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Conhecendo o HTLV

● É um agravo ocasionado pelo vírus linfotrópico de células T humana tipo 1 (HTLV-1) e tipo 2 (HTLV-2)
pertencente à família Retroviridae, a mesma do HIV.

● O HTLV é um problema de saúde pública mundial, sendo o Brasil o país a referir o maior número de
indivíduos vivendo com o vírus.

● Transmissão: principalmente sexual e por transmissão vertical;

● Fluidos corpóreos (sangue, sêmen, secreção vaginal

e leite materno).



De 1% a 5% das pessoas infectadas desenvolvem algum distúrbio clínico,
como, por exemplo:

• O HTLV-1 é associado a um linfoma agressivo, a doença denominada leucemia/ linfoma de células T do adulto e 

a uma doença neurodegenerativa, a mielopatia associada ao HTLV-1 (HTLV-1 associated myelopathy, HAM). 

• A infecção pelo HTLV-1 mostra grande variedade de interações com o hospedeiro humano e já foram 

reconhecidas manifestações clínicas importantes no olho, pele, pulmão, articulações, tireoide, coração, intestino 

e bexiga, (Bexiga neurogênica; Síndromes inflamatórias, tais como: uveíte, artrite, polimiosite, neuropatia 

periférica, dermatite infectiva, pneumonite), entre outras.

Manifestações o HTLV



PORTARIA Nº. 125 de 24 de janeiro de 2011. Define as terminologias, a relação de doenças,
agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória, em todo o território do Estado da
Bahia, e estabelece fluxos, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de
saúde.

Amplia a definição de caso em 2016, por meio da Nota Técnica Nº 12/2016, onde ratifica os 

procedimentos relacionados à Notificação Compulsória do agravo HTLV em todos os serviços de 

saúde pública e privados no estado da Bahia, nos três níveis de atenção; e, designa a notificação 

como comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos e demais 

profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, 

sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, 

descritos no anexo, podendo ser imediata ou semanal.

Notificação Compulsória do HTLV



Panorama Epidemiológico

● Em 2011, a Secretaria Estadual da Saúde (SESAB) inseriu o HTLV como doença de notificação compulsória;

● Razão entre sexos de 4,3 mulheres para cada 1 homem acometido pelo HTLV.

● Salvador foi reportada com maior taxa de infecção de HTLV-1 – 106 casos (Boletim Epidemiológico 2021);

Proporção de Casos de HTLV segundo o sexo e em
gestantes. Bahia, 2012 a 2020.

Número de Casos de HTLV e Taxa de Detecção por
100 mil habitantes. Bahia, 2012-2020.

Fonte: SESAB/ DIVEP/ SINAN (acesso em  31/08/21)
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Casos notificados HTLV segundo faixa etária. Bahia, 2012 a 2020.

Casos notificados HTLV segundo raça /cor. Bahia, 2012 a 2020.

Fonte: SESAB/ DIVEP/ SINAN (acesso em  31/08/21)

Momento diagnóstico do HTLV  segundo a idade gestacional. Bahia, 2012 a 2020.
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O GT HTLV

● Composição:

● Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP);

● Diretoria de Atenção Especializada (DAE);

● Diretoria de Atenção Básica (DAB);

● Diretoria de Gestão do Cuidado (DGC);

● Associação HTLVida;

● Diretoria Geral de Regulação, Controle e Avaliação (DRCA) – SMS SSA

● Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) – SMS SSA



Diretrizes

• Regionalização da assistência, com pactuações sensíveis às realidades locais e regionais;

• Ênfase no desenvolvimento de ações intersetoriais de promoção da saúde capazes de identificar e
intervir sobre os fatores de risco;

• Modelo de atenção humanizado, multiprofissional, interdisciplinar e centrado no usuário, baseado em
suas necessidades de saúde;

• Ampliação do acesso a serviços ambulatoriais e especializados em diagnóstico/tratamento, integrados
por processos regulatórios e fluxos efetivos de referência e contra referência;

• Oferta de cuidado integral, em tempo oportuno, mediante a organização de redes de atenção
regionalizadas e descentralizadas com pontos de atenção integrados, observando-se critérios de
acesso, escala e escopo;

