula-célula é 

requerido para a transmissão eficiente de HTLV-1 a partir de uma célula infectada 

para uma nova célula hospedeira através de um mecanismo especializado e 

altamente organizado conhecido como sinapse virológica, no qual o vírus subverte 

a fisiologia da célula T normal. O contato celular rapidamente induz polarização do 

citoesqueleto da célula infectada para a junção célula-célula. O complexo core do 

HTLV-1 (proteína Gag) e o genoma do HTLV-1 acumulam-se na junção celular e 

são a seguir rapidamente transferidos para a célula não infectada, em um processo 

que requer aproximadamente duas horas53.       

Outra possível rota de transmissão do HTLV-1 entre células recentemente 

descritas incluem a internalização de partículas virais livres pelas células 

dendríticas e que depois são transferidas ao linfócito através do contato célula a 

célula54 ou partículas virais que poderiam ser retidas na superfície do linfócito em 

uma estrutura semelhante a um biofilme antes de sua transferência lateral para o 

local de recepção na região de contato célula-célula55. Considerando que são 

infectadas células móveis (linfócitos), a propagação através da sinapse virológica 

maximiza a eficiência da transmissão e, ao mesmo tempo, limita a exposição do 

vírus aos mecanismos de defesa do hospedeiro56. 

 

2.4 Modos de transmissão do HTLV-1 
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 A transmissão do vírus ocorre primariamente através de três vias: a) 

materno-infantil, por transmissão transplacentária, durante o parto ou pela 

amamentação; b) contato sexual, principalmente do homem para a mulher; e c) 

parenteralmente, através da transfusão de sangue contaminado e seus produtos, 

bem como do uso de seringas contaminadas (Figura 2).  

A passagem limitada de linfócitos infectados através da placenta 

provavelmente contribui para a relativa raridade da infecção transplacentária do 

HTLV-157,58. A infecção pelo HTLV-1 por via transplacentária ainda requer estudos 

que avaliem seus possíveis efeitos sobre o feto. Tais estudos poderiam contribuir 

com informações adicionais para o aconselhamento de casais sorologicamente 

discordantes que desejam ter filhos, particularmente com esposo positivo, nos quais 

reduzir o risco de transmissão sexual previne danos à gestante e ao concepto.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Modos de transmissão do HTLV-1  

              I. Vertical (Materno-infantil) 

                 A. Aleitamento materno 

                 B. Parto 

                 C. Transplacentária 

                        II. Parenteral  

                A. Hemotransfusão 

                B. Uso de drogas endovenosas 

                C. Transplante de órgãos 

                D. Acidente ocupacional  

                E. Iatrogênica                                                                                        

                F. Compartilhar lâmina de barbear 

                      III. Sexual 

                   A. Homem-mulher 

                B. Mulher-homem 

                    C. Homem-homem  
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 A transmissão do HTLV-1 pela via hematogênica por transfusão de sangue  

total e leucócitos resulta em soroconversão em mais de 40% dos receptores59, mas 

ainda não foram documentados casos de transmissão a partir de soro ou plasma 

derivados de sangue contaminado. 

  Prevalência aumentada de infecção pelo HTLV foi observada entre usuários 

de drogas endovenosas60,61. O HTLV-1 é mais frequente entre usuários de drogas 

no Brasil e Nova York62–66, enquanto o HTLV-2 é mais prevalente entre outros locais 

na América do Norte e na Europa67–72.   

Em 2001 foram documentados os primeiros casos de infecção por HTLV-1 

adquiridos por transplantes de órgãos na Europa a partir de um portador 

assintomático, com todos os três receptores desenvolvendo uma mielopatia 

subaguda logo após o transplante73. Nos últimos anos foram reportados vários 

casos de HAM/TSP e ATL associados a transplantes de órgãos, sendo 

recomendado o uso mais amplo de testes de triagem para HTLV em doadores de 

órgãos74.    

Pépin et al. postularam que a transmissão iatrogênica do HTLV-1 teria 

ocorrido através de tratamento utilizado em massa na população com pentamidina 

intramuscular para controlar a doença do sono na África equatorial em 1947-195375. 

Lopes76 cita uma pesquisa que relatou possível transmissão do HIV entre 

duas irmãs em Sydney em 2003. Uma irmã estava infectada, e a outra irmã foi 

descoberta que estava quando foi doar sangue, levando á hipótese de que a 

transmissão teria ocorrido através de uma lâmina de barbear compartilhada. Em 

seu estudo, Lopes considerou ser esta via de transmissão um fator de risco para 

HTLV 1-transmissão em doadores de sangue; no entanto, poucos estudos têm sido 

realizados sobre este assunto para dar suporte a esses achados76. 
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 O HTLV está presente nas secreções genitais de indivíduos infectados e 

pode ser transmitido através de relações sexuais, que seria o segundo modo mais 

importante de transmissão do vírus77. A infecção em áreas endêmicas é mantida 

principalmente pela transmissão horizontal, que ocorre através da relação sexual 

desprotegida, e pela transmissão vertical, durante a amamentação78. 
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3 TRANSMISSÃO SEXUAL 

 

3.1 Fatores associados à transmissão ou aquisição sexual do vírus 

 

 Comportamentos de alto risco, tais como sexo desprotegido79, múltiplos 

parceiros80–82, relação sexual com usuário de droga endovenosa (UDEV)66,67, 

parceiros sexuais de áreas endêmicas para HTLV-183,84, certas práticas sexuais80 e 

história de outras infecções sexualmente transmissíveis79–89, foram identificados 

como fatores de risco para a infecção pelo HTLV. Além disso, a epidemiologia da 

infecção pelo HTLV, particularmente a sua tendência a ocorrer em clusters, permitiu 

a identificação de grupos em risco de exposição, incluindo usuários de drogas 

injetáveis66,86,87, profissionais do sexo79,84–91, homens que têm relações sexuais com 

outros homens80,81,86, receptores de transfusão sanguínea no Brasil antes de 

novembro de199392, e parceiros sexuais de indivíduos sabidamente de HTLV-

111,12,93 (Figura 3).   

O HTLV-1 é transmitido de forma mais eficiente de homens para mulheres 

do que de da mulher para o homem. Pesquisa conduzida no Japão durante um 

período de 10 anos demonstrou que a probabilidade de transmissão de HTLV-1 do 

marido para a esposa foi de 60,8%, ao passo que a taxa de transmissão de esposa 

para marido foi de 0,4%11.  

Roucoux et al.12 realizaram um estudo prospectivo de 85 casais que 

estavam sorodiscordantes para ambos os vírus (30 pacientes com HTLV-1 e 55 

pacientes com HTLV-2) ao longo de um período de 10 anos e não encontraram 

diferenças significativas nas taxas de transmissão sexual entre HTLV-1 e HTLV-2 

(0,9 e 0,4 transmissões por 100 pessoas-ano para HTLV-1 e HTLV-2, 

respectivamente). A taxa de transmissão do sexo masculino para o feminino foi de 
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Figura 3 – Fatores que podem influenciar o risco de transmissão ou aquisição                 
                 sexual de infecção pelo HTLV-1. 

    I. Sociodemográficos  

       A. Viver em ou ser procedente de área endêmica 

   II. Comportamento de maior vulnerabilidade                                                                                                                     

        A. Sexo desprotegido 

        B. Múltiplos parceiros 

        C. Parceria sexual com usuário de droga endovenosa 

        D. Parceria sexual com indivíduo de área endêmica 

        E. Tipo de prática sexual 

        F. História de outras doenças sexualmente transmissíveis  

 

 

 

              III. Grupos de risco para exposição 

        A. Usuário de droga endovenosa 

        B. Profissionais do sexo 

        C. Homens que fazem sexo com homens  

        D. Parceiro sabidamente portador de HTLV 

            IV. Biológicos 
                  A. Gênero 
  Homem > mulher 
         B. Idade 
     > 45 anos ♀ 
                    > 60 anos  ♂                                                                                                    
       C. Hormonais 
  Menopausa    
       D. Elevada carga proviral circulante    
                       Mielopatia pelo HTLV 
            Dermatite infectiva 
              Leucemia/linfoma de células T do adulto 
                  Uveíte 

               V. Coinfecções  

        A. Estrongiloidíase 

        B. Doenças sexualmente transmissíveis 
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1,2 transmissões por 100 pessoas/ano, ao passo que do sexo feminino para o 

masculino foi de 0,4 transmissões por pessoa/ano. 

Os resultados deste estudo estão em contraste com a constatação de 2,5 

transmissões por 100 pessoas/ano relatada por Stuver et al.93 na coorte do estudo 

de Miyazaki entre casais no sudeste do Japão; No entanto, Stuver et al. incluíram 

um número maior de casais, todos com HTLV-1, que eram, em média, muito mais 

velhos e com tempo de relacionamento mais longo (> 360 versus 72 meses).  

 Larsen et al.94 relataram uma prevalência geral para HTLV de 3,6% (76 de 

2.127 indivíduos) na população adulta vivendo em áreas urbanas em Guiné-Bissau, 

na África, e as taxas de prevalência entre os homens e as mulheres foram de 2,2% 

e 4,7%, respectivamente. Esta diferença aumentou com a idade (> 44 anos). 

 Murphy et al.82 também encontraram menor eficiência na transmissão do 

HTLV-1 da mulher para o homem em 2.050 pacientes consecutivos que se 

apresentaram com novos episódios de doença sexualmente transmissível (DST). 

Além disso, eles observaram que úlceras penianas ou a concomitância de sífilis 

podem aumentar o risco de aquisição da infecção em homens. 

 A transmissão sexual pode desempenhar um papel importante no 

aumento das taxas de transmissão do HTLV dos homens para as mulheres mesmo 

entre os usuários de drogas intravenosas de áreas endêmicas, nas quais que as 

taxas de infecção pelo HTLV entre estes já são elevadas (Tabela 1), como 

observado em Salvador, Bahia, nos quais foram relatadas taxas de HTLV-1, HTLV-

2 e HIV-1 de 22%, 11,3% e 44,1% entre os homens e 46,2%, 10,3% e 74,4% entre 

as mulheres, respectivamente66  

Em estudos brasileiros, as taxas reportadas de infecção pelo HTLV-1  em 

UDEV podem variar de 1,5% a 46%, sendo frequente coinfecção por HIV, HCV, 

HBV, sífilis e HTLV-263,65–67,95,96 (Tabela 1). 



 

Tabela 1 – Infecção pelo HTLV-1 em usuários de drogas endovenosas.   

População  País n Observações Resultados* Autor 

UDEV em 

Salvador (BA) 

Brasil 216 Homens:                                     

HTLV-1 associado com 

compartilhar seringas, 

duração de UDEV, HIV, 

sífilis                                                          

Mulheres:                                

duração de UDEV, sífilis 

Homens:                

HTLV-1: 22,0%      

HTLV-2: 11,3%      

HIV-1: 44,1%         

Mulheres 

HTLV-1: 46,0% 

HTLV-2: 10,3% 

HIV-1: 74,4% 

Dourado et al. 

1998
66

 

UDEV HIV+  

em São Paulo 

Brasil  

 

HTLV-1: 15,3% 

HTLV-2: 11,1% 

Caterino-de-

Araujo et al. 

1994
65

 

HIV+ de 

Santos (SP) 

Brasil 499 HTLV-1: uso de drogas EV, 

HCV, escolaridade <3 anos  

HTLV-1: 6,0% 
HTLV-2: 7,4% 

Etzel et al. 

2001
63

 

UDEV em Rio 

de Janeiro 

(RJ) 

Brasil 175 
Coinfecção HIV/HTLV: 8,6%                                                 

HTLV-1: 45,5% eram HIV+                                                 

HTLV-2: 71,4% eram HIV+ 

HTLV-1: 13,0%  

(45,5% HIV+) 

HTLV-2: 4,0%  

(71,4% HIV+) 

HIV-1: 26,2% 

Guimarães et al. 

2001
67

 

UDEV 

assintomáti-

cos em 

Salvador (BA)  

Brasil  

 

Monoinfectados:  

HTLV-1: 25,5%      

HTLV-2: 8,8%          

HIV-1: 49,5%           

Coinfectados: 

HTLV-1/HIV-1: 22,2% 

HTLV-2/HIV-1: 10,6% 

HTLV-1/HTLV-2/HIV-1 0,9%                                       

Andrade et al. 

1998
95

 

CRT-AIDS em 

São Paulo 

(SP) 

Brasil 1.608 Fatores de risco para 

HIV/HTLV: gênero feminino, 

cor parda/preta, HBV, HCV, 

UDEV  

HTLV-1: 1,55%  

HTLV-2:  1,31%  
Caterino de 
Araujo et al. 
2015

96
 

UDEV em 

Nova York 

EUA 157 HTLV-1/HTLV-2: 4,5% HTLV-1: 9,0% 

HTLV-2: 11,0% 

Ehrlich et al. 

1989
64

 

UDEV em 

sete cidades 

dos EUA 

EUA 3.213 Em 0,6% dos casos não foi 

possível diferenciar entre 

HTLV-1 e HTLV-2  

HTLV-1: 0,6% 

HTLV-2: 6,1% 
Khabbaz et al. 

1992
61

  

UDEV em 

Buenos Aires 

Argentina 173 Elevado percentual de 

coinfecção de HTLV-2 com 

HCV, (96,3%), HIV (92,6%) 

e HBV (77,8%) 

HTLV-1: 3,5% 

HTLV-2: 15,6% Berini et al. 

2007
86

 

UDEV em 

Buenos Aires 

Argentina 174 Prevalência elevada de 

múltiplas infecções virais 

(HIV, HCV, HBV, HTLV) 

HTLV-1: 2,3% 

HTLV-2: 14,5% 
Weissenbacher 

et al. 2003
97

 

UDEV e não 

UDEV 

Barcelona, 

Madri e 

Sevilha  

Espanha 981 
Nenhum caso de HTLV em 

Sevilha 

Nenhum caso de HTLV em 

não usuário 

HTLV-1: 0 

HTLV-2: 

6,2% em Madri  

em Barcelona: 3,5%  

de la Fuente et 

al. 2006
98

 

UDEV no 

sudeste da 

Itália  

Itália 268 Reservatório de HTLV-2 

representado por UDEV  

HTLV-1: esporádico 

HTLV-1: 0 

HTLV-2: 1,5% Chironna et al. 

