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Introdução: O Vírus T-Linfotrópico humano (HTLV) é um retrovírus pertencente à família 

Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae e gênero Deltaretrovirus. São conhecidos, até o 

momento, quatro subtipos de HTLV. Destes, os dois mais importantes nos quesitos 

„patogenia‟ e „epidemiologia‟ são o HTLV-1 e HTLV-2. Duas doenças foram inicialmente 

associadas ao paciente infectado pelo HTLV-1, a leucemia/linfoma de células T do adulto 

(ATLL) e a doença neurológica crônica, denominada paraparesia espástica 

tropical/Mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM/TSP)[1]. O HTLV-2 não está 

consistentemente associado a nenhuma doença humana até o momento, porém há estudos que 

o associem a desordens neurológicas[2]. O HTLV-1 é endêmico em locais como o, Japão, 

Caribe, África, América do Sul e ilhas da Melanésia. No Brasil, estima-se que 2,5 milhões de 

pessoas estejam infectadas pelo HTLV-1[3]. O HTLV-2 possui maior distribuição em alguns 

países da Europa e regiões Norte e Sul-Americanas em populações indígenas da Amazônia e 

usuários de drogas injetáveis[4] A transmissão desse vírus pode ocorrer por meio do contato 

sexual, transfusão de sangue, verticalmente (da mãe para o filho) ou através do uso 

compartilhado de agulhas contaminadas entre os usuários de drogas injetáveis[2]. Em seguida, 

práticas de educação em saúde são indispensáveis para o profissional da área da saúde, através 

da utilização de metodologias que priorizam a participação do usuário de forma ativa, 

garantindo o seu empoderamento frente à sua condição; desse modo, estabelece-se 

corresponsabilidade na sua instrução, continuidade do tratamento e superação da doença e, 

ainda, fomenta-se a prevenção de novas infecções, a promoção e a manutenção da saúde, 

pressupondo o usuário não apenas como o portador da patologia, mas sim como um ser único 

e protagonista neste processo[5]. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada sobre a 

realização de ações educativas com portadores de HTLV na sala de espera do ambulatório de 

uma unidade universitária de ensino em saúde. Descrição da Experiência: Trata-se de um 

estudo descritivo do tipo relato de experiência de atividade realizada de janeiro a outubro de 

2019, vivenciado a partir do projeto de extensão “Pesquisando infecções e doenças 

infecciosas na extensão universitária” no ambulatório do Núcleo de Medicina Tropical (NMT) 

da Universidade Federal do Pará (UFPA) na cidade de Belém-PA, com grupos de pacientes e 

acompanhantes presentes na sala de espera. As ações são desenvolvidas nos dias de 

atendimento (terça e quarta feira à tarde) do ambulatório e ocorrem a partir de uma roda de 

conversa entre os profissionais do local (Médico, Enfermeiras, Farmacêuticos, Biomédicos e 

Assistente Social) e os usuários, onde há a instrução quanto ao vírus (conceito, transmissão, 

diagnostico, evolução), retirada de duvidas pertinentes e troca de vivencias. Resultados: No 

decorrer de cada consulta revelou-se que ainda é relativamente grande a desinformação da 

população em relação ao HTLV. Esse fato é preocupante, uma vez que o desconhecimento 

pode levar a um diagnóstico tardio, incapacidades e sequelas, com o aumento no número de 

indivíduos infectados. Com esta preocupação, os profissionais e acadêmicos do ambulatório 

realizam ao início do atendimento uma ação educativa através de roda de conversa, com 
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intuito de esclarecer para a população sobre o vírus, uma vez que muitos chegam ao 

atendimento sem conhecimento sobre a infecção e o porquê da realização do exame de 

verificação. Além disso, observou-se que ações educativas objetivando combater a ausência 

da informação por parte dos usuários têm efeito positivo, contribuindo para o aumento do 

conhecimento a respeito da doença. Vale lembrar, que os usuários e uma insigne parcela dos 

próprios profissionais, no geral, são desprovidos de tais informações, pois é notório que 

muitos pacientes são enviados para o acompanhamento no serviço de forma incorreta e não 

apresentam condições da doença. Do mesmo modo, por conta de haver a incorporação de 

vários assuntos novos, no desenvolvimento da consulta com cada profissional no ambulatório 

surgem muitas dúvidas nos usuários; dessa forma há dois momentos de educação em saúde, 

um antes da consulta com todos reunidos e outro, no próprio atendimento onde há apenas o 

usuário e o profissional médico. Quando se analisa as dúvidas mais pertinentes é de fácil 

conclusão que a totalidade destas vão desde “o que é HTLV?” até as orientações feitas pelo 

profissional que afirma ser uma doença pouco conhecida. Seria de fundamental importância e 

relevância para a sociedade, os profissionais da área da saúde serem instigados na busca pelo 

conhecimento e inseridos pelas instituições de ensino e no campo profissional à 

compreenderem sobre a doença já mencionada. Conclusão: Desse modo, trabalho realizado 

por parte dos profissionais e acadêmicos do ambulatório universitário deve se manter e 

persistir. As orientações, as formas que atingem os pacientes e demais indivíduos promovem 

um despertar de interesse por parte destes, para que possam buscar o atendimento e conhecer 

mais sobre o HTLV e o que este pode ocasionar no organismo. Não é apenas um atendimento 

de momento, mas na verdade é um acompanhamento singular e continuo por parte dos 

profissionais com os pacientes. Portanto, trata-se mais do que um estudo, e sim, uma ação em 

prol da saúde da população. 
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