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RESUMO

O Retrovírus Linfotrópico de Células Humanas tipo 1 foi descrito pela primeira vez em 1980 e está associado a diversas manifestações. 
Pertencente à família Retroviridae, apresenta forte tropismo pelas células T. É agente causador da Leucemia/Linfoma de células T do Adulto (ATL), 
da Mielopatia Associada ao HTLV/Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP), e também se associa com outras patologias, como artropatia, uveíte, 
Síndrome de Sjogren, entre outras.  Mesmo assim, hoje, após 36 anos após sua descrição, pouco se sabe acerca de sua incidência e manifestações 
em todo o mundo, inclusive no Brasil. Isto representa um grande problema de saúde pública, já que certamente a prevalência da infecção é 
subestimada.  A transmissão do HTLV-I ocorre pelas vias sexual, hematogênica e vertical, sendo esta última a principal forma de transmissão do 
vírus no Brasil, ocorrendo primariamente pelo aleitamento materno. A importância deste tema baseia-se então no fato de que a principal forma 
vertical de transmissão do Retrovírus é durante a amamentação e não existe um protocolo de atendimento de gestantes com HTLV1. Com base 
nisso questionamos se “A não amamentação de Recém-nascidos de mães diagnosticadas no Pré-Natal com HTLV1, diminui a ocorrência da 
doença em crianças?”. Desta forma, temos como objetivo geral deste trabalho: descrever o retrovírus HTLV-I e suas formas clínicas e como 
objetivos específicos: informar aos profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce do HTLV 1 no Pré-natal; sensibilizar a 
sociedade e o poder público para a inclusão do HTLV1 na lista de doenças de notificação compulsória, bem como a adoção de uma triagem 
sorológica para o HTLV-1 durante o pré-natal. Este trabalho compreende um estudo exploratório, bibliográfico e com abordagem qualitativa. Foi 
realizada uma busca de artigos relacionados com o tema nas seguintes bases de dados virtuais: SCIELO(Scientific Electronic Library Online), 
PubMED e BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). No Brasil, pouco se sabe sobre a prevalência e incidência da infecção. O diagnóstico é dificultado, 
pois a maioria dos casos é assintomática; muitos profissionais de saúde, inclusive médicos, desconhecem as manifestações clínicas do vírus; a 
infecção não faz parte da lista de agravos notificáveis do Ministério da Saúde; existe pouco interesse governamental em fomentar o diagnóstico 
precoce. As doenças associadas à infecção pelo HTLV-1, citadas neste trabalho, e o número real de cidadãos que podem ter sofrido ou podem 
sofrer sequelas, estão obscurecidos pela falta de investigação. A transmissão do HIV via aleitamento natural chega a 29% dos casos de 
transmissão vertical. O Ministério da Saúde proíbe mulheres infectadas com HIV de amamentarem seus filhos e doar leite e afirma que tomadas 
todas as precauções preconizadas, incluindo a não amamentação, reduziria a taxa de infecção vertical para valores inferiores a 2%. Considerando 
os aspectos análogos entre o HTLV-1 e o vírus HIV, mais especificamente na transmissão vertical via leite materno, poderíamos projetar 
diminuição significativa da transmissão vertical se mães infectadas pudessem se abster de amamentar seus filhos. Porém, o teste para infecção do 
HIV faz parte do pré natal enquanto a mãe assintomática portadora do HTLV-1 não obterá a mesma chance de proteger seu filho como a mãe 
portadora de HIV. Sugerimos que a triagem sorológica para os vírus linfotrópico de células humanas seja implementada como parte do pré-natal 
de todas as gestantes. Esta é uma medida simples, de baixo custo e com enorme potencial de poupar vidas e gastos públicos com o tratamento 
das doenças associadas ao HTLV-I. A partir dos dados apresentados pela pesquisa, podemos responder a pergunta inicial que abre este trabalho: 
“A não amamentação de Recém-nascidos de mães diagnosticadas no Pré-Natal com HTLV1, diminui a ocorrência das doenças em crianças?” A 
resposta é Sim.
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