1996
99

 

UDEV 

atendidos em 

clínicas de 

DST 

Itália 97 Comportamento sexual: 

transmissão do HTLV-1.  

UDEV: principal fator de 

risco para HTLV-2 

HTLV-1: 2,1% 

HTLV-2: 8,2% Giuliani et al. 

2000
100

 

UDEV Suécia 1.158 Associação entre HTLV-1 e 

HIV-1 

HTLV-1: 0,1% 

HTLV-2: 2,3% 
Andersson et al. 

1995
101

 

UDEV em 

prisões(Java) 

Indonésia  HIV, HCV, HBV HTLV-1: 0,8% 

HTLV-2: 1,3% 

Prasetyo et al. 

2013
102

 

Abreviações: UDEV = usuário de droga endovenosa;  HIV = vírus da imunodeficiência humana;  HCV 
= vírus da hepatite C; HBV = vírus da hepatite B; DST =  doença sexualmente transmitida; CRT-AIDS 
=  Centro de Referência e Treinamento para AIDS; EUA = Estados Unidos da América 
*Resultados para HTLV-1 em negrito 
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Profissionais do sexo apresentam prevalência aumentada de infecção pelo 

HTLV-179,84,85,87–90,103–106 (Tabela 2) que se correlaciona com a duração da atividade 

profissional79,87,88,90, podendo variar de 3,6% até cerca de 16% entre mulheres 

profissionais do sexo com, respectivamente, menos de três anos ou mais de seis 

anos de atividade profissional79. Em algumas áreas dos Estados Unidos e Peru são 

reportadas taxas de prevalência de mais de 20% entre mulheres profissionais do 

sexo, na dependência dos anos de atividade sexual79,90. Na África, as profissionais 

do sexo desempenham um importante papel na disseminação do vírus através do 

contato heterossexual89.  

Além da duração da atividade profissional, a positividade para HTLV-1, pode 

estar associada com soropositividade para hepatite B, raça, uso de drogas 

intravenosas, uso inconsistente do preservativo, aumento da idade, sífilis ativa, 

infecção pelo HIV,  presença de anticorpos contra o vírus herpes simples tipo 2 

(HSV-2), infecções por Chlamydia trachomatis anteriores ou a área de recrutamento 

para o estudo79,85,87–90,96,105 (Tabela 2).  

Imigrantes europeus transexuais trabalhadores do sexo originários da 

América Latina também apresentaram prevalência aumentada de infecção pelo 

HTLV-1 e pelo HTLV-2, com prevalência de 3,6% entre aqueles HIV-positivos, em 

contraste com 0,9% no grupo de HIV-negativos; entre os coinfectados, a 

prevalência global de infecção pelo HTLV-1 foi 11,5% e infecção pelo HTLV-2 só foi 

encontrada entre indivíduos transexuais profissionais do sexo HIV-positivos 

provenientes do Brasil (prevalência global de 6,4%)84.  

Indivíduos com doenças sexualmente transmissíveis apresentam taxa de 

soroprevalência geral de HLTV-1 elevada quando comparados à população 

geral82,83,86, sendo reportada taxa de 5,7% entre aqueles que frequentam clínicas 

para tratamento de DST, principalmente entre  pacientes  do  sexo  feminino     com  
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Tabela 2 – Infecção pelo HTLV-1 em profissionais do sexo. 

 

 

doenças sexualmente transmissíveis, nas quais os fatores de risco independentes 

para infecção pelo HTLV-1 incluem história de mais de dez parceiros sexuais ao 

longo da vida e diagnóstico atual da sífilis82. Nos homens, uma história de feridas 

ou úlceras penianas e um diagnóstico atual de sífilis foram fatores de risco 

independentes para infecção pelo HTLV-1. Em estudo envolvendo 1.977 pacientes 

População Local n Observações Resultados Autor 

Profissionais do sexo 

em clínicas de DST 

Peru 400 Prevalência aumentou 

com a duração da 

atividade profissional                               

< 3 anos – 3,6% 

3-6 anos – 9,3% 

> 6 anos – 15,9% 

Gotuzzo et 

al. 1994
79

 

Profissionais do sexo 

de Callao 

Peru  Relação com o número de 

anos de exposição                                                      

21,8% Wignall et 

al. 1992
90

 

Profissionais do sexo 

em Kyushu 

Japão 409 Prevalência mais elevada 

que no grupo controle                                                                

Grupo controle:                                                                                                  

5,1% 

1,3% soroconversão 

após 2 anos 

Nakashima 

et al. 1995
88

 

Profissionais do sexo 

de oito diferentes 

áreas  

EUA 1.305 HTLV-1/2.                                                                                 

(Tx > que em outros 

grupos nos EUA)                                        

6,7% (0 a 25,4%) 

Se não UDEV: 2,4%        

Khabbaz et 

al. 1990
87

 

Residentes no Oeste 

da África 

África 3177 Importante papel das 

profissionais do sexo na 

disseminação do vírus 

7,4% em mulheres 

profissionais do 

sexo   

Verdier et al. 

1989
89

 

Profissionais do sexo 
de Kinshasa 

Zaire 1183 Associação com idade 

aumentada, sífilis, HIV 

7% (em regiões ao 

longo da linha 

equatorial) 

Delaporte et 

al. 1995
85

 

Imigrantes recentes Europa 393 167 HIV+.                                       

Latino-americanos: mais 

elevada prevalência de 

HTLV-1.                                                  

100% de HIV-1/HTLV-1 

eram transexuais 

profissionais do sexo 

3,6% em HIV+ 

0,9% em HIV- 

HTLV-1 em 

transexuais 

profissionais do 

sexo: 11,5% 

Zehender et 

al. 2004
84

 

Profissionais do sexo Nigéria 166 Sem teste confirmatório. 

Grupo controle: estudantes 

secundaristas (5,1%)  

22,9% Forbi et al. 

2007
103

 

Profissionais do sexo 

de Santa Catarina  

Brasil 90  1,1% Caterino-de-

Araujo et al. 

2006
104

 

Profissionais do sexo 

no Ceará 

Brasil   1,2% em mulheres                                                         

2,9% em homens  

Broutet et al. 

1996
105

 

Profissionais do sexo 

em Lima 

Peru 158 Prevalência de HTLV-1 

reduzida quando clientes 

usavam preservativo  

3,8% Trujillo et al. 

1999
106
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atendidos em clínicas de DST, foram reportados cinco (0,3%) soropositivos para 

HIV-1, dos quais dois apresentavam coinfecção pelo HTLV-182. 

Mesmo em áreas de baixa prevalência, tem sido reportada soropositividade 

para HTLV-1 até cem vezes maior entre pessoas atendidas em clínicas de 

tratamento para afecções geniturinárias se comparada com aquela observada entre 

doadores de sangue83.  

. A infecção pelo HTLV também apresenta prevalência aumentada entre 

homens que fazem sexo com homens comparado àqueles que têm relações 

sexuais com mulheres65,81,82,86,100,107,108, provavelmente favorecida pela riqueza de 

linfócitos no trato gastrointestinal e mucosa retal e ocorrência de maior traumatismo 

local durante a relação sexual, tendo como fatores de risco associados um grande 

número de parceiros sexuais ao longo da vida, idade aumentada e intercurso anal 

receptivo desprotegido 57–59 (Tabela 3).  

Homens que fazem sexo com homens podem apresentar prevalência de 

infecção pelo HTLV-1 de até 15%107, sendo 4 a 5 vezes mais elevada que entre 

heterossexuais não usuários de drogas endovenosas100 e 5 a 13 vezes mais 

elevada do que entre doadores de sangue86. Várias séries têm apontado a 

associação entre o risco de infecção pelo HTLV entre homens que fazem sexo com 

homens e doenças sexualmente transmissíveis, incluindo infecção pelo HIV81,82,107, 

vírus herpes simples tipo 281 e sífilis81,82,100 (Tabela 3). 

Em contraste com outros autores, Ishak et al.20 não encontraram diferenças 

nas taxas de infecção pelo HTLV-2 entre indivíduos do sexo masculino e feminino 

(31,4% vs. 34,2%) na tribo Kayapó da região amazônica brasileira. Este resultado 

está em desacordo com a evidência de transmissão viral mais eficiente dos homens 

para as mulheres.  
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Tabela 3 – Prevalência de HTLV-1 entre homens que fazem sexo com homens. 
 

População País n Observações Resultados Autores 

HSH em Kingstom Jamaica 123 HIV: 10%                                                  

1 caso de coinfecção HIV/HTLV-1 

HTLV-1: 5,0% Murphy et al. 

1989
82

 

HSH em Trindade Trindade e 

Tobago 

100                                                                      

HTLV-1 na população geral: 2,4% 

HIV na população do estudo: 40% 

HTLV-1: 15% Bartholomew 

et al. 1987
107

 

HSH atendidos em 

clínicas de DST 

Itália 285                                                                        

HTLV-1 entre heterossexuais não 

UDEV: 0,3% 

HTLV-1: 1,4% Guiliani et al. 

2000
100

 

HSH vivendo em 

Arequipa, Iquitos, 

Pucallpa, Lima, 

Piura ou Sullana 

Peru 2.703  HTLV-1: 2,1% 

HTLV-2: 1,3% 

Zunt et al. 

2006
109

 

Grupos de alto risco 

em Buenos Aires 

Argentina 283                                                                

Em doadores voluntários de 

sangue: 0,03 a 0,08% 

HTLV-1/2: 0,4% Berini et al. 

2007 

HSH vivendo em 

Arequipa, Iquitos, 

Pucallpa, Lima, 

Piura ou Sullana 

Peru 2.655                                                                                                           

HIV em 12,4%, dos quais 7,3% 

coinfectados pelo HTLV 

HTLV-1: 1,8%     

HTLV-1/HTLV-

2: 0,2% 

HTLV-2    1,1% 

La Rosa et al. 

2009
81

 

HSH com HIV/AIDS 

em São Paulo  

Brasil 229  HTLV-1: 0,9% 

HTLV-2: 0,4% 

Caterino-de 

Araujo et al. 

1994
65

 

HSH em Campinas 

(SP) 

Brasil 558 Não diferenciou entre HTLV-1 e 2  HTLV-1/2: 1,5% Soares et al. 

2014
108

 

 

 

3.2 Excreção genital e transmissão viral do HTLV 

 

A transmissão HTLV pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo 

excreção genital do vírus. Vários fatores estão associados com a excreção e a 

carga proviral do HTLV-1 em secreções genitais (sêmen e secreção vaginal) 

(Figura 3). 

Na transmissão materno-infantil do HTLV-1, a carga proviral em células 

mononucleares do sangue periférico correlaciona-se bem com a carga proviral no 

leite materno, e cargas provirais mais elevadas no leite materno aumentam o risco 

de transmissão do HTLV-114,15. Da mesma forma, cargas provirais mais elevadas 

nas células mononucleares no sangue periférico poderiam estar associadas a uma 
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maior excreção genital e consequente risco aumentado de transmissão 

sexuaL12,13,93.  

Estudando doadores de sangue e seus parceiros sexuais heterossexuais 

estáveis, Kaplan et al13 . relataram carga proviral circulante mais elevada entre os 

casais soroconcordantes nos quais o parceiro de sexo masculino tinha maior 

probabilidade de transmissão do vírus para sua parceira do que entre os casais 

com parceiros de sexo masculino não transmissores. 

Stuver et al.93 estudaram 534 casais com pelo menos um dos cônjuges 

HTLV-1-soropositivo. Após cinco anos de seguimento, eles observaram que a idade 

acima dos 60 anos dos maridos soropositivos foi um fator importante para a 

transmissão do HTLV-1 para suas esposas, possivelmente por causa de um 

aumento na viremia relacionado à idade, embora essa possibilidade não tenha sido 

testada. 

Roucoux et al.12 observaram cargas provirais mais elevadas entre os 

parceiros índice soropositivos que transmitiram o HTLV do que entre os parceiros 

índice positivas que não haviam transmitido o vírus ao cônjuge; no entanto, o 

número limitado de soroconversões detectadas não permitiu uma associação 

estatisticamente significativa em sua coorte. Ao invés disto, encontrou carga 

proviral mais baixa em casos de infecção por transmissão sexual, atribuindo isto á 

carga proviral mais baixa requerida para a transmissão sexual do HTLV. 

Cargas provirais mais elevadas tendem a estar associadas com a 

HAM/TSP110–114, leucemia/linfoma de células T do adulto115, pacientes com 

dermatite infectiva116 e uveíte associada ao HTLV-1117. Pacientes com HAM/TSP 

apresentaram cargas provirais em células mononucleares do sangue periférico que 

eram 10 vezes mais elevadas do que aquela em portadores assintomáticos de 

HTLV-1113. Além disso, a infecção por Strongyloides stercoralis pode aumentar a 
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carga proviral circulantes de HTLV-1115,118,119. Um estudo reportou que as cargas 

provirais em portadores de HTLV-1 com estrongiloidíase foram mais de cinco vezes 

mais elevadas do que aquelas em indivíduos positivos para HTLV-1 sem 

estrongiloidíase, provavelmente como resultado de expansão clonal112.  

Desse modo, processos inflamatórios decorrentes de infecções genitais 

poderiam atrair linfócitos para o trato genital, condição necessária para que a 

transmissão da infecção pelo HTLV-1 ocorra; o HTLV-1, por sua vez, utiliza 

estratégias que aumentam o número de linfócitos infectados através da ação de 

produtos de genes acessórios, principalmente tax, elevando as chances de 

transmissão sexual120,121. 

Zunt et al.91 observaram excreção cervical de DNA do HTLV-1 em 68% de 

63 mulheres peruanas trabalhadores do sexo infectadas pelo HTLV-1. A excreção 

de DNA do HTLV-1 foi associada com a presença de ≥30 células 

polimorfonucleares (PMNs) por campo microscópico (100x) da amostra do muco 

cervical. A excreção cervical do vírus foi observado em 81% das amostras de 

mulheres com ≥30 PMN, em contraste com 49% das amostras de mulheres com 

<30 PMNs em coloração de Gram endocervical. Além disso, a excreção viral foi 

associada com a presença de secreções cervicais grosseiramente visíveis. A 

possível associação entre a presença de ≥ 30 PMNs e infecção cervical por 

Neisseria gonorrhoeae, C. trachomatis, ou infecções cervicais por HSV não foi 

demonstrada provavelmente devido ao pequeno tamanho da amostra no estudo.  

