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 uma doença febril aguda, causada pelo vírus
A chikungunya e
chikungunya (CHIKV), associada a intensa artralgia e, em
^ nica e se estender por
alguns casos, pode evoluir para fase cro
~ o. Os
anos, afetando a qualidade de vida da populaç a
m podem apresentar complicaç o
~ es neuropacientes tambe
 gicas, cardíacas e renais. Apesar de ser um problema de
lo
~ o ha
 vacinas nem tratamento antiviral
 de pu
 blica ainda na
sau
contra o vírus. A busca por terapias alternativas, como as
 vel e promissora por ser
plantas medicinais, apresenta-se via
baseada no conhecimento popular adquirido empiricamente,
 rio brasileiro dispo
~ e de ampla diversidade de plane o territo
tas a serem estudadas como um tratamento alternativo para
 cie Uncaria tomentosa (Ut) e
 empregada
chikungunya. A espe
pela medicina tradicional no tratamento de doenças inﬂa rias, degenerativas e infecç o
~ es virais. Nosso objetivo foi
mato
 lico do galho
investigar o efeito antiviral do extrato hidroalcoo
~ o in vitro por CHIKV. Foram utida Ut em modelos de infecç a
~ o in vitro pelo CHIKV as linhalizadas no modelo de infecç a
gens celulares Vero (rim de macaco verde africano) e HuH-7
 citos humanos de doa(hepatocarcinoma humano), e mono
 veis. As concentraç o
~ es selecionadas, que mantidores sauda
veram viabilidade maior que 80% ao longo de 72h de
~o, foram 100 mg/mL e 50 mg/mL. A infecç a
~ o foi avaincubaç a
s da quantiﬁcaç a
~o da carga viral presente no
liada atrave
~ o intracelular do antísobrenadante pela RT-qPCR e marcaç a
lulas
geno viral por citometria de ﬂuxo. O tratamento das ce
~ o de 100 mg/mL
Vero infectadas pelo CHIKV na concentraç a
 tico e o nu
 pias de RNA de
 mero de co
reduziu o efeito citopa
lulas HuH-7 infectadas pelo CHIKV e traCHIKV. Ademais, ce
tadas por 72h com 100 mg/mL do extrato, apresentaram
~ o no nu
 pias do RNA viral presente no sobre mero de co
reduç a
m disso, mono
 citos humanos infectados
nadante (17%). Ale
 m apresentaram
pelo CHIKV e tratados com 100 mg/mL tambe
~ o no nu
 pias do RNA durante 48h (*P=0,0310)
 mero de co
reduç a
~o e tratamento. Atrave
 s da te
cnica
e 72h (*P=0,0391) de infecç a
 citos infectados
de citometria de ﬂuxo, observou-se que mono
e tratados com 50 mg/mL e 100 mg/mL apresentaram diminu~ o na freque
^ncia de ce
 lulas positivas para CHIKV, com
iç a
~ o de 49 e 41%, respectivamente, de ce
lulas infectadas,
reduç a
sugerindo atividade antiviral do extrato de Ut. Nossos resulta infecç a
~ o in
dos indicaram atividade antiviral da Ut frente a
^ ncia de estudos com
vitro por CHIKV, ressaltando a importa
^ ncia me
 dica.
produtos naturais nas arboviroses de importa
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~ o: O HTLV foi descrito em 1980 em uma cultura
Introduç a
lulas T de um paciente que apresentava linfoma cuta
^ neo
de ce
 associado a doenças como a Paraparesia Espa
 stica Tropiee
cal/Mielopatia Associada ao HTLV-1. Por se tratar de uma
 o presente momento na
~ o se tem
doença negligenciada, ate
 m do que na
~o
um tratamento efetivo para seus portadores, ale
~ o em
 uma descriç a
~o precisa sobre a prevale
^ncia da infecç a
ha
~ es ribeirinhas, particularmente, no estado do Para
.
populaç o
~ o sociodemogra
 ﬁca e
Objetivo: Realizar a caracterizaç a
^ncia do HTLV-1/2 em uma populaç a
~o
determinar a prevale
~ no estado do
ribeirinha residente no município de Maracana
.
Para
 todos: Durante o me
^ s de maio de 2021, foram entrevisMe
 rio
tados 117 indivíduos, os quais responderam um questiona
 gico contendo perguntas socioecono
^ micas e relaepidemiolo
~ o pelo HTLV. Depois, foram colecionadas ao risco de infecç a
~o do
tadas amostras de sangue total (5 mL), para realizaç a
 tico do tipo ELISA para pesquisa de antiensaio imunoenzima
corpos anti-HTLV-1/2 e nas amostras reagentes foi feita a
cnica de PCR em tempo real para diferenciaç a
~o entre HTLVte
1 e HTLV-2.
Resultados: Entre os entrevistados observou-se uma
dia de idade de 37 anos, sendo a maioria do sexo feminino
me
(59,0%), de cor parda (68,3%), com ensino fundamental incompleto (58,1%), solteiros (51,2%), com renda familiar inferior a
 rio mínimo (67,5%). Ademais, grande parte da popum sala
~ o aﬁrmou na
~ o possuir tatuagens (93,1%) e nem piercings
ulaç a
~ o sanguínea (96,5%), ter
(94,8%), nunca ter recebido transfusa
^ ncia (94%), na
~ o fazer o uso de
sido amamentado durante a infa
 stico para
preservativo (33,3%) e nunca ter recebido diagno
nem uma IST (65,8%). Quatro pessoas foram soropositivas e
~ o conﬁrmada para o HTLV-1 (3,42%), sendo
tiveram a infecç a
dois indivíduos do sexo masculino (50%) e 2 do sexo feminino
~o
(50%), solteiros (50%) e casados (50%). Todos aﬁrmaram na
~o
possuir tatuagens e piercings, nunca ter recebido transfusa
de sangue, terem sido amamentados (100%), 2 indivíduos
 bito de usar preservativo em suas relaç o
~ es
relataram ter o ha
 ter recebido diagno
 stico para alguma IST
(50%) e 1 aﬁrmou ja
(25%).
~ o: Observou-se uma baixa prevale
^ncia de HTLV
Conclusa
~


nesta populaç ao, no entanto e valido ressaltar que dentre os
~ o conﬁrmada, foi relatada a falta de uso
pacientes com infecç a
do preservativo durante a atividade sexual, fator esse que
~ o do HTLV.
pode ser essencial para a transmissa
https://doi.org/10.1016/j.bjid.2021.102267

