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Physiotherapy for individuals with HTLV-1
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CONTEXTO: Os indivíduos com HTLV-1 apresentam disfunções que impactam diretamente na
sua qualidade de vida. A fisioterapia utiliza recursos que auxiliam bastante no tratamento dessas
alterações. No entanto, se questiona sobre quais
as modalidades mais utilizadas, e se estão sendo
devidamente aplicadas. A única certeza que se
tem é a de que quanto mais se conhecer sobre os
recursos fisioterápicos utilizados em indivíduos
com HTLV-1, melhor o resultado do tratamento
empregado. Como se encontra, então, este cenário científico?
“Existem muitas hipóteses em ciência que estão
erradas. Isso é perfeitamente aceitável, elas são a
abertura para achar as que estão certas”.
(Carl Sagan)
O Human T-Cell Lymphotropic Virus (HTLV) é um
retrovírus transmitido de pessoa a pessoa por
meio de relações sexuais, amamentação e contaminação sanguínea. O número de indivíduos
infectados pelo HTLV é crescente e silencioso por
todo o mundo, devido ao fato de que somente
5% dos infectados apresentam sinais e sintomas. Estima-se que existam de 15 a 20 milhões

de pessoas no mundo vivendo com este retrovírus.1 O Brasil é o país que abriga o maior número absoluto de infectados, afetando cerca de 2,5
milhões de indivíduos.2
A doença pode comprometer diversos sistemas
no corpo, impactando direta e negativamente a
qualidade de vida dos acometidos. Os sinais e
sintomas incluem a mielopatia ou paraparesia
espástica tropical, conhecida como HAM/TSP. A
HAM/TSP é uma condição neurológica associada
ao HTLV-1, de evolução lenta, crônica, progressiva
e desmielinizante, que afeta predominantemente
a medula espinal e apresenta sintomatologia do
neurônio motor inferior.3 Entre as queixas manifestadas, observa-se dor crônica de moderada
a alta intensidade, distúrbios do equilíbrio e da
marcha, e disfunções sexuais e urinárias. Como é
uma doença que ainda não tem cura, o tratamento se baseia na prevenção e no alívio dos sintomas. A fisioterapia é um dos tratamentos que tem
se mostrado de grande valia para essa população,
já que utiliza recursos de baixo custo que tendem
a amenizar a intensidade dos sintomas, sem produzir efeitos colaterais, contribuindo para o retardo da evolução da doença.4
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Na HAM/TSP, o vírus invade o sistema nervoso central e causa inflamação dos linfócitos T que danificam
os circuitos cerebrais e tratos espinais, causando
disfunções, dor e incapacidade para realização das
atividades de vida diária.3 Com a progressão e cronificação dos sintomas, o cérebro sofre uma alteração
mal adaptativa afetando ainda mais o processamento da dor e do movimento. A lesão é mais decorrente da reação do corpo ao vírus do que ao vírus em
si e pode levar os acometidos à necessidade de cadeiras de rodas após dois a dez anos dos primeiros
sintomas. Muitos pacientes precisam de adaptações
para as atividades de vida diária, que estão associadas ao aumento da deficiência física, risco de quedas,
redução da qualidade de vida e da capacidade de
trabalho. Viver com essa doença pode gerar consequências sociais, isolamento e depressão.5 Por isso, a
fisioterapia se faz tão necessária para proteção, promoção da saúde, tratamento de disfunções físicas e
emocionais, e reabilitação para uma maior participação social dos acometidos.

