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RESUMO
Objetivo: Realizar uma análise crítica das principais manifestações neurológicas nos indivíduos infectados pelo vírus
linfotrópico de células T humana tipo 1 (HTLV-1) que desenvolveram a paraparesia espástica tropical/mielopatia
associada ao HTLV (PET/MAH), com base na literatura científica. Métodos: (descritores) Trata-se de um um estudo
de revisão de literatura, em que a amostra foi constituída de artigos científicos encontrados nas seguintes bases de
dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences
Literature), PUBMED (Public Medline or Publisher Medline), que haviam sido publicados no período de 2007 a
2017, nas línguas portuguesa e inglesa. Resultados: Durante a busca, foram encontrados 47 artigos, mas somente 18
foram utilizados neste estudo, onde foi constatado que a PET/MAH é a manifestação neurológica mais clássica da
infecção por HTLV1, observando-se, preponderantemente manifestações motoras (paraparesia espástica, alterações
na marcha e perda do equilíbrio); sensoriais (parestesia e perda da sensibilidade vibratória) e autonômicas (bexiga
hiperativa e a disfunção erétil). Conclusão: A escassez de estudos que abordem o tema manifestações neurológicas
em pacientes com PET/MAH revela que há necessidade de mais estudos sobre o assunto, visto que os déficits
neurológicos causam grandes incapacidades em pacientes acometidos por esta doença.
Palavras-chave: Vírus 1 Linfotrópico T Humano; manifestações neurológicas; paraparesia tropical espástica;
pacientes; diagnóstico.

ABSTRACT
Objective: To perform a critical analysis of the main neurological manifestations in individuals infected
with the human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) who developed HTLV-1-associated
myelopathy/tropical spastic paraparesis (TSP/HAM) based on scientific literature. Methods: This is
a literature review, in which the sample consisted of scientific articles found in the following databases:
SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences
Literature), PUBMED (Public Medline or Publisher Medline), which had been published between 2007
and 2017 in Portuguese and English. Results: During the search, 47 articles were found, but only 18
were used in this study, where it was found that TSP/HAM is the most classic neurological manifestation
of HTLV1 infection, with predominantly motor manifestations (spastic paraparesis, changes in gait
and loss of balance); sensory (paresthesia and loss of vibratory sensitivity) and autonomic (overactive
bladder and erectile dysfunction). Conclusion: The scarcity of studies addressing the topic neurological
manifestations in patients with TSP/HAM reveals that there is a need for further studies on the subject,
since neurological deficits cause great disabilities in patients affected by this disease.
Keywords: Human t-lymphotropic virus 1; Neurologic manifestations; Paraparesis, tropical spastic;
patients; diagnosis.
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Manifestações neurológicas em pacientes com paraparesia espástica tropical/mielopatia associada ao HTLV-1

geralmente 26% das pessoas acabam sendo
INTRODUÇÃO

dependentes de cadeira de rodas devido

O vírus linfotrópico de células T

ao surgimento de paraparesia espástica

humana tipo 1 (HTLV-1), foi descrito em

tropical/mielopatia associada ao HTLV-1

1980 como o primeiro retrovírus humano

(PET/MAH). A PET/MAH é uma doença

isolado de um paciente com linfoma cutâneo

caracterizada por ser lenta e progressiva, que

de células T(1). O HTLV é considerado uma

gera sintomas de fraqueza assimétrica nos

condição clínica crônica da saúde, pois

membros inferiores (paraparesia), lombalgia,

envolve a dor de nível moderado a crônico,

incontinência urinária e impotência(5).

e isto interfere na qualidade de vida do

O desenvolvimento dos sintomas neurológicos

paciente(2).

na PET/MAH ocorre principalmente durante

Sua transmissão ocorre, especialmente,

o primeiro ano de doença e, posteriormente,

por três vias: sexual, considerada a via menos

torna-se relativamente estável. Contudo, não

eficiente; perinatal, sendo a via mais evidente;

há regressão espontânea da doença(6).

sanguínea, classificada como a forma mais
hábil de transmissão do vírus(3).
A

infecção

pelo

neurológico pelo HTLV a avaliação deve ser
está

sistematizada e baseada na síndrome clinica

associada a duas doenças, sendo a leucemia/

apresentada. Para isso, faz-se necessário um

linfoma de células T do adulto (ATLL) e

exame neurológico bem feito, que seja capaz

paraparesia

tropical/mielopatia

de detectar espasticidade dos membros

associada ao HTLV (PET/MAH). Mesmo

inferiores, sinais piramidais tais como o

os indivíduos infectados que não apresentam

clônus, sinal de babinski e hiperreflexia, bem

essas patologias, podem desenvolver outros

como parestesia e perda da sensibilidade

comprometimentos neurológicos que se

vibratória(5).

espástica

HTLV-1

Caso haja suspeita de acometimento

manifestam nos sistemas sensorial, motor e
autonômico(4).