Portaria N° 460 de 19 de novembro de 2020



Diretrizes

•Ampliação dos processos formativos de profissionais e promoção da educação permanente, por meio de
atividades que visem a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais de saúde para
qualificação do cuidado nos diferentes níveis da atenção;

• Incorporação e uso de tecnologias voltadas para a prevenção da transmissão e tratamento do HTLV;

•Popularização do conhecimento qualificado sobre o HTLV;

•Monitoramento e Avaliação da qualidade das ações e serviços por meio de indicadores que investiguem a
eficácia, efetividade e a resolutividade da atenção;

• Articulação interfederativa entre gestores de saúde, mediante atuação solidária, responsável e compartilhada.

Portaria N° 460 de 19 de novembro de 2020



Apoio diagnóstico, Assistência 
Farmacêutica e outros insumos

Informação

Qualificação profissional
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Fluxo Assistencial



Componente Promoção da Saúde e Prevenção

• Objetivos:
– Estimular o desenvolvimento da consciência sanitária;
– Diminuir a incidência de infecção por HTLV, através de ações de maximização do potencial de saúde 

dos indivíduos e das coletividades

• Ações
– Realizar ações de educação em Saúde voltadas para a população e para profissionais;
– Elaborar e difundir material educominicativo sobre HTLV;
– Potencializar o acesso a preservativos e outros  insumos de proteção;



Componente Atenção Primária
● Objetivo:

● Coordenar a atenção às pessoas com HTLV

● Propostas:
● Garantir a análise da situação de saúde com base territorial, pelas ESF, também no que tange ao HTLV;
● Realizar diagnóstico precoce, de acordo com o Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV do MS;
● Ordenar o cuidado dos casos suspeitos e confirmados;
● Acompanhamento de casos sem complicação;
● Integrar sistema de referência e contrarreferência para os casos com complicações, de acordo com a 

necessidade e o desenho regional;
● Acompanhamento de gestantes HTLV, compartilhando o pré-natal com a referência para alto risco;
● Fornecer Assistência Farmacêutica e insumos básicos, de responsabilidade dos municípios;
● Articular com o SAE/CTA e/ou SMS a oferta da fórmula láctea em tempo oportuno, visando orientar quanto 

ao não aleitamento materno com o intuito de evitar a transmissão vertical;
● Estratificação de risco para agendamentos e encaminhamentos a especialidades;
● Garantir acesso às pessoas com dificuldade de mobilidade;
● Realizar ações de Puericultura;
● Garantir a referência para realização de exames diagnósticos.



Componente Vigilância à Saúde

Objetivo:

Redução dos riscos à saúde advindo da infecção pelo vírus HTLV

Demais atribuições:

• Potencializar a notificação compulsória do HTLV, pelos estabelecimentos de  aúde;

• Realizar e estimular a investigação de casos de Transmissão Vertical;

• Difundir conhecimento e informações através de peças de comunicação e campanhas publicitárias, voltadas 

para a vigilância de IST/HIV/AIDS/HV;

• Assegurar práticas de proteção à saúde em consonância com as especificidades de saúde das pessoas com 

HTLV.



Serviço de Referência/SAE/CTA

● Objetivo:
- Prestar atenção integral às pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis, a partir da garantia ações 

de diagnóstico, acompanhamento e assistência farmacêutica, conforme necessidades de saúde.

● Ações:

● Ofertar atendimento multiprofissional humanizado, especialmente interconsultas;

● Integrar sistema de referência e contrarreferência para os casos com e sem complicações, de acordo com a 

necessidade e desenho regional;

● Realizar diagnóstico precoce de acordo com o Guia de Manejo Clínico da infecção pelo HTLV do MS;

● Ordenar o cuidado dos casos suspeitos e confirmados;

● Garantir a referência estabelecida para exames diagnósticos.