melhorando a função relacional. Já os exercícios domiciliares estimulam a autonomia para o autocuidado e geram oportunidades de acesso para os que não
conseguem participar dos serviços ambulatoriais.
Por isso, as três modalidades de exercícios terapêuticos necessitam ser testadas em ensaios clínicos com
maior tamanho amostral e maior detalhamento dos
protocolos, por um tempo de seguimento maior para
que se possa verificar um maior tamanho de efeito e
melhorar os níveis de recomendação.
O HTLV-1 associado à paraparesia espástica pode gerar alterações morfológicas e funcionais do sistema
respiratório. O processo de desmielinização crônica
progressiva leva a um enfraquecimento dos músculos respiratórios. Alguns estudos de protocolos
desenvolvidos com indivíduos com essa disfunção
apresentaram bons resultados na melhora da força
muscular. Em um dos trabalhos foi realizado exercícios caseiros sob supervisão indireta de forma preventiva, melhorando a capacidade inspiratória dos
indivíduos. Já em um outro protocolo foi observado
melhora tanto dos músculos inspiratórios como expiratórios, mas não houve melhora na mobilidade
torácica.16,17 Os exercícios respiratórios, portanto, se
mostraram um recurso de grande valia para auxiliar
a performance muscular respiratória prejudicada nos
indivíduos que desenvolvem a HAM/TSP. Ressalta-se,
entretanto, que um dos estudos foi um estudo de
caso e, embora tenha apresentado um bom resultado, nota-se que se faz necessário o desenvolvimento
de novos estudos com um tamanho amostral maior.

Apesar de pesquisas e da prática clínica demonstrarem a importância da fisioterapia para essa população, a produção científica no tema ainda é incipiente,
principalmente testando procedimentos terapêuticos. Nós realizamos um trabalho cientométrico6 no
tema e identificamos apenas 68 estudos envolvendo
fisioterapeutas, sendo 21 intervencionais. Os recursos terapêuticos mais testados foram exercícios funcionais individuais e em grupo, incluindo o Pilates7,8,
cartilhas de exercícios domiciliares9, terapia virtual10,11,
facilitação neuromuscular proprioceptiva12,13, além
de eletroestimulação periférica e biofeedback para o
assoalho pélvico.14,15 Os estudos sobre a cinesioterapia e eletroestimulação periférica têm demonstrado
resultados positivos no equilíbrio, na mobilidade, na
força muscular, independência funcional e, por conseguinte, na qualidade de vida.

A eletroestimulação periférica é um recurso interessante para o fortalecimento muscular e o controle
motor. Além das aplicações na região do assoalho
pélvico que foram testadas com excelentes resultados14,15, podem ser ainda aplicadas em outros grupos musculares específicos para melhorar o controle
postural e a marcha. Já os resultados com a terapia
virtual nos poucos estudos realizados não foram interessantes para justificar insistir nesta modalidade
terapêutica para esta população.10,11

No entanto, protocolos de exercícios terapêuticos
necessitam ser aperfeiçoados, especialmente no que
tange à dose e à progressão. Por um lado, exercícios
individualizados como se usa na facilitação neuromuscular proprioceptiva, demonstram eficácia na
redução da espasticidade e melhoram o controle do
movimento e o nível de funcionalidade, porém são
casos isolados e têm custo mais elevado. Exercícios
em grupo são mais acessíveis para a população, podem ter um profissional assistindo um grupo de infectados, o que reduz custos, e incluem o aspecto do
compartilhamento de experiências com seus pares,

Alguns estudos têm utilizado a neuromodulação
transcraniana por estimulação por corrente direta (tDCS) e por estimulação magnética (rTMS).18,19 A
neuromodulação não invasiva é um recurso de baixo
risco, boa tolerabilidade e eficácia em diversas condições semelhantes, se apresentando como uma alternativa a ser testada nesta população.20 Outros estudos poderão ser realizados a partir das limitações
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dos dois únicos estudos realizados, possibilitando encontrar uma alternativa eficiente e com maior tamanho de efeito para aliviar o sofrimento dos infectados
pelo HTLV-1. Foi desenvolvido um protocolo21 para
testar esta modalidade fisioterapêutica, no entanto,
a pandemia que afetou o mundo em 2020 impediu a
realização deste estudo até o momento. Acredita-se
que esse possa ser um caminho muito relevante para
a fisioterapia aplicada na HAM/TSP.
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Pode-se perceber a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas no tema da fisioterapia para
pacientes com HTLV-1, e, em especial, testando modalidades de intervenção, para que se possa identificar novos caminhos e melhorar o nível de evidências para uma prática clínica segura e respaldada.
Enquanto não se descobre a cura dessa patologia, ao
menos a fisioterapia pode aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida com baixos riscos e custos.
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