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Resumo
Cerutti Junior C. Caracterização Epidemiológica da malária autóctone do Espírito
Santo [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007.
215 p.
Os diversos aspectos da cadeia de transmissão da malária autóctone são importantes
para o estabelecimento de estratégias de intervenção. Entre abril de 2001 e março de
2004, 65 pacientes e 1.777 habitantes foram avaliados em nove municípios da região
montanhosa do Espírito Santo. Foram realizados: gota espessa, esfregaço fino, PCR
Multiplex, reação de imunofluorescência indireta (IFI) para detecção de anticorpos
contra antígenos de estágios eritrocitários de Plasmodium e ELISA para detecção de
anticorpos contra peptídeos sintetizados a partir da porção repetitiva da proteína
circunsporozoíta (CSP) das variantes de P. vivax e do P. malariae. Foram
capturados anofelíneos no peridomicílio, com pesquisa, por PCR Multiplex, de DNA
de Plasmodium. O mesmo foi pesquisado também em alguns símios locais. Os
pacientes tinham 35,11 + 16 anos, em média. A maioria era do gênero masculino (51
ou 78,5%), 42 (64,6%) residiam em área rural, 23 (35,4%) eram agricultores e oito
(12,3%) estudantes. Não houve viagens relevantes. Sessenta e dois (95,4%) nunca
haviam tido malária. Vinte e quatro (36,9%) declararam ter entrado na mata.
Predominaram a febre, a cefaléia e os calafrios. A febre era episódica em 63
(96,9%), a cada 48 horas em 48 (73,8%) e a cada 24 horas em 15 pacientes (23,1%).
O baço foi impalpável em 26 (42,6%). Foi evidenciado o P. vivax em 47 de 48
pacientes e o P. malariae naquele restante, por características morfológicas e pela
PCR Multiplex. Esta foi positiva para P. vivax em 45 dos 48, para P. malariae em
um e negativa em dois. A IFI foi positiva, para P. malariae, em seis de sete testados,
para IgM, e em todos os sete para IgG. Para o P. vivax, entre 50, 47 (94%) foram
positivos para IgM e 48 (96%) para IgG. Entre 50 pacientes, pelo ELISA, 25 (50%)
tinham anticorpos contra variantes do P. vivax ou contra o P. malariae. As
freqüências individuais foram: 22 (44%) para a VK 210, 11 (22%) para a VK 247,
10 (20%) para o P. vivax-like e 10 (20%) para o P. malariae. Entre 253 amostras
dos habitantes testadas na IFI para o P. malariae, o resultado foi positivo em 15,8%
(40/253) para IgM e em 44,6% (113/253) para IgG. Para o P. vivax , em 1.701, foram
6,2% (105/1701) para IgM e 37,7% (641/1.701) para IgG. Foram detectados
anticorpos contra a CSP em 615 de 1.702 amostras (36,1%). Foram 433 (25,4%)
para a VK210, 258 (15,1%) para P. malariae, 108 (6,3%) para a VK 247 e 182
(10,7%) para P. vivax -like. A PCR Multiplex, em 1.527 amostras, detectou P. vivax
em 23, P. malariae em 15, P. falciparum em nove e P. falciparum e P. malariae em
um. Entre 785 espécimes de anofelíneos, com 10 espécies, foi encontrado DNA de
P. vivax em um conjunto de exemplares de A. evansae. O P. malariae/brasilianum
foi identificado pela PCR Multiplex em dois de cinco símios da região, em um
também pelo esfregaço fino. Existem dois possíveis cenários para a transmissão. No
primeiro, ela seria inter-humana, com vetores Nyssorhynchus secundários. Em um
segundo, viria do reservatório símio, por indivíduos adentrando o ambiente florestal.
Descritores: 1.Malária/epidemiologia 2.Plasmodium falciparum 3.Métodos
epidemiológicos 4.Plasmodium vivax 5.Técnicas e procedimentos de laboratório
6.Brasil.