Maiores concentrações de linfócitos infectados no sêmen do que nas 

secreções vaginais podem estar associadas à transmissão viral mais eficiente do 

homem para a mulher. Os valores normais de leucócitos no sêmen em homens 

férteis podem variar de 500.000 a 1.000.000 leucócitos polimorfonucleares por mL 

ou a partir de 1.000.000-2.000.000 leucócitos totais por mL122. 
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Os leucócitos predominantes no sêmen são os granulócitos (50 a 60%), 

seguidos pelos macrófagos/monócitos (20%-30%) e pelos linfócitos T (2%- 5%)122–

124 entretanto, como observado por Wolff et al.124, existe uma grande variação no 

número total de leucócitos no sêmen de homens comprovadamente férteis e, 

quando comparado com estes, o grupo de homens inférteis apresentou médias e 

medianas mais altas de granulócitos, monócitos/ macrófagos e linfócitos no sêmen  

. Peréz et al.125 observaram ampla variação nas faixas das distintas 

subpopulações celulares em sêmen de homens inférteis com leucocitospermia, com 

predomínio de células T. Comparando seus resultados com os de Wolff et al.124, 

que encontraram uma escassa representação de células T no sêmen, Peréz et al. 

tiveram 49% das células no sêmen representadas por células T, detectando-se 28% 

de linfócitos T CD4, enquanto 11% do total de células foram linfócitos T CD8 125. 

Estas diferenças de resultados podem se dever ao fato da composição do exsudato 

leucocitário estar relacionada com o tipo de agente infeccioso implicado ou com o 

fator irritante presente que provoque seu aparecimento, variável de acordo com a 

prevalência de infecções e determinados hábitos tóxicos como exposição a 

irritantes, entre as diversas populações125. 

Linfócitos infectados pelo HTLV, em particular aqueles no esperma, são 

considerados os vetores primários na transmissão sexual. No entanto, a 

concomitância de infecções genitais e doenças sexualmente transmissíveis pode 

facilitar a transmissão viral ao exporem células alvo através de lesões da 

mucosa126. 

Infecções sexualmente transmissíveis que causam úlceras, tais como sífilis, 

HSV-2 e cancroide, resultam em lesões que levam a ruptura na integridade da 

mucosa e recrutam células alvo ativadas, incluindo uma rica população de células 

contendo receptores CD4. Além da elaboração de citocinas pró-inflamatórias que 
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recrutam células inflamatórias no trato genital122, a presença de outras doenças 

sexualmente transmissíveis que causam inflamação, tais como N. gonorrhoeae, C. 

trachomatis, e T. vaginalis, também resultam no recrutamento de células 

inflamatórias127 e potencial aquisição e transmissão do HTLV-1 (Figura 4). 

 

 

IST = infecção sexualmente transmissível 

 

Figura 4 – Outras infecções sexualmente transmitidas e transmissão do HTLV-1.  

 

A presença de anticorpos anti-Tax está associada com a transmissão sexual 

do HTLV-1. Usando ensaio de Western blot com uma proteína Tax recombinante 

como antígeno, Chen et al.128 testaram amostras de soro de casais que eram 

sorologicamente discordantes ou concordantes para o HTLV-1. Os resultados 

revelaram que 24 de 32 (75%) homens dentro do grupo concordante (em que o 

marido e a esposa eram portadores de HTLV-1) tinham anticorpos anti-Tax, ao 

passo que 5 de 18 (27,8%) homens no grupo discordante (em que o marido era 

portador e a esposa com sorologia negativa para HTLV-1) foram positivas para 
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anticorpos anti-Tax. Os cônjuges dos cinco soroconversores (quatro mulheres e um 

homem) tinham anticorpos anti-Tax, enquanto que 23 (50%) de 46 portadores de 

HTLV-1 do grupo de casais discordantes pareados por idade tinham anticorpos 

anti-Tax. Quando os dados foram analisados de acordo com o sexo, todos os 

maridos cujas esposas soroconverteram apresentaram anticorpos anti-Tax, e essa 

prevalência foi significativamente maior do que a prevalência de anticorpos anti-Tax 

em homens que não transmitiram o vírus a seus cônjuges durante o período de 

seguimento (p = 0,017).  

Moriuchi et al.129 demonstraram que o fluido seminal poderia aumentar a 

replicação e transmissão do HTLV-1 pela transativação de promotores das LTR 

(long terminal repeats) do vírus, aparentemente por uma combinação de fatores 

bioativos presentes no fluido seminal. 

Anteriormente, estes autores hipotetizaram que as prostaglandinas (PGs), 

que são especialmente abundantes no leite materno e fluido seminal, pode estar 

envolvidas na transmissão do vírus. Posteriormente descobriram que o vírus 

interage com e se beneficia da PG, como a seguir: a prostaglandina E2 (PGE2) 

incrementa a replicação do HTLV-1 atuando sobre o promotor da LTR do HTLV-1, e 

a proteína Tax do HTLV-1, por sua vez, transativa o promotor para a COX-2 

(cicloxigenase isoforma 2), uma prostaglandina sintetase, levando à produção de 

PGE2. Este mecanismo sinérgico provavelmente contribui para acelerar a 

transmissão do vírus através de fluido seminal130. Esta relação do HTLV-1 e do 

antígeno Tax do HTLV-1 induzindo à formação de PGE2 foi demonstrada também 

em sangue periférico por outros autores que, de modo interessante, também 

observaram concentrações aumentadas de alguns leucotrienos no sangue 

periférico de pacientes com HTLV-1 e uma correlação positiva entre as 

concentrações no plasma de LTB4 e LTC4 com a carga proviral, demonstrando que 
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o HTLV-1 regularia ambas as vias (5-lipoxigenase e cicloxigenase) da cascata do 

ácido araquidônico131  . 

 

3.3 Redução da excreção e da passagem através das barreiras naturais 

  

A taxa de transmissão sexual do HTLV pode também sofrer influência de 

fatores que reduzam a excreção viral ou dificultem sua passagem através das 

barreiras naturais. 

Belec et al132 analisaram pareadamente soros, saliva e secreções 

cervicovaginais de 17 mulheres infectadas pelo HTLV-1 e demostraram que a 

excreção do vírus provoca uma resposta imunológica também local com produção 

de anticorpos, que pode limitar a transmissão do HTLV-1 por meio de secreções 

cervicovaginais. HTLV-DNA foi detectado em 24% das amostras de saliva e em 

20% das secreções vaginais, sempre em pacientes demonstrando síntese local de 

anticorpos específicos anti-HTLV do tipo Imunoglobulina A (IgA) ou imunoglobulina 

G (IgG). Além disso, anti-soro para HTLV-1, que contém alto título de anticorpos 

neutralizantes anti-Env, foi também um potente inibidor da transmissão do HTLV-1 

na maioria dos ensaios, indicando que anticorpos neutralizantes em soros de 

pacientes podem desempenhar um importante papel na proteção contra a 

transmissão do HTLV-1, especialmente e se eles estão presentes em títulos 

elevados nas secreções vaginais133.  

Patterson et al.134, testando a hipótese de que o número de células alvo, 

bem como a expressão de seus co-receptores, estariam associadas ao mecanismo 

de maior susceitibilidade à infecção pelo HIV-1 através do prepúcio, quantificaram 

células TCD4, macrófagos e células de Langerhans em tecidos de prepúcio de 

crianças e adultos sem história de doença sexualmente transmissível, utilizando 



44 
 
 

 

    
 

biópsia cervical de mulheres HIV-soronegativas como controle, e constataram que a 

mucosa do prepúcio de homens adultos apresentava uma maior proporção média 

de células T CD4+ (22,4%), macrófagos (2,4%) e células de Langerhans (11,5%) 

do que de crianças (4,9%, 0,3% e 6,3%, respectivamente) ou do que em mucosa 

cervical (6,2%, 1,4% e 1,5%, respectivamente). Além disso, eles observaram 

também que havia uma elevação das proporções de células alvo estudadas de 

acordo com o aumento da idade dos pacientes. As mais elevadas proporções de 

células TCD4 e células de Langerhans ocorreram em pacientes com história de 

infecção (balanite, infecção por Chlamydia ou úlcera genital). A esmagadora 

maioria das células T foi encontrada na submucosa do prepúcio, em comparação 

com o prepúcio externo. Tomados em conjunto, o decréscimo no número de células 

alvo e uma queratinização muito maior no prepúcio externo sugerem que a 

suscetibilidade à infecção pelo HIV-1 deveria ser significativamente menor na 

superfície externa comparada à superfície interna do prepúcio. 

Apesar de menos eficiente que a infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana e de requerer contato direto entre a célula infectada e a não infectada, 

estes dados teoricamente poderiam também ser aplicáveis á infecção pelo HTLV-1, 

que utiliza predominantemente células TCD4 como célula alvo. Portanto, a 

circuncisão do prepúcio circuncisão pode ter um potencial efeito protetor contra a 

infecção pelo HTLV. 

  Estudos sobre compostos candidatos a microbicidas tópicos sugerem que 

estes agentes poderiam reduzir a transmissão sexual do HTLV-1133 e reduzir a 

carga proviral circulante sem afetar o sistema imune do hospedeiro; microbicidas 

tópicos são potenciais agentes terapêuticos para a prevenção e tratamento de 

doenças associadas ao HTLV-1135. 
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Dado que aproximadamente 80% das infecções virais são iniciadas em 

superfícies mucosas e que partículas de HTLV-1 podem ficar retidas na superfície 

das células em uma estrutura semelhante a um biofilme antes da transferência para 

as regiões de contato célula-célula, o papel de componentes da matriz extracelular 

na transmissão do vírus se constitui em uma área promissora para futuros 

estudos136. 

Terapia antirretroviral não é usada clinicamente para reduzir o risco de 

transmissão do HTLV, como nos casos resultantes de acidentes ocupacionais, 

transmissão vertical ou violência sexual. Poucos estudos avaliaram potenciais 

terapias para profilaxia pré ou pós-exposição ao HTLV. São necessários mais 

estudos avaliando a eficácia de protocolos de drogas e tratamento  para a 

prevenção ou redução da transmissão e propagação célula-célula do HTLV-1 e 

determinar sua influência nos níveis de excreção viral em secreções genitais. O 

desenvolvimento de terapias para prevenir a transmissão horizontal e vertical do 

HTLV é particularmente importante para casais discordantes que desejam ter 

filhos137 (REF).  

De acordo com Zihlmann138, as decisões reprodutivas de casais, para a 

infecção pelo HTLV, são bastante complexas e até o momento não há 

recomendações consolidadas para reduzir os riscos de transmissão para casais 

sorodiscordantes que desejam ter filhos. Baseada no Guia de Manejo Clínico do 

HTLV do Ministério da Saúde, bem como nas recomendações do Center Disease 

Control and Prevention and U.S. Publlic Health Service Working Group, Zihlmann 

destaca recomendações que incluem: a) pares sorodiscordantes que desejam a 

gravidez podem ser aconselhados a usar preservativo fora do período fértil, 

excluindo-o durante a tentativa de engravidar; b) se o parceiro sexual for negativo; 
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entretanto, nenhuma recomendação está indicada no caso de casais 

soroconcordantes. 

O Ministério da Saúde do Brasil chegou a recomendar a determinação da 

carga viral no sêmen e lavagem de esperma como estratégias para reduzir os 

riscos de transmissão sexual do HIV para pessoas que vivem e convivem com o 

vírus da imunodeficiência humana  e desejam conceber139. No entanto, não há 

estudos comparáveis mensurando o valor preditivo da carga proviral do  HTLV no 

sêmen quanto ao risco de transmissão sexual do HTLV-1. 

Na infecção pelo HTLV, o contato célula-célula e a expansão clonal de 

células infectadas induzida pela proteína Tax são os principais modos de 

transmissão e replicação do HTLV, tornando difícil a detecção de partículas livres 

do vírus no plasma. 

Cabral et al.140, mais recentemente, reportaram a detecção de partículas 

livres de vírions livres de HTLV-1 no plasma, tanto de pessoas assintomáticas como 

naquelas com HAM/TSP. Vinte amostras (8%) tiveram carga viral plasmática 

detectável, incluindo seis (4%) de portadores assintomáticos de HTLV-1 e 14 

amostras (26%) de pacientes com HAM/TSP (p<0.005). Adicionalmente, um 

subconjunto de 40 amostras com HTLV-1 RNA foi amplificado usando Nested PCR 

para melhorar a sensibilidade e especificidade para HTLV-1. Destas amostras, sete 

foram excluídas da análise. Das 33 amostras restantes que foram retrotranscritas 

para DNA complementar (cDNA) e amplificadas usando Nested PCR, seis amostras 

(18%) foram positivas para RNA viral no plasma. Este estudo concluiu que RNA 

viral livre poderia ser detectado em amostras de plasma entre os indivíduos 

infectados pelo HTLV-1, independentemente do estado clínico, o que sugere novas 

estratégias para a replicação do HTLV-1. No entanto, o efeito deste fenômeno 

sobre a  transmissão do vírus, particularmente a transmissão sexual, permanece 
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por ser determinada. Este modo de replicação poderia influenciar as taxas de 

transmissão do HTLV-1, que são particularmente mais elevadas do homem para a 

mulher. Pesquisas que abordem estas lacunas críticas de conhecimento poderiam 

contribuir para a prevenção da transmissão do HTLV e melhorar o cuidado para 

indivíduos infectados pelo HTLV. 

    Os esforços japoneses demonstraram que as medidas preventivas, tais 

como triagem de doações do banco de sangue, aconselhamento para casais 

sorodiscordantes, e abstinência de amamentação por mães portadoras, podem 

reduzir a prevalência da infecção pelo HTLV-1. Vários anos após o início do 

Programa de Prevenção de ATL de Nagasaki (ATL Prevention Program Nagasaki) 

em 1987, um declínio acentuado na prevalência de portadores de HTLV (de 20% -

25% para 4%) foi observada na população de Nagasaki141.  
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4 TRANSMISSÃO MATERNO-INFANTIL 

  

 A prevalência de gestantes com infecção pelo HTLV-1 é heterogênea nas 

diversas regiões geográficas, variando de acordo com diferenças de prevalência na 

população geral . Em áreas endêmicas para HTLV-1 são reportados os seguintes 

percentuais em gestantes: 0,2 - 5,5 na África, 1,9 - 4,2 nas Índias Ocidentais 

(Antilhas, Bahamas, Bermudas), 0 - 5,8 na Ásia, 0 - 0,04 na Europa e 0,1 - 5,7 na 

América do Sul8. De modo semelhante, no Brasil a prevalência reportada de 

infecção pelo HTLV-1 em mulheres grávidas varia de 0% a 1,3% dependendo da 

região do país e da utilização ou não de testes confirmatórios (Tabela 1). 