O diagnóstico ocorre de forma tardia
em muitos casos devido ao desenvolvimento

As pessoas infectadas possuem de 1 a

lento da manifestação completa dos sintomas

2% de chance de desenvolverem complicações

ou diagnósticos errados. As diretrizes de

neurológicas. Os sintomas neurológicos

diagnóstico da OMS para PET/MAH

costumam aparecer em média aos 40 anos.

delineiam o espectro completo da doença

O acometimento da marcha é variante e

sem codificar os níveis de avaliação(7). Uma
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recomendação recente propõe refinar as

Linfotrópico T Humano; manifestações

diretrizes diagnósticas da OMS, formulando

neurológicas; paraparesia tropical espástica e

níveis

PET/MAH

seus correspondentes em inglês. Para delimitar

“definido”, “provável” e “possível”, onde

a busca, usaram-se os seguintes critérios de

um paciente com PET/MAH “definido”

inclusão: humanos; período de 2007 a 2017;

manifesta a paraparesia espástica progressiva

publicações escritas em português, inglês e

não remitente positiva, sorologia e/ou

espanhol, e foram utilizados os operadores

detecção de DNA proviral de HTLV-1 e

booleanos “or”, “and” e “and not”.

exclusão de outros distúrbios(8).

Selecionaram-se os estudos que abordavam

de

avaliação

como

Apesar de haver estudos que analisem

o tema objeto desta revisão com base nos

as manifestações clinicas em geral, há

títulos e nos resumos gerados pela busca.

escassez, na literatura, de trabalhos que visem

Foram excluídos do estudo artigos que não

analisar especificamente as manifestações

apresentavam nenhum aspecto relevante ao

neurológicas dos pacientes diagnosticados

tema proposto e que ultrapassassem o limite

com PET/MAH. Assim, objetivo deste

de anos.

trabalho é realizar uma analise critica das
principais manifestações neurológicas nos

RESULTADOS

indivíduos infectados pelo HTLV-1 que

Durante a busca, foram encontrados

desenvolveram a PET/MAH, com base na

47 artigos, mas somente 20 atendiam os

literatura científica.

critérios dos autores e constam listados no
quadro 1.
Quadro 1 – Resultados

METÓDOS
Trata-se de uma revisão de literatura de
artigos sobre as manifestações neurológicas
da PET/MAH, nas bases de dados SCIELO
(Scientific

Electronic

Library

Online),

LILACS (Latin American and Caribbean
Health

Sciences

Literature),

PUBMED

(Public Medline or Publisher Medline) e,
utilizando os seguintes descritores, usados
isoladamente ou em associação: Vírus 1
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exame físico(3).
DISCUSSÃO
Estima-se que 2 a 3% dos indivíduos
infectados pelo HTLV-1 irão desenvolver

Manifestações neurológicas motoras
De acordo com Fuzii et al. (9), em 2014,

tropical/mielopatia

as lesões são assimétricas e provocam alterações

associada ao HTLV-I (PET/MAH). A PET/

motoras, como fraqueza e espasticidade de

MAH é uma doença neurológica, inflamatória,

membros inferiores, considerados um dos

progressiva e de caráter crônico(2).

sintomas da PET/MAH. Gonçalves et al.

Paraparesia

O

espástica

sintomas

em 2010, diz que essa fraqueza está associada a

ocorre

espasticidade moderada a severa, sinal de Babinsk

principalmente durante o primeiro ano de

e hiperreflexia, e de acordo com Cabral et al.(11),

doença e, posteriormente, torna-se relativamente

em 2012, são observados durante o exame

estável. Contudo, não há regressão espontânea

neurológico.

neurológicos

desenvolvimento

,

(10)

na

PET/MAH

da doença(6). A mielopatia associada ao HTLV

Dias et al. (12), em 2015, observou em sua

é a manifestação neurológica mais clássica da

pesquisa durante a análise da força muscular dos

infecção por HTLV1(3). Fisiopatologicamente

membros inferiores, que os pacientes acometidos

observa-se,

paraparesia

pela patologia apresentavam diminuição de força

espástica progressiva, distúrbio esfincteriano

e que não havia diferenças significativas entre os

vesical e anal, distúrbio intestinal, disfunção

membros esquerdo e direito e da musculatura

motora (fraqueza dos membros inferiores) e

proximal e distal, contestando assim o estudo de

disfunção erétil(2). A paraparesia espástica é a

Fuzii et al(9).

