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foram selecionados todos os casos de HTLV notiﬁcados entre
~ o de Agravos de
2010 e 2019 no Sistema de Informaç a
~o (SINAN).
Notiﬁcaç a
^ncia de aumento no
Resultados: Evidenciou-se predomina
 mero de casos notiﬁcados por ano no período analisado,
nu
~ o de 2011 e 2014 que apresentaram reduç a
~ o de
com exceç a
~o ao ano anterior.
13,2% e 14,08%, respectivamente, em relaç a
~ es compreenderam 106 casos de infecç a
~ o em
As notiﬁcaç o
2010, 92 em 2011, 119 em 2012, 162 em 2013, 142 em 2014, 330
em 2015, 365 em 2016, 436 em 2017, 612 em 2018 e atingiu 682
em 2019. A cidade de Salvador (39,3%) registrou a maior prev^ncia do estado seguida por Vito
 ria da Conquista (10%). Dos
ale
~ es cau3.452 casos registrados de todos os subtipos de infecç o
sadas pelo HTLV nesse período, 75,6% eram do sexo feminino,
44,6% eram pessoas de pele parda e 32,4% tinham idade entre
m que a conﬁrmaç a
~ o diag20 e 34 anos. Observou-se tambe
 stica pelo me
todo laboratorial foi realizada em 49,7% dos
no
casos e um elevado percentual de dados classiﬁcados como
 veis analisadas.
ignorado/branco em todas as varia
~ o: A Bahia tem a maior taxa de infecç a
~o do vírus
Conclusa
HTLV no Brasil, sendo a capital baiana, Salvador, que demostra o maior predomínio de casos registrados, sendo o sexo
~ o confeminino, a pele parda e os adultos jovens que na
~ o ba
 sica sa
~ o os grupos que apresentam as
cluíram a educaç a
^ ncias do vírus, por conta da maior facilidade
maiores prevale
~ o sexual do HTLV-1 no sentido homem-mulher
de transmissa
 scimo da
e o aumento de anticorpos anti-HTLV com o acre
 m disso, infere-se um nu
 mero expressivo de ignoraidade. Ale
dos/em branco que alerta para a necessidade de melhorias no
~ o.
manejo da populaç a
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~ o: Os vírus T-linfotro
 pico humano 1 e 2 (HTLV-1 e
Introduç a

HTLV-2) tiveram suas origens na Africa
e se dispersaram para
 rios
os demais continentes por meio dos ﬂuxos migrato
ricas foram introduzidos, principalmente,
humanos. Nas Ame
 ﬁco de escravos vindo
pelos ancestrais ameríndios e pelo tra

da Africa.
^ncia do HTLV-1/2 e seus tipos,
Objetivo: Descrever a prevale
em comunidades quilombolas de cinco municípios do Estado
.
do Para
todos: A amostra foi composta de 859 indivíduos, 525
Me
(61.1%) mulheres e 334 (38.9%) homens, pertencentes a onze
comunidades remanescentes de quilombos: Arimandeua
 (n = 31), Bacuri (n = 10), Cabanagem (n = 17) e Sa
~o
(n = 45), Aripijo
 ; Itamoari
Benedito (n = 63), localizadas no município de Cameta
(n = 109), Camiranga (n = 89) e Bela Aurora (n = 35), do município
 ; Umarizal (n = 303), no município de Baia
~o;
de Cachoeira do Piria
Nova Jutaí (n = 137), município de Breu Branco; Poeirinha
rico (10 mL)
(n = 20), município de Bonito. Sangue venoso perife
 va
 cuo
foi coletado dos indivíduos, por um sistema de colheita a
em tubo contendo EDTA como anticoagulante. O plasma foi
~ o e junto a
 alíquota
separado da massa celular por centrifugaç a
 o momento do uso.
 citos foi armazenado em -20 C ate
de leuco
 gica foi realizada pelo me
todo de ELISA (Murex
A triagem sorolo
~ o da infecç a
~ o e diferenciaç a
~o
HTLV I + II, DiaSorin). A conﬁrmaç a
todos de Inno-LIA (Inno-LIA
do tipo viral foi realizada pelos me
HTLV I/II Score Fujirebio) e qPCR (TaqMan, Applied Biosystems
Step One Plus Real Time PCR).
~ o pelo HTLV-1 foi detectada em apeResultados: A infecç a
nas um habitante (homem de 24 anos) de Itamoari (0,91%).
~ o por HTLV-2 foi detectada em um indiEnquanto a infecç a
víduo (homem com mais de 60 anos) de Arimandeua (2,22%) e
em dois (um homem e uma mulher com mais de 60 anos) de
~o Benedito (3,17%). As demais comunidades na
~ o apresenSa
taram indivíduos soropositivos para HTLV-1/2.
~ o: A ocorre
^ ncia do HTLV-1 na comunidade de ItaConclusa
^nmoari pode estar relacionada a sua origem africana. A ocorre
~ o pelo HTLV-2 nos quilombos de Arimandeua e
cia de infecç a
~ o Benedito, pode ser reﬂexo de um contato destas populaç o
~ es
Sa
~
~
com comunidades indígenas da regiao durante a formaç ao dos
 cio cultural bastante descrito na literquilombos, um aspecto so
 gicos acerca
atura. Em vista disso, mais estudos epidemiolo
~ o necessa
 rios para um melhor conhecimento
deste retrovírus sa
~ o nestas comunidades.
acerca de sua distribuiç a
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