A transmissão materno-infantil do HTLV-1 pode ocorrer antes do nascimento 

por via transplacentária, durante o nascimento através do canal do parto, ou após o 

nascimento durante o aleitamento materno. A maioria dos casos ocorre através do 

aleitamento materno e estudos de coorte indicam que a infecção adquirida na 

infância é um importante fator de risco para o desenvolvimento de ATL142.   

No Japão observou-se redução das taxas de transmissão vertical de 20,3% 

para 2,5% após estudos de intervenção evitando a amamentação por mães 

portadoras do vírus141. A taxa residual de 2,5% provavelmente corresponde aos 

casos resultantes de transmissão transplacentária ou durante o parto141 .  

O risco de transmissão durante a amamentação aumenta com o aleitamento 

materno prolongado. Entre crianças japonesas que haviam sido amamentadas por 

12 meses a taxa de soroconversão foi de 15,7%, comparada com 3,6% entre as 

aquelas que foram alimentadas com leite artificial143. Na Jamaica, a amamentação 

por mais de 12 meses esteve associada com uma taxa de transmissão de 32%, 

comparada com 9% para um período de amamentação de menor duração144. 
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Naquelas crianças, o tempo mediano de infecção pelo HTLV-1 foi estimado em 11,9 

meses145. 

  

Tabela 4 – Soroprevalência para HTLV-1 entre gestantes de Regiões do Brasil. 

Região Cidade - UF 

 
Soroprevalência 

           (%) 
Referência 

NORTE Manaus – AM  0 (0/678) Machado Filho et al.(2010)
146

  

 Municípios de PA 0,3 (39/13.382) Sequeira et al. (2912)
147

 

NORDESTE São Luiz – MA  0,2 (4/2.044) Souza et al. (2012)
148

 

 Fortaleza – CE  0,12 (1/814) Broutet et al. (1996)
105

 

 PB 0,68 (7/1.033) Pimenta et al. (2008)
149

 

 Salvador – BA  0,84(57/6.754) Bittencourt et al. (2001)
150

 

 Cruz das Almas – BA  0,98 (4/408) Magalhães et al. (2008)
151

  

SUDESTE Vitória – ES  1,3 (6/447)* Lima et al. (2009)
152

 

 Municípios de MG 0,072 (40/55.293) Ribeiro et al. (2010)
153

 

 Belo Horizonte – MG  1,0 (20/1.959)* Andrade et al. (1999)
154

 

 Botucatu – SP  0,1 (1/913) Olbrich et al. (2004)
155

 

CENTRO-
OESTE 

Campo Grande – MS  0,1 (133 /116.689) Del Fabbro et al. (2008)
156

 

Campo Grande – MS  0,1(37/35.512) Figueiró-Filho et al. (2007)
157

 

 Cuiabá – MT  0,2 (6/2.965) Ydy et al. (2009)
158

 

 Goiânia – GO  0,1 (16/15.484) Oliveira et al. (2006)
159

 

*Sorologia reagente para HTLV-1/2 sem teste confirmatório  
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Entre filhos de mulheres peruanas com HTLV-1, o risco de transmissão, 

comparado com menos de seis meses de amamentação, foi 5,7 vezes maior para 

aqueles amamentados por 6 a 12 meses, 15,1 vezes para os que foram 

amamentados por 12 a 24 meses e 18,8 vezes maior quando foram amamentados 

por mais de 24 meses. Na análise multivariada, a amamentação por 12 a 24 meses 

versus menos de seis meses manteve-se independentemente associada à infecção 

pelo HTLV-1160. 

 Similarmente a várias outras infecções virais, a transferência passiva de 

anticorpos maternos durante a gravidez poderia conferir imunidade passiva aos 

neonatos e lactentes e, deste modo, inibir a infecção pelo HTLV-1. Essa 

possibilidade foi comprovada em estudo com coelhos recém-nascidos, prevenida 

através da transferência passiva de soro imune contendo anticorpo IgG anti-HTLV-

1161,162. De fato, Takahashi et al.163 demonstraram que os níveis de anticorpos anti-

HLTV-1 em crianças nascidas de mães portadoras do vírus foram detectados 

positivamente dentro dos primeiros 3-6 meses de vida, declinando em 6 a 12 meses 

após o nascimento em todas as crianças e desaparecendo em 98,4% delas 12 

meses após o nascimento;  os remanescentes 1,6% tiveram confirmação de 

soronegatividade para estes anticorpos após 15-18 meses de vida. Neste mesmo 

estudo, foram reportadas taxas de soroconversão de 4,4% e 14,4% para crianças 

que foram amamentadas por períodos de até 6 meses ou por mais de 6 meses, 

respectivamente.  

Nas mães infectadas, a presença de altos títulos de anticorpos anti-HTLV-1 

apresentava associação com maior risco de transmissão materno-infantil; 

entretanto, ficou demonstrado que este efeito é mediado por uma alta carga proviral 

materna164. A carga proviral em células mononucleares do sangue periférico 

correlaciona-se bem com a carga proviral no leite materno, e cargas provirais mais 
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elevadas no leite materno aumentam o risco de transmissão do HTLV-114,15.  Deste 

modo, altas cargas provirais de HTLV-1 em células mononucleares de sangue 

periférico materno são consideradas como um marcador para risco aumentado de 

transmissão materno-infantil14,164.   

Outras situações que costumam cursar com cargas provirais mais elevadas, 

tais como a HAM/TSP ou estrongiloidíase, quando presentes em mães com HTLV-1 

também estiveram associadas com risco aumentado para transmissão do vírus à 

prole160. 

 Vários argumentos sugerem fortemente a existência de fatores genéticos do 

hospedeiro envolvidos tanto na aquisição da infecção pelo HTLV-1 como no 

desenvolvimento de doenças associadas entre os indivíduos infectados, entre os 

quais os mais bem estudados têm sido os haplótipos dos antígenos leucocitários 

humanos (HLA), alguns destes estudos tendo constatado associação entre tipos 

específicos de HLA e a carga proviral circulante do HTLV-132,165,166.   

Em outra abordagem, duas linhagens de alelos HLA-A (HLA-A*26 e HLA-

A*36) em associação com populações endêmicas para HTLV-1 (indígenas da 

América do Norte e da América do Sul) estariam associados à susceptibilidade à 

infecção pelo HTLV32,167.   

Em população brasileira, estudo genético envolvendo adultos reportou que 

polimorfismos específicos no gene DC-SIGN estavam associados com a infecção 

pelo HTLV-1168, enquanto na Jamaica foi sugerido que CCR2-641 (polimorfismo de 

um gene para um receptor de quimiocina) estaria associado à infecção169  .    

Em relação à transmissão materno-infantil, foi encontrada associação entre 

um gene dominante no cromossoma 6 e infecção de crianças em famílias de 

ascendência africana na Guiana Francesa170.  
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Na coorte jamaicana, observou-se que o aumento do risco de transmissão 

através da amamentação estava associado à concordância do tipo de HLA classe 1 

entre mãe e filho – e que esta associação era independente da carga proviral 

materna, títulos de anticorpos maternos ou renda familiar – postulando-se que 

interações imunológicas entre as células da criança e maternas poderiam 

influenciar o risco de transmissão do HTLV-1 através da amamentação, talvez 

porque antígenos em células maternas seriam reconhecidos pela criança como 

“self” (auto-antígenos)171. 

Tem sido observado que em gerações subsequentes de pessoas que 

migram de área endêmica para não endêmica a prevalência tende a diminuir, o que 

sugere a existência de cofatores biológicos ou sociais influenciando a transmissão 

do HTLV-16. Indicadores de nível socioeconômico mais baixo, tais como baixo nível 

educacional, estão associados com a infecção pelo HTLV-1 tanto em áreas 

endêmicas como não endêmicas, sugerindo que fatores sociais e ambientais 

associados à pobreza podem influenciar a transmissão do vírus6. No Brasil, a baixa 

escolaridade tem sido identificada como um dos fatores de risco para infecção pelo 

HTLV-1 em gestantes156,159, como também pertencer à população negra, parda ou 

indígena156.  

Alguns estudos foram realizados no Brasil avaliando a taxa de transmissão 

vertical do HTLV-1, que variou de 0% a 100%, dependendo de história de 

amamentação ou aleitamento artificial e de características da amostra (Tabela 2 ). 

Apenas um destes estudos comparou as taxas de transmissão entre as crianças 

que foram amamentadas e as crianças alimentadas artificialmente, reportando 

17,1%% e 5,8% de soropositividade entre os filhos172, respectivamente, o que 

mostra um risco três vezes maior durante a amamentação natural. 
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Tabela 5 – Taxas de transmissão materno-infantil do HTLV-1 reportadas no Brasil. 

TMI = transmissão materno-infantil 

 

A tabela 6 apresenta detalhes de estudos sobre taxas de TMI em outros 

países endêmicos, que variaram de 3,9% a 22% na dependência do estudo, 

realizados principalmente na Jamaica e no Japão. 

A medida mais efetiva para prevenir a transmissão vertical do HTLV-1 

consiste em evitar a amamentação, substituindo-a pelo aleitamento 

artificial141,180,181. Uma alternativa seria tratar o leite materno através de 

congelamento e descongelamento181,182 ou pasteurização do leite181 . Não existem 

estudos determinando se o parto cesáreo seria efetivo ou se o uso de 

antirretrovirais poderia ser útil na prevenção181. 

 

Região Cidade - UF 
Taxa de TMI      
        (%) 

Referência 

NORTE Belém – PA  5,8 (4/69) Costa et al. (2013)
173

 

NORDESTE Recife – PE 9,5 (4/42) Loureiro et al. (2008) 
174

 

 Salvador – BA  0 (0/41) Bittencourt et al. (2002)
175

  

 Ilhéus e Itabuna – BA  13,3 (2/15) Mello et al. (2014)
176

 

SUDESTE  Belo Horizonte – MG  17,1 (33/193) Catalan-Soares et al. (2004)
177

 

 12 subáreas – MG  2,8 (1/35) Ribeiro et al. (2012)
178

 

 Belo Horizonte – MG 10,3 (4/39) Amaranto-Damásio et al. 
(2014)

172
 

CENTRO-
OESTE 

Municípios de MS  100 (8/8) Figueiró-Filho et al. (2005)
179
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Tabela 6 – Prevalência de infecção pelo HTLV-1 por transmissão materno-infantil       
                   reportada por outros países.  

   

País 

N
o
 de 

gestantes 

HTLV-1+ 

N
o 
nascidos 

de mães 

HTLV-1+ 

N
o
 de filhos de 

mães HTLV-1+ 

infectados 

Taxa de 

TMI 
Referência 

Guiana 

Francesa 
81 216 21 9,7 Ureta et al., 1999

164
 

Jamaica       150 154 28 18 Hisada et al., 2002
14

 

Jamaica     101  104 23 22 Li et al., 2004
15

 

Japão 

1986-1981 

 

   76 

 

175 

 

28 

 

16 

 

Kashiwagi et al., 

2004
183

 

1995-1999    36  76 3 3,9 
 

Jamaica   222        181 28 
 

18*  
Wiktor et al., 1997

144
 

Peru    67  67 12 18 
Montano et al., 

2004
184

 

Peru  152 370 72 19 Gotuzzo et al., 2007
160

 

*incidência estimada acumulada 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 

 

Realizar estudo sobre a infecção pelo vírus linfotrópico de células T 

humanas do tipo 1 em uma coorte acompanhada em São Paulo, identificando 

possíveis fatores associados à soroconcordância entre casais e fatores de risco 

para transmissão materno-infantil (TMI). 

 

5.2 Objetivos específicos 

   

1- Comparar a carga proviral circulante do HTLV-1 entre os casais 

soroconcordantes e sorodiscordantes. 

2- Identificar possíveis fatores associados à transmissão sexual do vírus;  

3- Determinar taxa de transmissão materno-infantil de HTLV-1 na coorte. 

4- Identificar fatores de risco para transmissão materno-infantil 
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6  MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1 Desenho do estudo 

 

Estudo observacional transversal retrospectivo, abrangendo casais para 

análise da transmissão sexual, e binômios mãe-filhos para análise da transmissão 

materno-infantil..  

Para estudo da transmissão sexual, os pacientes foram classificados em 

dois grupos: 

Grupo 1 – formado pelos casais soroconcordantes 

Grupo 2 – formado pelos casais sorodiscordantes 

Para estudo da transmissão vertical, os binômios mãe-filho foram 

classificados em dois grupos: 

Grupo 1 – mãe e filhos soropositivos 

Grupo 2 – mãe soropositiva e filho soronegativo 

 

6.2 População alvo e local do estudo 

 

Pacientes com diagnóstico confirmado de infecção pelo HTLV-1, 

sintomáticos ou assintomáticos, acompanhados no Ambulatório de HTLV do 

Instituto de Infectologia “Emílio Ribas” (IIER), em São Paulo. O diagnóstico de 

infecção pelo HTLV-1 foi estabelecido pela presença de anticorpos anti-HTLV-1/2 

no teste de triagem ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) confirmado por 

Western blot. Todos os indivíduos em acompanhamento com resultado positivo ao 

ELISA e Western blot foram também submetidos a um teste qualitativo de reação 

em cadeia da polimerase (Nested-PCR).   
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Para estudo da transmissão sexual, foram selecionados os pacientes com 

infecção pelo HTLV-1 acompanhados no período de janeiro de 2013 a maio de 

2016 e seus respectivos parceiros sexuais. Para estudo da transmissão vertical, 

foram selecionadas mães acompanhadas no período de junho de 2006 a agosto de 

2016 e respectivos filhos expostos testados para infecção pelo HTLV. 

 

6.3 Critérios de inclusão 

 

 Para estudo da transmissão sexual, foram incluídos homens e mulheres 

adultos soropositivos para infecção pelo HTLV-1 e seus pares sexuais. Para estudo 

da transmissão materno-infantil, foram incluídas mães com infecção pelo HTLV-1 e 

respectivos filhos.   