preponderantemente

principal característica da doença, com maior

Gonçalves et al.(10), em 2010, relata em

comprometimento dos músculos proximais

sua pesquisa que a espasticidade é um problema

dos membros inferiores. Essa manifestação é

sério que ocorre devido a hipertonicidade e

comumente assimétrica e associada a sinais de

pode causar dor, contraturas articulares além de

liberação piramidal: hiperreflexia, clônus e sinal

desempenhar um papel importante na progressão

de Babinski(3).

da incapacidade motora. Corroborando, Dias et

O comprometimento conjunto do sistema

al. (12) em 2015, constatou que houve aumento do

nervoso periférico e neuromuscular pode estar

tônus na musculatura testada, sendo: adutores do

presente na PET/MAH, mas sua identificação

quadril, extensores do joelho e flexores plantares.

fica mascarada pela associação com sinais e

A perturbação da marcha em pacientes

sintomas decorrentes do comprometimento do

com PET/MAH, ocorre devido a hipertonicidade

sistema nervoso central, mais exuberantes ao

dos músculos dos membros inferiores e grupos
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pélvicos, mas além disso, fadiga e dor também

(14), em 2011, afirma que a perda de equilíbrio

são apontados como fatores desencadeantes para

em pacientes com PET/MAH parecem ser

gerar incapacidade de deambulação. Estes fatores

fatores importantes em relação à capacidade do

também podem interferir gradualmente no uso

paciente de vestir-se e de permanecer em posição

de dispositivos de assistência especialmente

ortostática.

as muletas de braço(13). Com a progressão da

Segundo o Ministério Da Saúde(16), em

doença, a marcha torna-se pior, passando de

2013, as principais manifestações incluem a

uma caminhada domiciliária a uma cadeira de

paraparesia espástica crônica de lenta progressão,

rodas(10). Dias et al.

, em 2015, constatou que

mais acentuada em grupamentos musculares

os pacientes de seu estudo apresentaram alto

proximais; hiperreflexia dos membros superiores

risco de queda, além de que foi encontrada uma

e inferiores, frequentemente com clônus, sinal

variação considerável no tipo de assistência à

de Babinski; sinais de Hoffmann e Tromner

marcha, que foram bengalas e muletas\ em um

positivos, e reflexo mandibular exaltado em

dos lados, sendo que alguns não foram capazes

alguns pacientes. Ainda citam alguns achados

de realizar a caminhada devido à condição de

neurológicos menos frequentes como sinais

cadeira de rodas.

cerebelares, nistagmo, tremor distal dos membros

(12)

Coutinho et al.

, em 2011, afirmou

(14)

superiores, hipo ou arreflexia do reflexo Aquileu.

em seu estudo que a espasticidade presente
nos pacientes com PET/MAH, desencadeia
incapacidade do mesmo em permanecer em

Manifestações

neurológicas

sensoriais

posição ortostática, indicando dificuldade de

Segundo Souza et al. (6), em 2012, 50% a

moderada a grave, demostrando que necessitavam

78% dos pacientes com PET/MAH apresentam

da assistência de outras pessoas ou até mesmo

sintomas sensoriais. O ministério da saúde(16),

cuidadores. Dias et al(15), em 2016, constatou

em 2013, descreve os sintomas sensitivos nos

em seu estudo que quanto maiores os níveis de

pacientes com PET/MAH como parestesias

IFN-δ em pacientes com PET/MAH, maior a

ou queimações; hipopalestesia ou apalestesias,

necessidade de uso de aparelhos que auxiliem a

com a noção da posição segmentar geralmente

marcha.

preservada.

