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AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE UMA 
FACULDADE PRIVADA DE CRUZ DAS ALMAS ACERCA DO HTLV 

 
DÉBORA COSTA DOS SANTOS81; EDILANE PEIXOTO ARGOLO SILVA1; LUCIE 
QUELLE SALES1; VICTOR JOSE UCHÔA DE CARVALHO82; ROBSON RUI 
COUTRIM DUETE83. 

O HTLV-1 é um retrovírus com alta prevalência em Salvador e responsável por 
algumas manifestações clínicas como paraparesia espástica tropical/mielopatia 
associada ao HTLV (TSP/HAM) e leucemia de células T do adulto (ATL). Além disso, 
este patógeno deve estar relacionado à síndrome de Sjogren, cujo quadro clínico 
normalmente se caracteriza pelo comprometimento funcional das glândulas lacrimais 
e salivares; interferindo, assim, diretamente na qualidade de vida dos indivíduos 
acometidos visto que é comum o relato de xeroftalmia e xerostomia. Embora tenha 
sido descoberto desde a década de 80, o desconhecimento das pessoas, por parte 
desses vírus e as respectivas formas de transmissão ainda são grandes. Este estudo 
teve como principal objetivo avaliar o grau de conhecimento de alunos do curso de 
Enfermagem, Normal Superior e Geografia de uma faculdade particular do município 
de Cruz das Almas-BA acerca do patógeno acima mencionado. A amostra foi 
constituída por 190 alunos do 1º ao 5º semestre, aos quais foi aplicado um 
questionário constituído de 10 questões objetivas, no período de março e abril do ano 
vigente. Para realização desta pesquisa, foi entregue um termo de consentimento 
livre e esclarecido de acordo com a resolução 196/96, evidenciando o caráter 
voluntário e a importância deste tipo de estudo. Após análise dos dados, foram 
obtidos os seguintes resultados: todos os alunos do curso de Enfermagem e Normal 
Superior relacionaram a etiologia do HTLV a um vírus, 18% dos estudantes de 
Geografia relacionaram a uma bactéria. Quando questionados sobre os mecanismos 
de transmissão, os alunos de Enfermagem mencionaram contato com outros animais 
e ingestão de alimentos contaminados como forma de transmissão. Ficando 
evidenciado por esta pesquisa que, apesar de os estudantes da área de saúde 
deterem conhecimento maior em relação às outras áreas, ainda assim pode-se 
constatar o desconhecimento de grande parte dos estudantes em relação ao HTLV. 
Devido a alta prevalência no Estado e às diversas formas como podem ser 
transmitidos são de fundamental importância para um maior conhecimento deste 
vírus à toda comunidade acadêmica e também à população como um todo. 
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