 

6.4 Critérios de exclusão 

 

 Para estudo da transmissão sexual estes critérios foram ter coinfecção pelos 

retrovírus HIV-1 e/ou HTLV-2. Para comparação da carga proviral entre casais 

soroconcordantes e sorodiscordantes, foram excluídos casais soroconcordantes 

para os quais não estivesse disponível o resultado da carga proviral de ambos os 

parceiros. . 

 Para estudo da transmissão vertical, foram excluídas mães sem nenhum 

dos filhos testados ou mãe cuja soroconversão documentada ocorreu após 

nascimento dos filhos.   

  

6.5 Infraestrutura para coleta e gerenciamento de dados 
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Os dados foram coletados e gerenciados utilizando-se o sistema Research 

Electronic Data Capture (REDCap)185. Foi realizada a transferência de dados 

extraídos de prontuários médicos de pacientes com HTLV-1, de banco de dados 

Epidata do Laboratório de Investigação em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM 

56) e da Ficha de Cadastro do LIM56 para pacientes do Serviço de HTLV do 

Instituto de Infectologia “Emílio Ribas” (Anexo A) para o REDCap. Durante a 

importação dos dados foram realizados procedimentos para exclusão de 

duplicidades e de casos descartados e verificação de inconsistências, consolidando 

uma base única para realização da análise de dados. 

 

6.6 Algoritmo de diagnostico 

 

Os testes sorológicos foram realizados no laboratório clínico no Instituto de 

Infectologia Emilio Ribas, no setor de imunologia, onde são realizados o teste de 

GOLD ELISA HTLV-1/2® (Teste imunoenzimático) e o teste de Western Blot (WB) 

MP Diagnostics (MPD) HTLC Blot 2.4®, conforme as instruções dos respectivos 

fabricantes, para triagem de HTLV. As amostras, após a confirmação por WB são 

encaminhadas e processadas no LIM-56 no Instituto de Medicina Tropical, onde a 

reação da cadeia de polimerase qualitativa é realizada e seu produto amplificado 

utilizado para o estudo do  polimorfismo de comprimento de fragmento de restrição 

(RFLP), para a  tipagem viral (HTLV-1 ou HTLV-2). Resultados com WB 

indeterminado foram considerados casos confirmados de infecção pelo HTLV-1 

quando a reação em cadeia da polimerase apresentava resultado positivo para este 

vírus. 

 

6.7 Avaliação da carga proviral circulante 



59 
 
 

 

    
 

6.7.1 Coleta e preparo das amostras 

 

 As amostras de sangue foram colhidas por punção venosa e identificadas 

colocando-se o nome e o número conforme o prontuário médico em um tubo 

contendo EDTA K3 (0,054 ml/tubo), com aproximadamente 10 ml de sangue 

venoso periférico. Os tubos foram centrifugados a 2500 RPM por 15 minutos. As 

alíquotas do plasma e soro foram armazenadas a –80ºC para o processamento 

posterior da triagem sorológica e testes confirmatórios. As células mononucleares 

foram obtidas pela separação do gradiente de concentração de Ficoll-Hypaque 

(Sigma Chemicals, St Louis, MO) e ficaram estocadas à –80º C para a realização 

de testes moleculares. 

 

6.7.2 Extração de DNA 

 

 As amostras de células mononucleares obtidas foram submetidas a um 

processo de extração de DNA pelo kit comercialmente disponível (ILLUSTRA Blood 

Genomic Prep Mim Spin Kit, GE Healthcare, Life Sciences, EUA), de acordo com as 

instruções do fabricante. O DNA genômico foi armazenado em freezer –80ºC. 

 

6.7.3 Quantificação da carga proviral para HTLV-1 

 

A carga proviral de HTLV-1 foi quantificada utilizando a técnica de PCR em 

tempo real, usando os seguintes primers e sondas do gene da pol do vírus HTLV-1: 

SK110 (5'-CCCTACAATCCAACCAGCTCAG-3',  nucleotídeo 4758-4779 do HTLV-

1, e SK111 (5'-GTGGTGAAGCTGCCATCGGGTTTT-3', nucleotídeo 4943-4920 do 

HTLV-1). Foi utilizada sonda TaqMan interna para HTLV-1 (5'-
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CTTTACTGACAAACCCGACCTACCCATGGA-3') . Os fluorômetros utilizados para 

marcação da sonda foram: na porção 5’ FAM ( 6-carboxifluoresceina) como 

repórter, e na porção 3’ TAMRA (6-carboxi-tetrametil-rodamina). 

O DNA da albumina humana foi utilizado como controle nesta reação em 

todas as amostras. Utilizou-se como referência endógena para normalizar a 

variação entre as diferenças na contagem de células mononucleares e durante a 

extração do DNA da amostra. Para esta quantificação foram utilizados os primers  

Alb-S (5'-GCTGTCATCTCTTGTGGGCTGT-3') e Alb-AS (5'-

AAACTCATGGGAGCTGCTGGTT-3') e a sonda de albumina Taq Man (5'-

FAMCCTGTCATGCCCACACAAATCTCTCCTAMRA-3'); os fluorômeros utilizados 

para marcação da sonda foram: na porção 5’ FAM como repórter, e na porção 3’ 

TAMRA (38-39). Para um volume final da reação de 25-μl , foi utilizado um Mix de 

PCR para HTLV-1 ou  DNA para albumina consistindo em  5μl DNA extraído, 

primers SK110 e SK11 ou Alb-S e Alb-AS (10nM de cada), 10 nM  sonda para 

HTLV-1 ou albumina TaqMan probe, TaqMan® Universal Master Mix II (Applied 

Biosystems®, Foster City, CA, USA). Para ambos HTLV-1 e DNA para albumina a 

amplificação foi realizada da seguinte forma: após um ciclo de 50ºC por 2 min e um 

ciclo de 95ºC por 10 minutos. Há um segundo bloco de amplificação consistindo de 

45 ciclos de repetição da seguinte forma: 15’ s a 95ºCe 1 min a 60ºC. Para isto 

utilizou-se o equipamento ABI 7300 Fast Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems®, Foster City, CA, EUA).  

O número final de cópias foi estimado pela interpolarização de um 

plasmídeo, utilizando uma curva de regressão, normalizado com a quantidade de 

cópias de albumina presente na amostra, a qual foi quantificada em paralelo. Todas 

as amostras foram quantificadas em duplicata. Os resultados foram expressos 
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como quantidade de cópias de HTLV-1 DNA/104 PBMC (Dehée et al., 2002; 

Montanheiro et al., 2005)110,186.  

Para os participantes que haviam realizado repetidas quantificações da 

carga proviral, foi utilizada a primeira disponível. 

 

6.8 Análise estatística  

 

 O teste de U de Mann-Whitney foI utilizado para comparar variáveis 

numéricas entre os grupos. A PVL média de casais soroconcordantes foi utilizada 

para comparação com a PVL de indivíduos infectados que formaram pares 

discordantes. As variáveis categóricas, tais como "tendo mãe ou irmão com HTLV-

1", HAM/TSP, ATL, raça/etnia (com base na autodeterminação), local de 

nascimento, sorologia positiva para vírus da hepatite C (HCV), história de 

transfusão de sangue e nível de escolaridade foram inicialmente comparadas 

através do teste da razão de verossimilhança. Para análise da transmissão 

materno-infantil, variáveis numéricas foram transformadas em categóricas. 

Variáveis quantitativas foram categorizadas utilizando-se como referência sua 

média e/ou mediana; para a PVL foram consideradas altas aquelas com resultado ≥ 

100 cópias/104 PBMC; para a variável duração da amamentação, que apresentou 

média de 11 meses, optou-se pelo ponto de corte em 12 meses.. 

Todas as variáveis analisadas foram obtidas a partir da base de dados 

REDCap. e foi utilizado o programa computacional estatístico Stata/IC 13.1.   

Valores de p  < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. As 

variáveis com p < 0,2 na análise bivariada foram incluídas na análise multivariada, 

utilizada para determinar as que se mantinham associadas de forma independente 

e significativa com o desfecho.  
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Para a seleção das variáveis candidatas a fator explicativo da resposta em 

estudo, a estratégia de modelagem para o ajustamento das diversas variáveis 

envolveu as seguintes etapas: 

a) Inicialmente foram selecionadas aquelas com p menor que 0,2 na análise 

bivariada. 

b) Uma nova seleção de variáveis foi realizada pelo método “backward 

elimination”, com retirada sucessiva daquelas estatisticamente menos significantes, 

até que restassem apenas variáveis com p < 0,05, obtendo-se um modelo 

explicativo final – de soropositividade em filhos expostos ao HTLV-1, para a 

transmissão vertical, e de soroconcordância entre casais para a transmissão 

sexual. 

c) Durante a análise multivariada relativa à transmissão vertical, a variável 

escolaridade da mãe, por sua associação com situação socioeconômica, foi 

incluída no modelo independentemente de seu valor de p e mantida até a obtenção 

do modelo final explicativo. 

 

6.9 Considerações éticas 

 

 Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo no 407/12 (Anexo B).Os pacientes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C). 

 

 

  .  
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Casuística 

 

Do total de 323 indivíduos com infecção pelo HTLV-1 avaliados no período 

do estudo, 178 (55,2%) eram casados ou viviam como casados com parceiro 

sexual permanente. Dentre estes últimos, 107 (60%) tiveram o respectivo parceiro 

também testado para HTLV, constituindo-se na amostra inicial da pesquisa (46 

homens, 61 mulheres). Destes, 26 homens e 26 mulheres já formavam pares entre 

si, resultando em 26 casais soroconcordantes (Figura 3). Outros 12 casais 

soroconcordantes resultaram dos outros quatro homens e oito mulheres, após 

inclusão adicional na amostra de seus respectivos pares. Quarenta e três casais 

sorodiscordantes foram formados a partir de 16 homens e 27 mulheres cujos 

parceiros eram soronegativos. Deste modo, ficaram definidos 83 casais, sendo 38 

casais soroconcordantes e 43 casais sorodiscordantes. 

 Subsequentemente, os indivíduos selecionados e seus respectivos 

parceiros foram classificados, de acordo com os resultados sorológicos, em casais 

soroconcordantes ou casais sorodiscordantes. A carga proviral do HTLV-1 foi então 

comparada entre ambos os grupos. Foram excluídos desta análise 19 casais 

soroconcordantes devido à falta de informação sobre a PVL do cônjuge, os quais 

eram assintomáticos e não retornaram para realizar a mensuração da PVL,  

inclusive quatro pacientes residindo em outras regiões do país, e mais seis casais 

sorodiscordantes para os quais faltavam os resultados da PVL na base de dados. 

Para estudo da transmissão materno-infantil, foram inicialmente 

selecionadas 192 mães com infecção pelo HTLV-1 e seus 499 respectivos filhos 

expostos. Dentre estes, 288 (57,7%)  foram  testados  para  infecção  pelo  HTLV-1, 



64 
 
 

 

    
 

 

  

*Entre os indivíduos soropositivos, 26 homens e 26 muheres já formavam pares entre si; 
outras quatro esposas positivas e outros oito maridos positivos que não estavam incluídos 
na amostra inicial (período de janeiro de 2013 a maio de 2106) foram adicionados ao total 
da amostra a partir do esposo ou esposa que havia sido previamente selecionado, 
resultando em 38 casais soroconcordantes. Quarenta e três casais sorodiscordantes foram 
formados a partir 16 homens e 27 mulheres com parceiros negativos.           

                                 

Figura 5 - Casais soroconcordantes e sorodiscordantes para HTLV-1 estabelecidos      
                 a partir de seus parceiros testados  durante  seguimento  no  período   de 
                 janeiro de 2013 a maio de 2015. 
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constituindo-se na amostra final para o estudo, juntamente com suas respectivas 

134 mães.  

 

7.2 Transmissão sexual 

 

7.2.1 Taxa de soroconcordância e características da população estudada  

 

A taxa de soroconcordância entre os casais foi 46,9%. 

 A idade mediana dos casais soroconcordantes e sorodiscordantes foi de 51 

e 48 anos, respectivamente (p = 0,55), com media geral de 48 anos. Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre a mediana de idade de 55 (46-57) 

anos entre homens do grupo soroconcordante quando comparada com 54 (46-57) 

anos entre homens no grupo sorodiscordante (p = 0,98), bem como entre mulheres 

dos grupos soroconcordante e sorodiscordante, respectivamente 46 (30-57) e 45 

(38-55) anos (p = 0,54) (Tabela 7).    

 O tempo de relacionamento variou de oito a 45 anos, com mediana de 25 

(12-32) anos, para casais soroconcordantes e de cinco a 56 anos, com mediana de 

16 (12-25) anos no grupo sorodiscordante (p = 0,15). O tempo de relacionamento 

para homens nos grupos soroconcordante e sorodiscordante foi de 25 (12-32) anos 

e 20 (11-32) anos (p = 0,54), respectivamente, e para mulheres foi de 25 (12-32) 

versus 16 (12-23) anos  (p = 0,13), respectivamente. Na análise bivariada, não foi 

observada associação entre tempo de relacionamento e risco para HTLV-1 e esta 

falta de associação persistiu mesmo após análise comparando-se os gêneros. 

Entretanto, na análise multivariada, o tempo de relacionamento se apresentou 

independentemente associado com o status soroconcordante (p = 0,031) (Tabelas 

8, 9 e 10). 
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Tabela 7 - Carga proviral de HTLV-1, fatores demográficos e fatores de risco para         
infecção pelo HTLV-1 entre casais soroconcordantes e sorodiscordantes. 