Summary
Cerutti Junior C. Study of the epidemiologic aspects of the indigenous malaria in
Espírito Santo State [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo”; 2007. 215 p.
The several aspects of the transmission cycle of the indigenous malaria are important
to base on the intervention strategies. From April 2001 to March 2004, 65 patients
and 1,777 inhabitants were evaluated in nine Municipalities of the highlands of
Espírito Santo State. Laboratory methods included: thick and thin smears, Multiplex
PCR, imunnofluorescent assay to detect antibodies against crude blood-stages
antigens of the Plasmodium genus (IFA) and ELISA to detect antibodies against
synthetic peptides corresponding to the repetitive region of the Circumsporozoite
protein of P. vivax variants and P. malariae. Anopheline mosquitoes were captured
nearby the houses, being screened by Multiplex PCR in the search for Plasmodium
DNA. The same test was also applied to some local wild monkeys. Patients had
35.11 + 16 years old in average. Most of them were males (51 or 78.5%), 42
(64,6%) lived in the rural environment, 23 (35.4%) were farmers and eight (12.3%)
were students. There was no relevant history of travel. Sixty-two (95.4%) of them
had never experienced malaria before. Twenty- four (36.9%) of them informed
excursions inside the forest. The predominant symptoms were fever, headache and
chills. Fever was periodic in 63 patients (96.9%), recurring each 48 hours in 48 of
them (73.8%) and each 24 hours in 15 (23.1%). Spleen was not palpable in 26
patients (42.6%). Morphologic aspects and PCR results disclosed P. vivax as the
agent involved in 47 of the 48 cases so screened. Multiplex PCR was positive for P.
vivax in 45 of 48 tested, for P. malariae in another one and negative for the two
remaining. IFA tested positive for IgM against P. malariae in six of seven evaluated
samples, and for IgG against the same parasite in all of the seven. For P. vivax , the
figures were 47 of 50 (94%) for IgM antibodies and 48 of 50 (96%) for IgG
antibodies. From fifty patients whose samples were screened by ELISA, 25 (50%)
were positive for P. vivax variants or P. malariae. The results considering each one
of the tested peptides were: 22 (44%) for VK 210, 11 (22%) for VK 247, 10 (20%)
for P. vivax -like e 10 (20%) for P. malariae. Among 253 population samples
screened in search for P. malariae antibodies at IFA, 40 (15.8%) were positive for
IgM antibodies and 113 (44,6%) for IgG antibodies. The search for P. vivax
antibodies by the same technique in1,701 samples, resulted in 105 (6.2%) positive
for IgM antibodies and in 641 positive for IgG antibodies. Anti-CSP antibodies were
detected in 615 of 1,702 tested samples (36.1%). Among these 615, the positive
results for each one of the tested peptides were: 433 (25,4%) for VK210, 258
(15,1%) for P. malariae, 108 (6,3%) for VK 247 e 182 (10,7%) for P. vivax-like.
Multiplex PCR detected P. vivax DNA in 23 out of 1,527 tested samples, as it did for
P. malariae in 15 of them, for P. falciparum in nine of them and both for P. malariae
and P. falciparum in one of them. Among 785 mosquito specimens, representing 10
Anopheline species, P. vivax DNA was found in a set of some A. evansae specimens.
P. malariae/brasilianum was identified by Multiplex PCR in two of five wild
monkeys screened, in one of them also by thin smear. There are two possible
scenarios to explain this transmission cycle. The first one bears malaria as a disease
transmitted exclusively among human beings by secondary Nyssorhynchus vectors

present nearby the houses. In a second scenario, the malaria is acquired after the
simian reservoir when the human beings make excursions inside the forest.
Descriptors: 1.Malaria/epidemiology 2.Plasmodium falciparum 3. Epidemiologic
methods 4.Plasmodium vivax 5.Laboratory procedures and techniques 6.Brazil.