Sistema de serviços de saúde – SAE/CTA

Municípios com incentivo por regiões de saúde :
28 regiões de saúde
46 SAEs/ 46 municípios
CIB- 085/2014 



Componente Ambulatorial Especializado

Objetivos:
– Garantir a integralidade do cuidado, no âmbito da atenção ambulatorial às pessoas com HTLV.
– Preferencialmente as Policlínicas

•Ações:
– Ofertar assistência multidisciplinar, com construção de plano terapêutico de forma a garantir o 

atendimento às necessidades de saúde, de forma compartilhada e integrada.

Equipe Mínima 

Infectologista

Neurologista

Psicóloga (o)

Fisioterapeuta

Equipe Complementar 

Hematologista

Oftalmologista

Reumatologista

Dermatologista

Pneumologista

Urologista



Sistema de serviços de saúde – Policlínicas Regionais

● 20 Policlínicas Regionais Inauguradas;

● 05 em estruturação

Fonte: Site Sesab



• Objetivos:
– Possuir condições de responder às necessidades 

de saúde que demandem atendimento imediato

•Componentes:
• UBS;
• SAMU 192;
• UPA 24h;
• Portas de entrada hospitalares.

Urgência e 
Emergência

Componente Atenção 
Hospitalar

• Objetivos:
– Garantir a integralidade do cuidado, no âmbito da atenção 

hospitalar às pessoas com HTLV.
•Ações:

• Ofertar ações de alta complexidade em Oncologia 
(UNACON) – hematologia e neurologia/neurocirurgia;

• Ofertar exames de média e alta complexidade (Ressonância 
magnética, tomografia e ultrassonografia);

• Ofertar o serviço de média complexidade em Infectologia.

Reabilitação
• Objetivos:
Assegurar a competência técnica de suas equipes no que concerne aos aspectos 
fisiopatológicos do HTLV

•Estabelecimentos:
• CER;
• CEO
• Demais componentes especializados da RCPD.



Saúde Materno-Infantil

Saúde Sexual e 
Reprodutiva e do 
Planejamento Familiar

Atenção ao Pré-Natal, 
ao Parto e ao 
Nascimento

• Diretrizes
(i) Garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade; (ii) garantia da 
vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; (iii) garantia das boas práticas e 
segurança; (iv) garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses; (v) garantia de 
acesso às ações do planejamento reprodutivo.

Entre as 
ações, listam-
se: 

Triagem sorológica

Captação precoce da gestante;

Atenção multiprofissional;

Pré-Natal compartilhado com serviço de alto risco

Manejo da Gestante com HTLV



Indicadores de Monitoramento
● Epidemiológicos:

– Taxa de Detecção;
– Prevalência;
– Taxa de Mortalidade por Causa específica.

• De desempenho municipais:

– Nº de sorologias realizadas;
– Nº de diagnósticos;
– Nº de usuários acompanhados;
– Nº de Regiões de Saúde com linha do cuidado implantada;
– Nº de profissionais capacitados;
– Nº de pessoas alcançadas por ações de educação e comunicação (estimativa);
– Taxa de Morbidade Hospitalar.



● Planejar, monitorar e avaliar a implementação da Linha de Cuidado;
● Pactuar regionalmente os desenhos da Linha de Cuidado;
● Coordenar o processo regulatório;
● Apoiar e desenvolver processos de Educação Permanente com gestores e profissionais;
● Apoiar os municípios e as Regiões de Saúde;

Atribuições da Gestão Estadual



● Garantir o funcionamento dos serviços municipais em conformidade com a Linha
de Cuidado;

● Garantir o desenvolvimento de ações de promoção à saúde relacionadas às
infecções Sexualmente Transmissíveis;

● Garantir a gestão do cuidado à pessoa convivendo com HTLV na APS;
● Garantir a dispensação de medicamentos do componente básico;
● Garantir a participação de profissionais nas ações de educação permanente;
● Implementar os componentes da LC de cunho local.

Atribuições da Gestão Municipal





Distribuição de Insumos de Prevenção

Março de 2016: expansão dispensa FL para crianças 
expostas ao HTLV

 Ampla distribuição dos preservativos e gel

 Disponibilização cabergolina para inibição da 
lactação.



Prevenção da Transmissão Vertical
Fórmulas Lácteas



Prevenção da Transmissão Vertical
Fórmulas Lácteas



Investigação da Transmissão Vertical do HTLV


