*Número de casais 
Abreviações: PBMC = células sanguíneas mononucleares periféricas; HAM/TSP = 
mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical; ATL = leucemia de células 
T do adulto; HCV = virus da hepatite C 

Variáveis 

Grupo 
 

p  Soroconcordante 
(n=19)* 

Sorodiscordante 
(n=37)* 

Idade (mediana) 51 (41-60) 48 (41-56) 0,55 

    Homem 55 (41-65) 54 (46-57) 0,98 

    Mulher 46 (40-57) 45 (38-54) 0,54 

Tempo de relacionamento (anos) 25 (12-32) 16 (12-25) 0.15 

   Homem 25 (12-32) 20 (11-32) 0,54 

   Mulher 25 (12-32) 16 (12-23) 0.13 

Carga proviral (cópias/10
4 
PBMC)       179 (5-597) 8 (0-143) 0,03 

Mãe ou irmão HTLV-1 positivo   1 (2,6%) 4 (10,8%) 0,15 

HAM/TSP       13 (34,2%) 10 (27%) 0,50 

ATL           1 (2,6%)    0 (0%)  0,32 

Raça/etnia   0,62 

    Branca       17 (44,7%)       19 (51,4%)  

    Parda       15 (39,5%)       12 (32,4%)  

    Negra  2 (5,3%)         4 (10,8%)  

    Asiática        4 (10,5%)           2 (5,4%)  

Local de nascimento   0,85  

    Nordeste       11 (28,9%)       12 (32,4%)  

    Sudeste       22 (57,9%)       21 (58,8%)  

    Sul  3 (7,9%)           3 (8,1%)  

    Cento-Oeste  2 (5,3%)  1 (2,7%)  

HCV        4 (10,5%)  2 (5,4%) 0,41 

Transfusão          3 (7,9%)         5 (13,5%) 0,43 

Escolaridade (anos)   0,80 

    0 a 8       14 (36,9%)       15 (40,5%)  

    9 a 11       18 (47,4%)       19 (51,3%)  

    12 ou mais         6 (15,8%)           3 (8,1%)  
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A PVL foi comparada entre 19 casais soroconcordantes e 37 casais 

sorodiscordantes. Apenas 5,4% dos participantes reportavam uso de preservativos 

para proteção contra infecção sexualmente transmitida ou prevenção de gravidez e 

isto aparentemente não influenciou nos resultados. Por exemplo, apenas uma 

esposa sorodiscordante casada durante 56 anos, mãe de de três filhos 

soronegativos, que apresentava baixa PVL (6 cópias/104 PBMC), reportava uso 

regular de preservativo para contracepção; outra esposa sorodiscordante casada 

durante 31 anos, com alta PVL (132 cópias/104 PBMC) iniciou o uso de presevartivo 

após 20 anos de relacionamento, quando foi diagnosticada com HTLV-1, e um 

marido soroconcordante iniciou o uso de preservativos depois de 20 anos de 

relacionamento com a esposa. Histórico de uso de drogas não influenciou nos 

resultados e foi reportada por um único indivíduo que não transmitiu o virus para 

sua esposa (dados não apresentados). 

Não houve diferença entre os grupos quanto à presença de HAM/TSP, ATL, 

ter mãe ou irmão soropositivo para HLTV-1, raça, região de nascimento, história de 

hemotransfusão, escolaridade, ou sorologia positiva para vírus da hepatite C.  

 

7.2.2 Carga proviral de HTLV-1 

 

 Foram analisados 56 casais, 19 dos quais soroconcordantes e 37 

sorodiscordantes, este último grupo incluindo 25 mulheres e 12 homens. A tabela 7 

apresenta a comparação entre os dois grupos quanto às variáveis analisadas.    

O resultado da quantificação da PVL variou de 0 a 3.020 cópias/104 PBMC 

(média global: 218 cópias/104 PBMC), apresentando maior dispersão dos 

resultados entre casais soroconcordantes, como apresentado na figura 6. A PVL foi 
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mais alta entre casais nos quais ambos os parceiros estavam infectados (19 casais) 

do que entre pares discordantes (37 casais) (p = 0,03).  

Entre casais sorodiscordantes, não houve diferença estatisticamente 

significativa na distribuição da PVL entre os 12 homens HTLV-1 positivos com 

esposa soronegativa, com media de 142 (DP 2914) e mediana de 17 (0-173) 

cópias/104 PBMC, comparada com a de 25 esposas positivas para HTLV-1 com 

marido não infectado, nas quais a média foi 151 (DP 246) e mediana 8 (1-101) 

cópias/104 PBMC (p = 0.95) (dados não apresentados). 

A diferença na PVL entre pacientes com e sem HAM/TSP, com média e 

mediana respectivamente de 374 (DP 713) e 50 (5-638) versus 203 (DP 399) e 5 

(0-153) cópias /104 PBMC, não foi estatisticamente significativa (p = 0,09). 

 

 

Figura 6 - Box  plot   representando  38  casais  soroconcordantes   e   43   casais  
                 sorodiscordantes e a distribuição da carga de DNA proviral  do  HTLV-1      
                 para cada grupo. A média da carga proviral de casais soroconcordantes 

     foi comparada com  aquela  dos  indivíduos  infectados  que   formaram      
     pares discordantes. 
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Vários casais soroconcordantes apresentaram PVL várias vezes mais 

elevada em um dos cônjuges (Figura 7). Isto foi visto tanto entre os maridos como 

entre as esposas.     

 

 

Figura 7 - Carga proviral em 19 casais soroconcordantes, de acordo com gênero. 

 
 
 
 
Tabela 8 - Modelo parcial da regressão logística na descrição de variáveis 
associadas à soroconcordância para HTLV-1 entre casais. 
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Tabela 9 - Modelo parcial da regressão logística na descrição de variáveis associa-         
      das à soroconcordância para HTLV-1 entre casais. 

 

 
 
 
 
Tabela 10 – Modelo final da regressão logística na descrição de variáveis associa-    

        das à soroconcordância para HTLV-1 entre casais. 

 

 

7.3 Transmissão materno-infantil 

 

Entre os 288 filhos testados, 41 também apresentavam infecção pelo HTLV-

1, resultando em uma taxa de transmissão de 14,2% (Figura 6).   

 Entre os 41 filhos soropositivos para HTLV-1, três foram amamentados por 

menos de duas semanas e não foram submetidos à cesárea, sugerindo uma 

possível taxa de transmissão de 7,3% não relacionada à amamentação. 

  

 

 

Variáveis OR IC95% p 

Tempo de relacionamento (anos)  1,10 1,01 - 1,20   0,025 

Mãe ou Irmão com HTLV-1             5,33 0,54 - 53,25   0,151 

Variáveis OR IC95% p 

Tempo de relacionamento (anos)  1,10 1,01 - 1,19   0,031 
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Figura 8 - Descrição da amostra de mães com infecção pelo HTLV-1 e respectivos 
                filhos expostos segundo realização e resultado da sorologia do filho.  

 
. 

. A idade da mãe no momento do parto variou de 14 a 48 anos, com média 

de 26,1 (DP 6,4) anos. A carga proviral materna variou de 0 a 1.221 cópias/104 

PBMC, com média de 128 cópias/104 PBMC (DP 262) e o número de filhos de 1 a 

10, com média de 3,4 filhos (DP 1,5). Entre 288 filhos testados, 253 haviam sido 

amamentados. A duração da amamentação variou de menos de duas semanas a 

60 meses (média de 10,7 meses).  

Foram observadas coinfecções em 19 mães (10 por HCV, 4 por HIV, 2 por 

HTLV-2, 1 por HBV e 2 pela associação HIV/HCV). A tabela 11 apresenta 

características sociodemográficas, clínicas e epidemiológicas das mães. Foram 

identificados 28 núcleos familiares com casos de infecção pelo HTLV-1, com 

tendência à agregação de casos. Essa possibilidade foi observada quando sete 

(5,2%) dos 134 núcleos familiares estudados concentraram cerca de metade 

(20/41) dos filhos com a infecção. Cinco destes núcleos apresentaram 

soropositividade para HTLV-1 em três ou mais filhos  (Figura 9 ).  

192 mães 
selecionadas 

 
499 filhos 
expostos 

 

288 filhos 
testados           
(57,7%) 

41 filhos 
infectados   

(14,2%) 

247 filhos          
não infectados 

(85,8%) 
211 Filhos           

não testados  
(42,3%) 
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Figura 9 – Heredogramas de núcleos familiares a partir de mulheres da coorte do 
Instituto de Infectologia “Emilio Ribas” com filho(s) soropositivos(s) para HTLV-1.  

Legenda: Os quadrados brancos representam homens soronegativos para HTLV; os quadrados pretos 

representam homens soropositivos para HTLV-1; os quadrados brancos com barra representam homens falecidos 

antes de serem testados; os quadrados brancos com sinal de interrogação (?) significa que não foi realizado teste 

sorológico para HTLV. Os círculos brancos representam mulheres soronegativas para HTLV; os círculos pretos 

representam mulheres soropositivas para HTLV-1; os círculos brancos com sinal de interrogação (?) significam que 

não foi realizado teste sorológico para HTLV. Idade dos filhos abaixo da legenda correspondente. 

L – Núcleo familiar com transmissão vertical a 
partir de mãe natural de Alagoas.  

A – Núcleo familiar com transmissão 

vertical a partir de mãe natural da 

Bahia e residente em São Paulo  

C – Núcleo familiar com transmissão vertical a 
partir de mãe natural de São Paulo. Sobrinha 
faleceu com ATL. 

 

B – Núcleo familiar com transmissão vertical a partir 
de mãe natural de São Paulo 

 

D – Núcleo familiar com transmissão sexual e vertical. Mãe, pai e filhas naturais de São Paulo.  

 

E – NÚcleo familiar com transmissão sexual e 
vertical a partir de mãe natural de São Paulo 

 

F – Núcleo familiar 
com transmissão 
sexual e vertical. 
Mãe natural de São 
Paulo filha de 
japoneses. 

 

G – Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical a partir de. 
Mãe natural de 
São Paulo, filha de 
alagoana. 

I – Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical a partir de 
mãe natural de 
São Paulo filha de 
japoneses       

 

J – Núcleo 
familiar com 
transmissão 
sexual e vertical. 
Mãe natural de 
São Paulo 

 

K – Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical a partir de 
mãe natural de 

São Paulo 

M – Núcleo familiar com 
transmissão vertical a partir 
de mãe natural de São Paulo 

 

N – Núcleo familiar com transmissão 
sexual e vertical. Mãe natural da 
Bahia residente em São Paulo 

O – Núcleo familiar com 
transmissão vertical a partir 
de mãe natural da Paraíba 

Q – Núcleo familiar 
com transmissão 
sexual e vertical. Mãe 
natural de São Paulo  

R – Núcleo familiar 
com transmissão 
sexual e vertical. Mãe 
natural da Bahia 

P – Núcleo familiar com transmissão vertical a 
partir de mãe natural de São Paulo 

T – Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical a partir de mãe 

natural de São Paulo  

U – Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical a partir de mãe 
natural de Mato Grosso 

V- Núcleo familiar: 
transmissão verti-
cal. Mãe natural 

de São Paulo  

W - Núcleo 
famíliar:  trans-
missão sexual 
e vertical. Mãe 
da Bahia 

S – Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical. Mãe natural 

da Bahia 

X - Núcleo familiar: 
transmissão sexual e 
vertical. Mãe natural 
do Mato Grosso 

Y - Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical. Mãe de 
São Paulo 

Z - Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical a partir de 

mãe de São Paulo 

H – Núcleo familiar 
com transmissão 
vertical a partir de. 
Mãe natural da 
Bahia, residente 
em São Paulo 

A’- Núcleo familiar 
com :transmissão 
vertical a partir de 

mãe de São Paulo 
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Apesar da carga proviral materna e duração prolongada da amamentação 

serem fatores de exposição compartilhados pelas famílias e terem se mantido 

independentemente associados à soropositividade dos filhos, a positividade em um 

dos filhos aumentou em 17 vezes a chance de agregação de casos na mesma 

prole, permanecendo com significância estatística após análise multivariada, 

sugerindo que talvez outros fatores além da carga proviral e da duração da 

amamentação pudessem também estar envolvidos.    

A tabela 12 apresenta a prevalência e Odds ratio (OR) para soropositividade 

para HTLV-1 entre 288 filhos expostos à transmissão vertical segundo sexo do filho, 

duração da amamentação e características clínicas e epidemiológicas maternas, e 

a tabela 13 segundo as características sociodemográficas maternas.  

Houve associação estatisticamente significativa entre o desfecho filho 

soropositivo para HTLV-1 e as variáveis: amamentação durante 12 ou mais meses 

(p < 0,001), ter um ou mais irmãos na prole HTLV-1 positivos (p < 0,001), PVL da a 

mãe elevada (≥ 100 cópias/104 PBMC) (p = 0,014), mãe com antecedente 

epidemiológico sugestivo de aquisição do vírus por transmissão materno-infantil (ter 

mãe e/ou irmão com infecção pelo HTLV-1) (p = 0,016), idade da mãe acima de 26 

anos no momento do parto (p = 0,005), raça materna asiática (p = 0,02) e estado 

civil divorciada (p = 0,016).  

A escolaridade da mãe foi inversamente proporcional ao risco de 

soropositividade do filho, porém esta associação não foi estatisticamente 

significativa (Tabela 13). Do mesmo modo, o Odds ratio sugestivo de proteção 

conferida pelo parto cesariano não apresentou significância estatística (p = 0,102). 
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Tabela 11 – Características sociodemográficas, clínicas e epidemiológicas de 134                           
                     mães com infecção pelo HTLV-1 acompanhadas no Instituto de Infec-     
                     tologia Emílio Ribas no período de junho de 2006 a agosto de 2016. 

Abreviações: PBMC = células sanguíneas mononucleares periféricas; HAM/TSP = 
mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical; HCV = vírus da hepatite C; 
HIV =  vírus da imunodeficiência humana  
 

Características N % 

  Etnia/raça   
      branca 71 53,0 

      parda 44 32,8 

      negra 14 10,5 

      asiática   4  3,0 

      indígena   1  0,7 

  Estado civil   

      solteira 11  8,2 

      casada 79              59,0 

      viúva 20              14,9 

      separada/divorciada 24              17,9 

  Região de nascimento   

      Norte  6 4,5 

      Nordeste      45              33,6 

      Sudeste      77              57,4 

      Centro-Oeste 6 4,5 

  Número de filhos   

      ≤ 3 filhos     117              87,3 

      >3 filhos 17              12,7 

  Carga proviral   

      <100 cópias/10
4 
PBMC 90              67,2 

      ≥100 cópias/10
4 
PBMC 44              32,8 

  HAM/TSP    

      sim  51 38,1 

      não 83 61,2 

  Coinfecções    

      ausente    115 85,8 

      HCV      10   7,5 

      HIV-1  4   3,0 

      outras         5   3,7 

  Mãe e/ou irmão HTLV-positivos   

      sim  7   5,2 

      não    127 94,8 

  Esposo com infecção pelo HTLV-1   

      Sim 32 23,9 

      não      49 36,6 

     sem esposo ou sem resultado de teste      53 39,5 

  Transfusão de sangue antes de 1993   

      Sim   9   6,7 

      não     125  93,3 
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Tabela 12 – Prevalência e Odds ratio (OR) para soropositividade para HTLV-1        
entre 288 filhos expostos à transmissão vertical, segundo sexo do      
filho, duração da amamentação e características clínicas e 
epidemiológicas maternas. 

