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O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) é classificado em dois tipos: I 
e II. Embora seja comum a coinfecção, o tipo I é indicado como principal 
responsável pelas manifestações clínicas, destacando-se pelas alterações 
neurológicas, haja vista o caráter neurotrópico do HLTV. Em virtude dessa 
característica, condições neurológicas diversas são correlacionadas à infecção 
pelo HTLV como a paraparesia tropical espástica (PTE) e a mielopatia 
associada ao HTLV (MAH). O objetivo deste estudo é evidenciar distúrbios 
neurológicos possivelmente correlacionados com a infecção pelo HTLV, bem 
como quantificá-los, em pacientes atendidos no serviço de Infectologia do 
Hospital Universitário da UFS entre janeiro de 2009 e março de 2015. Para 
tanto, foram revisados 96 prontuários de pacientes identificados como 
portadores da infecção pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica do HU-UFS. 
Pesquisaram-se os seguintes sinais/sintomatologias: paresia em membros 
inferiores, disfunção vesical, cefaleia, tontura, alteração da motricidade e 
sensibilidade, parestesia, deficiência de deambulação, sinal de Babinski, 
paraparesia e hiperreflexia. Dentre esses, houve maior presença quantitativa 
de cefaleia (16%), alteração de motricidade (16%), parestesia (15%), distúrbio 
de deambulação (14%) e paraparesia (14%); demonstrando que grande parte 
da sintomatologia se manifesta em membros inferiores e estes devem ser 
criteriosamente avaliados. Em menor expressividade, sinal de Babinski (5%) e 
alteração do sensório (6%). Porém, em todas as modalidades, foi observado 
que, na maioria dos registros, não havia informações que negassem ou 
confirmassem os sinais e sintomas pesquisados. Isso serve de alerta para 
melhor pesquisa e registro de sintomatologia em portadores de HTLV, visto que 
cerca de 5% desses portadores evoluem com a síndrome MAH/PTE, 
necessitando de acompanhamento especializado e continuado devido à sua 
gravidade e manejo terapêutico específico. 
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