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Os mistérios do

P E S Q U I S A

em pessoas entram em uma
sala cheia de poeira, ácaros
e fungos. Noventa e cin-
co delas nem perce-
bem que o ambiente

é insalubre, mas cinco começam a
espirrar sem parar, desenvolvendo
uma forte reação alérgica. Essa
mesma situação é encontrada en-
tre os infectados pelo vírus HTLV.
Apenas 5% poderão sofrer de leu-
cemia ou paraparesia espástica tro-
pical (paralisia dos membros inferi-
ores), além de outras anormalidades
dermatológicas e imunológicas. Mas
por que apenas alguns ficarão doen-
tes? Para responder a essa pergunta,
há três anos os médicos-pesquisadores
do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec) juntaram esforços aos cole-
gas do Departamento de Imunologia do Impe-
rial College of Sciences, da Inglaterra.

“As pesquisas continuam, mas tudo indica que o
HLA de cada indivíduo, uma espécie de carteira de identi-
dade localizada na parede da célula, é que faz a grande
diferença nesse processo. O vírus é o mesmo, o que muda
é a capacidade de reação”, ensina o neurologista do Ipec
Abelardo Araújo, que tem pós-doutorado em virologia na
Irlanda. Com Araújo concorda a doutora em imunologia pelo
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, Maria
José de Andrada Serpa, que participa também do grupo de
pesquisadores do Ipec. Ela foi a primeira pesquisadora a
isolar o vírus do HTLV-I, no Brasil, um registro feito em 1990,
no Hospital do Câncer (Inca).

“Ingleses e brasileiros querem detectar os HLAs que
conferem resistência ou suscetibilidade ao desenvolvimen-
to de doenças causadas pelo HTLV. Indivíduos com HLA
suscetível apresentam carga viral mais elevada. Conseqüen-
temente, o estudo da carga viral pode servir de parâmetro
de acompanhamento dos infectados”, afirma a hematologista.

HTLV
C

Ainda não existe um medicamento específico para o trata-
mento, mas os anti-retrovirais parecidos com o que se reco-
menda nos casos de HIV positivo são os mais utilizados.

No Ipec – único centro de referência em HTLV no Rio de
Janeiro – existem atualmente 500 matriculados em tratamento:
um número elevado e que faz o Brasil ter a maior casuística das
Américas. A infecção pode ser encontrada em todo o país, mas
as taxas mais elevadas estão na Bahia, em Pernambuco e no
Pará. Apesar de ter sido descoberto há 23 anos, o HTLV ainda é
um problema ignorado por muitos médicos.

Até saber que era portadora do vírus, Maria Helena de
Santos Mello, 50 anos, moradora de Magé (RJ), não recebia
nenhum diagnóstico preciso. “Diziam que o meu problema
era na cabeça, o que estava atingindo os movimentos das
pernas. Depois de dois anos cheia de dúvidas, quase fiquei
louca. Só com um exame de sangue específico é que fiquei
sabendo o que era: uma doença sem cura, mas que pode
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ser tratada”, conforma-se Maria Hele-
na, que toma diariamente 17 compri-
midos. Com a ajuda de muletas, ela
pode fazer o trabalho de casa, mas ain-
da enfrenta preconceito no convívio
social. “Tem gente que atravessa a rua
quando me vê, com medo. Outros
acham que sofro de Aids, e que um
beijo pode contaminá-los”, reclama a
paciente enquanto espera a sua vez
para ser atendida no Centro de Clíni-
cas do Ipec.

Uma situação parecida ocorre
com a aposentada Gilma Alves da Sil-
va Barreto, 69 anos, moradora do su-
búrbio carioca de Senador Camará. Ela
já não liga para os olhares assustados
das pessoas, mas acredita que a popu-
lação deveria receber mais informações
sobre a enfermidade. “Muitos médicos
não conhecem o vírus e nem sabem
como a doença se propaga”, avalia
Gilma, que usa cadeira de rodas.

Muitas pessoas descobrem que
são soropositivas ao doarem sangue.
Atualmente, por lei, é obrigatória a re-
alização do teste Elisa, extremamente
sensível na detecção de anticorpos
contra o HTLV. “Há então um parado-
xo. Quem quer doar sangue acha que
é saudável e, quando recebe a infor-
mação de que tem o vírus, entra em

A palavra HTLV é uma sigla em
inglês que significa Human T-cell
lymphotropic vírus, usada para de-
signar o vírus linfotrópico humano
para células T. Os linfócitos T são
componentes das células brancas
do sangue e importantes elemen-
tos para os mecanismos de defesa
como bactérias, fungos e vírus.