Antes de 1993                                                                                                                                                
Abreviações: PBMC = células sanguíneas mononuclears periféricas; HAM/TSP = mielopatia associada 
ao HTLV-1/ paraparesia espástica tropical; HCV =vírus da hepatite C; HIV = vírus da imunodeficiência 
humana                                                                                                                                            

 
Variáveis 

Total Filho soropositivo para HTLV-1 

N % N % OR IC95% p 

Sexo        
  feminino 150 52,08 21 14,00  1   

  masculino 138 47,92 20 14,49  1,04   0,54-2,02      0,905 

Duração da amamentação        

  < 12 meses 145 50,35 7  4,83  1   

  ≥ 12 meses 143 49,65  34 23,78  6,15 2,62-14,41    <0,001 

Irmão com HTLV-1        

  Não 247 85,76 13  5,26  1   

  Sim  41 14,24  20 48,78  17,14 7,48-39,27    <0,001 

Carga proviral da mãe        

  <100 cópias/10
4 

PBMC 196 68,06 21 10,71  1   

  ≥100 cópias/10
4 

PBMC  92 31,94 20 21,74  2,31   1,18-4,53      0,014 

Tipo de parto        

  normal 121 42,01 22 18,18  1   

  cesarea  74 25,69  7   9,46  0,47   0,19-1,16      0,102 

Número de filhos        

  ≤ 3 filhos 174 60,42 21 12,07  1   

  >3 filhos 114 39,58 20 17,54  1,55   0,79-3,01      0,196 

Mãe com HAM/TSP         

  não  173 60,28 27 15,60  1   

  sim 114 39,72 14 12,28  0,76   0,38-1,51     0,432 

Mãe tem mãe/irmão HTLV+        

  não 271 94,10 35 12,91  1   

  sim   17   5,90  6 35,29  3,68 1,28-10,57    0,016 

Esposo HTLV+        

  não   95 33,33 9   9,47  1   

  sim   72 25,26  12 16,67  1,91   0,76-4,82    0,170 

  sem esposo ou sem exame 118 41,40  19 16,10  1,83   0,79-4,26    0,159 

Transfusão no passado*        
  não 266 92,36 40 15,04  1   

  sim   22   7,64   1 18,18  0,27   0,35-2,06     0,206 

Coinfecção materna        

  Ausente 256 88,89 38 14,84  1   

  HCV   18  6,25 1  5,55  0,34   0,04-2,61     0,298 

  HIV-1     9 3,12 2 22,22  1,64   0,33-8,19     0,547 

  Outras     5 1,74 0        
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Tabela 13 - Prevalência e Odds ratio (OR) para soropositividade para HTLV-1 entre   
                  288  filhos  expostos  à  transmissão  vertical  segundo   características     
                  sociodemográficas maternas. 

 
 
 

 

 

 
Variáveis 

Total Filho soropositivo para HTLV-1 

N % N % OR IC95% p 

Idade da mãe no parto        

  ≤ 26 anos 137 47,57 11 8,03  1   

  > 26 anos 151 52,43 30 19,87  2,84   1,32-5,92      0,005 

Etnia/Raça         

  branca 152 52,78 23 15,13  1   

  parda  87 30,21   8   9,19  0,57   0,24-1,33      0,193 

  negra   38  13,19   6 15,79  1,05   0,39-2,79      0,920 

  asiática    8   2,78   4 50,00  5,61 1,31-24,03      0,020 

  indígena    3  1,04   0     

Estado civil        

  casada    161 52,90 25 15,53  1   

  solteira  18   6,25   1  5,55  0,32   0,40-2,51      0,279 

  viúva   57 19,79   5  8,77  0,52   0,19-1,44      0,209 

  separada   31 10,76   2  6,45  0,37   0,08-1,67      0,199 

  divorciada   21   7,29   8 38,09  3,35   1,26-8,91      0,016 

Local de nascimento da mãe        

  Centro-Oeste   12   4,17   2 16,67  1   

  Nordeste   96  33,33  16 16,67  1   0,20-5,00      1,000 

  Sudeste 168 58,33  23 13,69  0,79   0,16-3,85      0,774 

  Sul     10   3,47   0     

  Norte     2  0,70   0     

Escolaridade        

  fundamental incompleto  125 45,96 19 15,20  1   

  fundamental completo   62 22,79 10 16,13  1,07   0,47-2,47      0,869 

  médio incompleto    9   3,31 1 11,11  0,70   0,82-5,90      0,741 

  médio completo  56 20,59 5   8,93  0,55   0,19-1,54      0,256 

  superior  20   7,35 1  5,00  0,29   0,04-2,33      0,246 
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Na análise multivariada, mantiveram-se independentemente associados à 

soropositividade do filho: carga proviral materna ≥ 100 cópias/104 PBMC (p = 

0,005), amamentação durante 12 ou mais meses (p < 0,001), e ter um ou mais 

irmãos infectados pelo HTLV-1 (p < 0,001) (Tabela 14).  

 
Tabela 14 – Modelo  final   da   regressão   logística   na   descrição   de    variáveis       

preditoras de soropositividade para HTLV-1 entre filhos expostos     
verticalmente. 

            . 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis OR IC95% p 

Carga proviral da mãe 3,26 1,43 - 7,44    0,005 

Duração da amamentação 6,66 2,54 - 17,46 < 0,001 

Irmão com HTLV-1              17,63 6,97 - 44,59 < 0,001 
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8 DISCUSSÂO 

 

8.1 Transmissão sexual 

 

Os resultados demonstram que altas PVLs entre pacientes com HTLV-1 

estiveram significativamente associadas com casais nos quais a transmissão sexual 

do virus foi estabelecida com base na soroconcordância, comparada com casais 

sorodiscordantes.    

A taxa de soroconcordância de 46.9% entre indivíduos casados investigados 

sugere alto potencial para transmissão do HTLV-1 nesta população, indicando a 

importante papel da transmissão sexual.  Não houve diferença significante na 

proporção de parceiros positivos entre homens (39/46) e mulheres (34/61) com 

HTLV-1 (65,2% vs. 55.7%). Apesar deste estudo ser transversal, estes resultados 

chamam a atenção, visto que no Japão a transmissão da mulher para o homem foi 

quase insignificante (< 0,5%)11. Tomados em conjunto os resultados, a taxa de 

soroconcordância entre os 81 casais selecionados foi de 46,9%. Vale ressaltar que  

outros dois estudos brasileiros mostraram taxas de soroconcordância 10% menor 

que a relatada no presente estudo (36% em Belém-PA173 e 38% em Belo Horizonte-

MG177). Estas diferenças poderiam ser decorrentes da idade mais elevada e longo 

tempo de relacionamento na coorte de São Paulo. De fato, na análise multivariada 

a duração do relacionamento (acima de 20 anos), na coorte do presente estudo, 

esteve independentemente associada à soroconcordância de casais. Este resultado 

reforça a importância de repetidas exposições sexuais a longo prazo a um parceiro 

infectado13,93,187, também válida para outras coortes do Brasil173,177, e a necessidade 
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de estratégias que melhorem a adesão ao uso de preservativos, incluindo casais 

que se mantiveram sorodiscordantes durante vários anos. 

Tem sido reportado que homens mais velhos aparentemente transmitiriam 

mais a infecção para suas parceiras sexuais93. No presente estudo, entretanto, a 

idade não foi relevante para o desfecho da transmissão, mesmo após ter sido 

ajustada para gênero. Até o presente, não existe na literatura estudo comprovando 

aumento da PVL correlacionado ao aumento da idade.   

Além dos fatores epidemiológicos, também há necessidade de investigar 

possíveis marcadores laboratoriais para risco de transmissão. Por isto, o presente 

estudo investigou se PVLs em sangue periférico diferiam significativamente entre 

casais soroconcordanates e sorodiscordantes para HTLV-1, e os casais 

soroconcordantes tiveram média mais elevada de PVL comparados com aquela 

observada em casais sorodiscordantes, sugerindo que PVLs mais altas 

provavelmente estão associadas com excreção genital aumentada do virus, 

resultando em aumento no risco de transmissão, apesar desta última hipótese não 

ter sido testada no atual estudo.   

Investigações iniciais em casais apresentaram uma associação entre o risco 

de transmissão sexual e a presença de altos títulos de anticorpos anti-Tax 

circulantes, que provavelmente se correlacionavam com PVLs circulantes mais 

altas. Esta associação entre níveis de anticorpos circulantes e transmissão foi 

observada entre homens positivos para HTLV que formavam pares 

soroconcordantes ou entre aqueles cujas esposas soroconverteram durante o 

seguimento do estudo93,128,188. A seguir, análises semi-quantitativas dos níveis de 

DNA proviral demonstraram que altos níveis de DNA proviral eram mais comuns 

entre maridos positivos para anticorpos anti-Tax188, porém não avaliados neste 

estudo.  
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O papel da PVL e transmissão sexual tem sido estudado em outras coortes, 

a despeito de pequeno tamanho de amostra de pessoas com HTLV-1 incluídas. 

Estudo prévio utilizando fatores de risco para determinar a direção da transmissão 

entre casais reportou PVLs mais elevadas como um possível fator de risco para 

transmissão sexual a partir do homem com HTLV-1 ou HTLV-213. O único estudo 

prospectivo feito com casais que incluiu determinação da PVL não encontrou 

associação estatisticamente significativa entre PVL mais alta em parceiro índice 

positivo e o risco de transmissão sexual do HTLV12. Ao invés disto, eles 

encontraram uma diferença significante de 2-log10 na PVL dos cônjuges que 

soroconverteram, que poderia ser o resultado da duração mais curta da infecção no 

novo parceiro infectado ou devido ao pequeno inóculo requerido para a transmissão 

sexual12. Neste mesmo estudo, os dados sobre a direção da transmissão não 

revelou diferença entre os gêneros.   

Diversos casais soroconcordantes apresentaram diferença na PVL várias 

vezes mais alta em um dos cônjuges, e isto foi observado tanto para maridos como 

para as esposa. Adicionalmente, entre os casais soroconcordantes apenas uma 

esposa teve história de hemotransfusão e HCV e um dos maridos história de 

hemotransfusão (respectivamente, a esposa no casal 16 e o marido no casal 14 da 

figura 5), mas nenhum marido teve história de HCV. A taxa de transmissão 

materno-infantil é de 14,2% nesta coorte, similar à de outros estudos177,180, e a 

prevalência de infecção pelo HTLV-1 na população geral do estado de São Paulo é 

0,32%. Consequentemente, outras formas de transmissão aparentemente não 

influenciaram significativamente na transmissão entre os casais estudados. 

Entretanto, como o estudo foi transversal, não foi possível determinar a direção da 

transmissão, limitando qualquer discussão sobre diferenças na eficiência da 

transmissão das mulheres para seus maridos, em comparação ao observado em 
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outras populações, já que não se pode afastar com segurança que estas mulheres 

teriam adquirido o HTLV-1 de seus parceiros. Foram excluídos 19 casais 

soroconcordantes pela falta de informação sobre a PVL de um dos cônjuges, 

entretanto a exclusão destes dados não parecem ter influenciado os resultados 

porque, mesmo após considerar apenas a média da PVL dos casais 

soroconcordantes, a diferença permaneceu estatisticamente significativa 

comparada com os níveis no grupo sorodiscordante. 

Cargas provirais mais altas tendem a estar associadas com complicações 

relacionadas ao HTLV-1, incluindo HAM/TSP110–114, leucemia de células T do 

adulto115, dermatite infectiva116, uveíte pelo HTLV-1117  e essa possibilidade poderia 

explicar as diferenças entre casais. Entretanto, não houve diferença na distribuição 

de HAM/TSP, e a PVL mais alta entre pacientes com HAM/TSP não diferiu 

estatisticamente quando comparada com a de indivíduos sem HAM/TSP (p = 0.09) 

(dados não apresentados). Uma história sugestiva de outras rotas de transmissão, 

tais como transfusão de sangue, ter mãe ou irmão com infecção pelo HTLV-1, ou 

soropositividade para virus da hepatite C, bem como características 

sociodemográficas, incluindo nível educacional, não influenciaram nos resultados.  

O presente estudo contribui com os conhecimentos existentes ao examinar 

parceiros sexuais estáveis com infecção pelo HTLV-1 porém sem a inclusão de 

casais com HTLV-2, e incluindo ambos homens e mulheres entre os parceiros 

índice. Além disso, não foram utilizados critérios subjetivos para estabelecer a 

direção na qual a transmissão sexual teria ocorrido. O número de casais com 

HTLV-1 neste estudo, conduzido em população diversa daquela de estudos prévios 

e a inclusão de casais com período mais longo de relacionamento também 

permitiram uma visão adicional sobre o tema. Como as cargas provirais costumam 

ser estáveis ao longo do tempo189, a carga proviral medida  provavelmente reflete a 
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carga proviral próxima á época da transmissão e o risco de soroconversão para 

casais sorodiscordantes persiste ao longo de décadas.  

 

8.2 Transmissão materno-infantil 

 

A importância relativa das principais vias de transmissão do HTLV-1 no 

Brasil ainda é motivo de discussão. Acredita-se que, a exemplo de outros países 

nos quais a infecção é endêmica, a transmissão materno-infantil através da 

amamentação prolongada ocupe papel central na disseminação e manutenção da 

endemia. Entretanto, não há estudos específicos para estabelecer a taxa de 

transmissão vertical deste vírus no país.  

