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A associação entre o HTLV e a hanseníase tem sido relatada desde o ano 
1989. Pesquisas mostraram que a coinfecção do HTLV em pacientes com 
hanseníase varia de 0,4% a 25,8%. No Brasil, apenas um estudo em 
Salvador-Bahia (2015) relatou uma prevalência de 2,5% desta coinfecção. 
Assim, tendo em vista a escassez de dados da coinfecção fomos motivados a 
realizar o presente estudo. Foram pesquisados para o anti-HTLV 1/2, 
pacientes portadores de hanseníase, atendidos no Ambulatório de 
Dermatologia do Hospital Clementino Fraga em João Pessoa-PB, no ano de 
2015. Foram coletados 5mL de sangue em tubos sem anticoagulante, após 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida, as 
amostras foram processadas para se obter o soro e enviadas devidamente 
acondicionadas ao Setor de Virologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo 
Asami (LIKA), da Universidade Federal de Pernambuco. Estas foram 
armazenadas a -20ºC até a realização dos testes. Foi utilizado o kit comercial 
ELISA (Wiener Lab®) para o anti-HTLV 1/2 e as amostras reagentes foram 
confirmadas pelo Western Blotting, (Fujirebio®). Participaram do estudo 403 
pessoas de ambos os sexo, sendo 61.78% (249/403) do sexo masculino e 
38.22% (154/403) do sexo feminino, apresentando uma média de idade de 45 
anos.  A frequência do anti-HTLV 1/2 foi de 2,48% (10/403). Dos 10 pacientes 
que foram reagentes no ELISA apenas 4 foram confirmados no Western 
blotting, mostrando uma frequência de 0,99%. A frequência da coinfecção foi 
baixa refletindo o perfil da infecção pelo HTLV no Estado da Paraíba, cuja 
prevalência foi de 0,68% segundo o estudo de Pimenta et al, (2008). Ressalta-
se a importância de mais estudos de prevalência, visto que o Brasil apresenta 
marcantes diferenças inter-regionais do perfil de sua população. 
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