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Introdução. O vírus Linfotrópico de células T Humanas tipo 1 (HTLV-1) é um retrovírus que promove o desenvolvi-
mento de complicações neurológicas em até 5% dos infectados. A Mielopatia associada ao HTLV ou Paraparesia Es-
pástica Tropical (PET/MAH) é uma doença crônica de curso lento, comprometendo progressivamente marcha, equilíbrio 
e controle esfincteriano, mais prevalente em mulheres ≥ 40 anos. Instrumentos padronizados na avaliação e acompa-
nhamento dos pacientes com alterações neurológicas aumentam a confiabilidade e a especificidade da avaliação da 
evolução clínica do paciente. A Spastic Paraplegia Rating Scale (SRPS) avalia a severidade e a progressão de doenças 
neurológicas que acometem os membros inferiores. Objetivos. Investigar a relação da classificação clínica de  PET/
MAH com o grau de comprometimento neurológico de membros inferiores dos pacientes com HTLV atendidos no setor 
de Infectologia do Hospital da Universidade de Pernambuco (HUOC-UPE) que é Referência de Pernambuco. Método. 
Foram avaliados 108 pacientes, de ambos os sexos com mediana de idade de 51 (38-60) anos, sendo 77,2% mulheres 
e 27,8% homens, no período de outubro de 2013 a dezembro de 2014. Dados clínicos foram obtidos por questionário 
estruturado e avaliação motora foi realizada pela SPRS. Foram utilizados cadeira com braços, escada de 5 degraus 
e percurso de 10 metros com curva.  Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do HUOC/PROCAP (CAAE 
16973113.5.1001.5192). Na análise estatística foram utilizados testes paramétricos e não paramétricos, quantitativos 
e qualitativos. Resultados. A diferença entre as medianas dos scores finais dos pacientes assintomáticos 4 (2-6) 
quando comparados com os sintomáticos 16,5 (10-25,5), e com os portadores da PET/MAH 23 (13-35,5), foram estatis-
ticamente significantes (p< 0,0001). Conclusão. A utilização desta ferramenta permitiu a diferenciação inicial, quanto 
ao grau de comprometimento neurológico apresentado pelos pacientes atendidos no hospital de referência. Trata-se de 
um instrumento de baixo custo, de aplicação rápida e que pode facilitar tanto na triagem quanto no acompanhamento 
da evolução clínica dos pacientes infectados pelo HTLV, criando uma autonomia para o médico assistente e diminuindo 
o volume de avaliações que seriam necessárias pelo neurologista, que muitas vezes está sobrecarregado com outras 
demandas no setor público.

Descritores: Vírus 1 Linfotrópico T Humano; Paraparesia Espástica Tropical; Fisioterapia. 
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