Após avaliação de 288 filhos de 134 mulheres com a infecção, a prevalência 

de TMI foi de 14,2%, que estiveram de acordo com outros estudos brasileiros, nos 

quais variou de 0% a 100%172–179 , mas com menor número de pares. Aqueles que 

incluíram maior número de filhos expostos (não apenas crianças) na coorte do Pará 

e Minas Gerais (respectivamente 69 e 139 filhos) reportaram 5,8%173 e 17,1%177 de 

soropositividade entre os filhos. A taxa de 14,2% na presente coorte está abaixo 

daquelas em países como a Jamaica (18% a 22%)14,15, Peru (18%)184, Irã 

(16,6%)190, Gabão (17,5%)191, Martinica (27%)192 e Japão entre 1986 e 1991183 

antes de implementar políticas de rastreamento entre gestantes, porém acima 

daquelas na Guiana Francesa (9,7%)164 ou no Japão no final da década de 1990 

(3,9%)183 Essa variabilidade das taxas de TMI entre diferentes populações pode 

estar em parte relacionada à interação vírus e/ou ao hospedeiro, em especial a 

resposta imune e fatores genéticos6,181,193, embora as taxas mais baixas em países 

que implementaram medidas de controle sugiram fortemente o papel preponderante 

de variáveis relacionadas ao aleitamento materno164,183. 
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Vários fatores de risco para TMI foram abordados, inclusive a carga materna 

de provírus de HTLV-1 circulante e a duração da amamentação. Embora estudos 

realizados em outros países endêmicos tenham observado associação entre a 

carga materna de provírus circulante e TMI, a PVL como fator de risco para TMI 

não tem sido estudada no Brasil. O risco de TMI pode aumentar exponencialmente 

na presença de PVLs muito elevadas14. No presente estudo, mulheres com PVL 

acima de 100 cópias/104 PBMC apresentaram maior risco de transmissão.  

  Nossos resultados mostraram associação entre amamentação ≥ 12 meses 

e filho soropositivo (p < 0,001), que na análise multivariada se manteve 

independentemente associada à chance de soropositividade no filho, apresentando 

risco 6,7 vezes maior de transmissão em comparação com filhos amamentados por 

menos tempo. Na Jamaica, a amamentação por mais de 12 meses esteve 

associada com uma taxa de transmissão de 32%, comparada com 9% para um 

período de amamentação de menor duração144. Naquelas crianças, o tempo 

mediano de infecção pelo HTLV-1 foi estimado em 11,9 meses145. Entre filhos de 

mulheres peruanas com HTLV-1 foi o risco foi 15,1 vezes para os que foram 

amamentados por 12 a 24 meses em comparação a menos de seis meses160. Por 

outro lado, a transferência passiva de anticorpos maternos durante a gravidez pode 

inibir a infecção pelo HTLV-1, mas estes anticorpos declinam e desaparecem em 6 

a 12 meses após o nascimento163  .  

Também foi avaliada a presença do TMI em três gerações da mesma 

família, sugerindo o envolvimento de possíveis fatores genéticos na transmissão e 

agregação familiar da infecção. Os portadores de HTLV-1 podem estar agregados 

no tempo e no espaço (“clusters”) em certas áreas geográficas ou grupos 

populacionais8. Esta tendência à agregação familiar, provavelmente relacionada 

tanto a fatores de exposição compartilhados pelas famílias, como rotas de 
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transmissão (vertical e sexual) e fatores ambientais, além de fatores imunológicos e 

genéticos do hospedeiro166,194. A positividade em um dos filhos aumentou em 17 

vezes a chance de agregação de casos na mesma prole e foi um fator 

independente após análise multivariada, sugerindo que talvez outros fatores além 

da carga proviral e do tempo de amamentação pudessem também estar envolvidos.  

 A associação entre etnia asiática e filho soropositivo, que foi significativa na 

análise bivariada (p = 0,02), não se manteve após a análise de regressão logística; 

vale chamar a atenção para que a taxa geral de TMI foi de 14,2% e entre as mães 

asiáticas foi de 50%. Provavelmente essa maior transmissão ocorreu pelo tempo 

mais longo de amamentação nesse grupo. O único dos seis filhos positivos que fora 

amamentado por menos de 24 meses (seis meses) tinha mãe com carga proviral de 

488 cópias/104 PBMC e todos os demais foram amamentados por 24 a 36 meses 

(dados não apresentados). De fato, tanto a carga proviral elevada da mãe quanto a 

amamentação prolongada, estiveram independentemente associadas à prevalência 

da infecção nos filhos.  

 A idade da mãe (acima de 26 anos) no momento do parto apresentou 

associação com soropositividade no filho e uma das explicações poderia ser o 

aumento da prevalência de infecção pelo HTLV-1 com o aumento da idade, 

observado principalmente entre mulheres195, para as quais há maior eficiência de 

transmissão sexual11, ou resultante do período de tempo entre o início do 

relacionamento com parceiro infectado e a soroconversão. Apesar da 

soropositividade do esposo não ter aumentado a chance de transmissão materno-

infantil, para a maioria das mulheres estudadas o diagnóstico havia sido feito depois 

de serem mães e a informação sobre o status sorológico do parceiro ou ex-parceiro 

era desconhecida para 40% das mães, principalmente entre as que não eram 

casadas, de modo que aquela hipótese não poderia ser totalmente afastada. Por 
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sua vez, o maior número de filhos, que também poderia estar relacionado à idade, 

não influenciou a taxa de transmissão.  

 A escolaridade da mãe apresentou tendência a se correlacionar de forma 

inversamente proporcional ao risco para soropositividade do filho. Provavelmente o 

tamanho da amostra não foi suficiente para identificar este possível fator protetor. 

De fato, vários estudos têm reportado que indicadores de status socioeconômico 

mais baixo, tais como menor grau de escolaridade, estão associados com infecção 

pelo HTLV-16, e alguns estudos apresentaram associação entre baixa renda da 

mãe infectada e transmissão vertical do HTLV-16,176,193.    

Para o do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), outro retrovírus que 

compartilha as mesmas vias de transmissão do HTLV, existem medicações 

capazes de reduzir o risco de transmissão vertical. No caso do HTLV-1, não 

existem evidências suficientes que suportem a adoção de outras medidas, além da 

exclusão do aleitamento materno, visando diminuir o risco de sua transmissão 

materno-infantil. À semelhança do que foi observado em relação ao HIV, o parto 

cesariano talvez pudesse exercer algum papel protetor adicional na redução do 

risco de transmissão relacionado à exposição durante a passagem através do canal 

de parto, mas o Odds ratio para esta variável, sugestivo de proteção pelo parto 

cesáreo, não demonstrou significância estatística. 

PVL elevada tende a estar associada com HAM/TSP, porém em nosso 

estudo não foi observada associação entre ser filho de mãe com HAM/TSP e TMI. 

Ao contrário, na coorte do Peru os filhos de mães com HAM/TSP tiveram 8,3 vezes 

mais risco de infecção que filhos de mães assintomáticas160. Provavelmente pelo 

menor número de mulheres com HAM/TSP avaliadas em nosso estudo, não houve 

poder amostral para esta variável.  
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A transmissibilidade ocorreu independente do sexo do filho. Entretanto esse 

dado é controverso na literatura, onde alguns estudos associaram maior risco de 

transmissão ao sexo masculino184 ou feminino15 do filho exposto, enquanto outros 

encontraram risco similar de transmissão entre meninos e meninas160,164,190,183,196,197. 

Outros fatores analisados não influenciaram a possibilidade de TMI, como história 

de hemotransfusão ou coinfecção materna, seja por HIV, HTLV-2, HBV ou 

associação HIV/HCV.  

As principais limitações do presente estudo foram o desenho de estudo 

transversal, limitando a discussão sobre a direção da transmissão entre casais, e a 

maior parte da amostra de filhos de mães com HTLV-1 constituída indivíduos com 

mais de 15 anos. Deste modo, há necessidade de estudos prospectivos para 

estabelecer a real taxa de transmissão sexual na população brasileira e importância 

relativa da direção de transmissão relacionada ao gênero do parceiro índice. A 

agregação familiar de casos sugere que são necessários estudos adicionais 

investigando a influência de fatores genéticos na transmissão materno-infantil do 

HTLV-1 e mecanismos através dos quais exercem sua influência.  

 Por fim, a triagem de gestantes com HTLV-1 e a não amamentação pelas 

mães infectadas continua sendo a principal medida para prevenir a TMI. 
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9 CONCLUSÕES 

 

Transmissão horizontal: 

1. Foi observada uma taxa de soroconcordância para transmissão sexual de 

46,9% entre casais investigados.  

2. Duração do relacionamento do casal por mais de 20 anos foi um fator de 

risco independente associado à soroconcordância. 

 

Transmissão materno-infantil: 

1- A prevalência de soropositividade foi de 14,2% nos filhos de mães 

infectadas pelo HTLV-1.  

2- Os fatores de risco independentes identificados nesta coorte foram a carga 

proviral materna elevada (>100 cópias/104 PBMC), amamentação 

prolongada (≥12 meses) e agregação familiar de casais (≥2 filhos na mesma 

prole.  

3. A carga proviral do HTLV-1 foi um marcador de predição de transmissão 

tanto horizontal quanto materno-infantil.  
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ANEXO A – FICHA DE CADASTRO DO LIM56 
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 ANEXO B – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal. 

NOME: ........................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO...............................................................................N..............ºAPTO:.................. 

BAIRRO:........................................................................ 

CIDADE......................................................CEP:......................TELEFONE: DDD (............) ........ 

RESPONSÁVEL LEGAL......................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)............................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................................Nº................APTO:.................. 

BAIRRO: ...................................................................... CIDADE:.................................................. 

CEP: ..................................... TELEFONE: DDD (............).......................... 

 

Avaliação do risco da pesquisa: Mínimo 

Título da pesquisa: Avaliação de fatores relacionados à transmissão do Vírus 

Linfotrópico de Células T Humanas do tipo 1 (HTLV-1) em uma coorte 

acompanhada em São Paulo.                                                                                                                                             

Pesquisador responsável: Jorge Simão do Rosário Casseb (Orientador)  

Pesquisador responsável: Arthur Maia Paiva, CRM 3079-AL 

 

Eu, maior de 18 anos, estou sendo convidado (a) para participar de 

pesquisa de título acima para avaliar fatores associados à transmissão do HTLV-1, 

que será realizada no Ambulatório de HTLV do Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

(IIER). Minha participação é voluntária. Eu terei a liberdade para não aceitar minha 

inclusão sem que isso altere em nada o meu tratamento ou vínculo com meu 

médico ou com a instituição que eu procurei para me tratar. 

Não se trata de pesquisa envolvendo uso de medicamento. Porém os 

resultados obtidos poderão contribuir para melhor entendimento sobre a infecção 

pelo HTLV-I e sua transmissão. Não haverá qualquer despesa para mim e o meu 

tratamento não sofrerá alterações quanto ao medicamento que eu esteja usando ou 

venha a usar, nem quanto ao médico que me atende ou virá me atender. Será feito 

coleta de sangue em uma veia periférica do braço. Esse material será analisado 

pelo próprio pesquisador, em laboratório do próprio Instituto de Infectologia Emílio 

Ribas e Laboratório LIM 56, do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Serão 

realizados no Instituto de Infectologia Emílio Ribas exames que fazem parte de 

rotina de atendimento médico (cultura de urina, sumário de urina, hemograma, 

sorologias para hepatites B e C, teste anti-HIV, exame VDRL para sífilis, 

bioquímica, parasitológico de fezes) e no LIM 56 a carga proviral do HTLV-1, que já 

é realizada nos pacientes acompanhados no Ambulatório de HTLV do IIER.  
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Os riscos ao participar deste estudo estão relacionados ao local da punção 

para coleta de sangue como, por exemplo: dolorimento, formigamento e mancha 

arroxeada, que podem ser minimizados com os cuidados higiênicos tópicos, 

pressão local após a coleta do sangue e, se necessário, anestésico local. Não é 

costumam ser relatadas infecções decorrentes da punção mas, caso ocorra, será 

adequadamente tratada sem qualquer ônus. A participação na pesquisa não implica 

em remuneração para o participante ou familiares, tratando-se de participação 

voluntária para o conhecimento científico. Terei como benefício a oportunidade de 

realizar os exames acima citados e receber tratamentos adequados, quando os 

exames indicarem sua necessidade.    

Também serão feitas algumas perguntas sobre mim e minha saúde, tais 

como nome, idade, local de moradia, vida pregressa. Todo material escrito e o 

sangue e outros materiais coletados serão trabalhados com o máximo rigor 

científico e minha identidade será mantida em sigilo. Os relatórios e publicações 

resultantes dessa pesquisa conterão os resultados de forma sumarizada e, 

portanto, não haverá forma de eu ser identificado (a). 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo à continuidade do tratamento 

na Instituição e o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

O projeto desta pesquisa foi avaliado por um Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), segundo padrões internacionais de aprovação de estudos que envolvem 

seres humanos. Após ter lido este documento e tirado todas as dúvidas com o 

pesquisador e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, eu 

assinei este termo como prova de que, voluntariamente, aceitei participar do 

mesmo e, para tanto, dou o meu consentimento, sem que para isso eu tenha sido 

forçado ou obrigado. 

Em caso de dúvidas, logo abaixo encontram-se os respectivos endereços 

dos pesquisadores: 

 

           Jorge Simão do Rosário Casseb (Orientador). Av. Dr. Eneas de Carvalho 

Aguiar 500, prédio II, terceiro andar - Cerqueira César. CEP: 05403-000 - São 

Paulo – SP. Fone: (11) 30617194 

Arthur Maia Paiva. Loteamento Santa Terezinha, Quadra C, Lote 08 – 

Serraria. CEP: 57.046-160. Maceió – Al. Fone (11) 96736-9502 

 
                        , ______ de ___________________ de ________ 
 

   _______________________________    _____________________________ 
 Assinatura do pesquisador                     Assinatura do paciente 

Obs: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto Oscar 

Freire – 2º andar– tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004– E-mail: cep.fm@usp.br.  

mailto:cep.fm@usp.br
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 Anexo D – Artigo publicado  
 

PAIVA E CASSEB, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 
47(3):265:265-274, May-Jun 2014.  
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Anexo E – Artigo publicado 
 

PAIVA E CASSEB, Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 
57(1):1-13, Janeiro-Fevereiro, 2015 
 
 

 
 
 
 
 



113 
 
 

 

    
 

Anexo F – Artigo publicado 
 

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia,59(1):43:41, Fevereiro 
2015  
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 Anexo G – Artigo publicado 
  
Genetic Markers of the Host in Persons Living with HTLV-1, HIV and HCV 
Infections, Viruses 8(2): 38, Fevereiro 2016. doi: 10.3390/v8020038 
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Anexo H – Artigo aceito para publicação 
  
PAIVA ET AL. Journal of Medical Virology, 8(2): 38, Novembro 2016. doi: 
10.1002/jmv.24745 
 

 