Existem dois tipos de HTLV e,
apesar de serem muito parecidos,
eles se comportam de maneira di-
ferente no organismo. O HTLV-1
pode causar doenças, mas nem sem-
pre. Já o HTLV-2 quase nunca cau-
sa danos. O problema mais comum
encontrado no primeiro tipo é a
paraparesia espástica tropical, que
provoca fraqueza, endurecimento e
rigidez nos músculos da perna, es-
pasmos, cãimbras e tremores (em
alguns casos) nos membros inferi-
ores, endurecimento e sensação de
peso nas costas. Há também difi-
culdade de controle da urina; pele,
boca e olhos secos; dormências,
formigamentos, sensação de quei-
mação nos pés ou pernas, além de
dores nas articulações. O vírus
pode também provocar a leucemia.

Mesmo pacientes assintomá-
ticos (sem qualquer sinal da do-
ença) podem infectar outras
pessoas, por isso a importância de
saber quem tem o vírus. Não se
pega HTLV por beijo, abraço, uso
do mesmo banheiro, ar – tosse,
espirro etc – ou usando os mes-
mos talheres, copos, pratos, toa-
lhas e lençóis.

Doenças
causadas
pelo HTLV
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O Centro de Pesquisas Gonçalo
Moniz, unidade da Fiocruz na Bahia, em
parceria com diversas instituições do
estado, está coordenando o Centro
HTLV (Centro de Atendimento Integra-
do e Multidisciplinar ao Indivíduo
Soropositivo), inaugurado em novem-
bro e que vai prestar atendimento
médico de referência e realizar pes-
quisas sobre o vírus HTLV.

Segundo os especialistas do Cen-
tro, 50 mil pessoas em Salvador estão
infectadas com o vírus HTLV, o que
corresponde a 2% da população da ca-
pital baiana. Embora Salvador seja a ci-
dade mais atingida por esse problema,
o HTLV está disseminado por todo o
país. Estima-se que cerca de dois mi-

Bahia ganha centro de
atendimento e pesquisa do vírus

lhões de brasileiros estejam infectados.
O novo centro, dirigido pelo

imunologista Bernardo Galvão, pres-
tará assistência a indivíduos infecta-
dos e realizará pesquisas sobre o iso-
lamento e caracterização do HTLV,
técnicas para diagnóstico, impacto do
vírus em associação a doenças, entre
outros estudos.

O Centro HTLV funciona nas de-
pendências da Fundação para Desenvol-
vimento das Ciências, mantenedora da
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pú-
blica. Foi criado por meio de parceria
entre a Fiocruz, o Ministério da Saúde e
a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,
com o apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa da Bahia (Fapesb).

estado de desespero, pois nunca ou-
viu falar na doença. É muito comum
também se confundir o HIV com o
HTLV. A diferença entre os dois é que
o HIV destrói a célula que ele parasita,
enquanto que o HTLV convive harmo-
nicamente com a célula e pode pro-
vocar a sua multiplicação. Dependen-
do da velocidade desse crescimento,
o infectado pode desenvolver leuce-
mia”, afirma Araújo. A forma de trans-
missão é a mesma do HIV: transfusão
de sangue contaminado pelo vírus,
compartilhamento de agulhas, seringas
e objetos cortantes, amamentação e
relação sexual não-protegida com pes-
soa infectada.

A contaminação de Gilma Alves
da Silva Barreto, que sofre de parapare-
sia espástica, foi uma transfusão ainda nos
anos 60. “Sabia que não pertencia a ne-
nhum grupo de risco, mas não entendia
o que estava acontecendo. Minhas per-
nas não me obedeciam, caía muito e sen-
tia dores fortes na região lombar. Os mé-
dicos diziam que era esclerose múltipla.
Fiquei muito deprimida com a falta de
diagnóstico. Só depois de uma punção
na medula espinhal é que foi confirma-
da a existência do HTLV”, conta a dona
de casa, que tem consulta a cada dois
meses no Ipec.