Gonçalves et al. (10), em 2010, nos diz que

Oh; Jacobson(7), em 2008, também

a tontura é comum na fase inicial, precedendo

descrevem

parestesias

e

dor

anormalidades em um exame neurológico, e

tipicamente das extremidades inferiores, e

estaria relacionada a um distúrbio funcional no

afirmam que estão frequentemente presentes

vestíbulo – espinhal e motor. Coutinho et al.

em pacientes mais velhos. Para eles, quando
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a progressão subaguda (relativamente rápida)

urinar frequentemente durante a noite intervém

ocorre, é tipicamente observada nos primeiros

na condição do sono. Isto acaba prejudicando a

dois a três anos de doença sintomática. Citam

execução de muitas atividades durante o dia do

ainda a perda de sensibilidade vibratória e a

indivíduo(19).

neurite óptica, provocando escurecimento da

A PET/MAH leva ao aparecimento
de vários sintomas, onde algumas destas

visão.
Já Shoeibi et al.(17) em 2013, afirma que

manifestações estão relacionadas com a lesão

os distúrbios sensoriais mais observados são

medular, sendo as disfunções autonômicas

especialmente a perda da sensação vibratória

subclínicas mais comunsa bexiga hiperativa e a

e em alguns casos a diminuição dos sentidos

disfunção erétil (6), (19).

proprioceptivos, além de ataxia sensorial. Para

Segundo Oliveira et.al.(19), em 2009, a

Coutinho et al.(14), em 2011, além das alterações

disfunção erétil (DE) é uma condição clínica

superficiais e profundas tais, como parestesia

muito frequente na população masculina,

e disestesia nos membros, os pacientes ainda

possuindo relação direta com a idade, onde em

podem apresentar cãimbras e dor na região

seu estudo constatou que a prevalência da DE

lombar e membros inferiores.

alargou progressivamente com a idade, alterando
de 25% na terceira década, até 100% na oitava

Manifestações

neurológicas

autonômicas

década de vida. Outros fatores podem influenciar
a função erétil dos pacientes com PET/MAH, que

Manifestações urológicas urinárias e

são o decréscimo da autoestima pelo estigma da

sexuais podem representar o estágio inicial da

mielopatia, o receio de transmitir a enfermidade

PET/MAH(1). Orge; Travassos; Bonfim(18),

para parceiras não infectadas, a limitação

em 2009, identificaram como os sintomas

funcional, a incontinência urinária e outras

urinários mais aparentes na PET/MAH a

doenças crônicas, onde a própria DE reduz a

incontinência, noctúria, urgência, disúria e

frequência sexual destes pacientes como também

frequência, podendo apresentar-se também em

a libido. Confirmando essa informação, o estudo

pacientes que não completam os critérios para

de Orge; Travassos; Bonfim(18), em 2009, diz que a

essa mielopatia. As manifestações das alterações

disfunção erétil tem forte impacto na autoestima

vesicais podem acarretar facilmente perda

dos indivíduos doentes; invariavelmente, seus

de urina, frequentemente ainda na roupa do

relacionamentos sofrem algum nível de abalo,

indivíduo. Esta circunstância obviamente origina

tendo esta disfunção, um impacto negativo na

desconforto e constrangimento em sua interação

qualidade de vida do paciente.

social. Ao mesmo tempo, a precisão urgente de

Estudos mostram que quanto mais
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elevado for o nível da lesão neurológica, maior

abordem o tema manifestações neurológicas

a prevalência de DE, onde a alta prevalência de

em pacientes com PET/MAH revela que há

DE recomenda que o processo inflamatório

necessidade de mais estudos sobre o assunto,

e desmielinizante da mielopatia a altura dos

visto que os déficits neurológicos causam grandes

neurônios sacrais e medulares, cause uma lesão

incapacidades que interferem na qualidade de

comum destas vias, acarretando uma ação de

vida dos pacientes acometidos por esta doença.

deterioração do sistema neural que coordena os
esfíncteres, o sistema erétil e o detrusor(19).
Entre

os

pacientes

portadores

da

PET/MAH com DE, ocorre uma afinidade,
estatisticamente significante, entre DE e bexiga
hiperativa (BH), elevando consideravelmente
a prevalência de BH entre os indivíduos com
DE, indicando que a lesão neurológica mesmo
incipiente se torna capaz de gerar doenças
clínicas, e esta associação é mais intensa quando
a mielopatia já se encontra instalada . Champs
(19)

et. al. (20), em 2010, em seu estudo tipo serie de
casos de pacientes com mielopatia pelo HTLV1, executou um procedimento urodinâmico,
evidenciando a bexiga hiperativa a alteração mais
frequente (72%) em seus pacientes.
CONCLUSÃO
A paraparesia espástica é a principal
manifestação neurológica e juntamente com
as disfunções da marcha e equilíbrio foram os
sintomas motores mais citados na literatura.
Como principais disfunções sensitivas tem-se
a paraparesia de membros inferiores e perda
de sensibilidade vibratória, e como disfunções
autonômicas observou-se disfunção sexual e
bexiga hiperativa. A escassez de estudos que
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