1

1

Introdução:

1.1

Considerações Gerais:

Responsável por 300 a 500 milhões de novas infecções e 1,5 a 3 milhões de
mortes por ano no mundo inteiro 1 , a malária continua exercendo formidável impacto
econômico e social nas diversas áreas tropicais do plane ta. Nestas áreas, atinge
exatamente aqueles países mais pobres, o que a torna parte integrante do círculo
vicioso pobreza-doença-pobreza. Apesar dos esforços das autoridades mundiais em
saúde no sentido de controlar a doença, ela continua em franca expansão, como
conseqüência das pressões políticas e sociais. Grandes contingentes populacionais se
deslocam de áreas não endêmicas para áreas endêmicas, motivados pela busca de
minerais preciosos, como ocorreu recentemente no Sudeste da Ásia e no Brasil

2, 3

,

para trabalhar em novas fronteiras agrícolas ou em outros projetos de
desenvolvimento, como no caso da Índia e do Brasil

3, 4, 5

, ou fugindo de conflitos,

como acontece na África 6 . Estes movimentos populacionais aumentam as taxas de
transmissão da doença nas áreas endêmicas, precipitam o surgimento de epidemias,
alteram as condições ecológicas e as características vetoriais e levam, no seu retorno,
a doença para áreas anteriormente sob controle

2, 3, 4, 5, 6

. Finalmente, isto resulta no

aumento dos coeficientes mundiais de incidência e prevalência da malária, bem
como na sua disseminação para países onde não mais existia, como no caso do
Azerbaijão, Tajiquistão, Iraque, Turquia e Coréia do Sul 6, 7, 8 .
No Brasil, a malária persiste praticamente restrita à Região Amazônica. O
número de casos declinou entre os anos de 1999 e 2002 9 . Assim, em 2002,

2

registrou-se um total de 349.965 casos, contra 677.474 registrados em 1999 9 . Tal
declínio sofreu a influência das atividades de controle da doença, sem dúvida, mas
outros fatores estiveram seguramente envolvidos, como, mais uma vez, a mobilidade
populacional. Com o esgotamento de várias atividades econômicas nas áreas rurais
da Região Amazônica, principalmente o garimpo artesanal, a região tornou-se palco
de movimentos migratórios do campo para as cidades.

Com condições menos

favoráveis de transmissão, o número de casos urbanos tende a ser menor do que
aquele observado na área rural.

Por outro lado, tais movimentos migratórios

ensejaram a eclosão de surtos de malária urbana. Com a estabilização das condições
de transmissão da doença nas cidades

10

, o número de casos voltou a aumentar,

chegando a 597.907 em 2005 9 . Na região extra-Amazônica, têm sido registrados
surtos de malária cada vez mais freqüentes, decorrentes da introdução da doença por
migrantes infectados oriundos das áreas de transmissão 11 . Evitar a ocorrência destes
surtos é uma prioridade para o Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM)
em virtude do risco de re- introdução da doença em áreas em que ela já foi erradicada.
Um outro desafio que se impõe para o Ministério da Saúde na região extraAmazônica é a “eliminação de casos autóctones esporádicos que ocorrem em áreas
focais restritas desta região”

11

. Tais casos estão localizados nas margens do lago da

reserva hidrelétrica de Itaipu, em áreas cobertas pela Mata Atlântica nos estados do
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, e na região CentroOeste, nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul 11 .
O Estado do Es pírito Santo caracteriza-se por duas áreas geográficas bem
distintas. Ao norte da calha do Rio Doce, os relevos são mais suaves e as áreas de
floresta mais escassas. Nesta região, predominam atividades pecuárias e o cultivo do

3

café

12

. As propriedades rurais são maiores e, por isso, o efetivo de trabalhadores

contratados é mais volumoso. A intensa exploração da área rural culminou com o
esgotamento das reservas florestais e o assoreamento dos rios, o que acarretou
períodos de seca prolongados com forte impacto sobre o meio-ambiente e as
atividades econômicas. Neste cenário, tem-se desenvolvido um fluxo regular de
deslocamentos para a região Amazônica, onde os trabalhadores rurais buscam
melhores condições de vida e de trabalho. Ao sul do Rio Doce, o relevo é mais
acidentado, com uma área montanhosa bastante extensa. Nesta região, as atividades
agrícolas são baseadas em pequenas propriedades. O cultivo do café também é
abundante, mas compete com os hortifrutigranjeiros e com monoculturas como a
banana 12 . A floresta é mais exuberante e as condições climáticas mais favoráveis.
O Espírito Santo registra cerca de 100 casos de malária por ano, dos quais 10 a
30 são autóctones

13

. Os casos introduzidos concentram-se no norte do estado,

enquanto os casos autóctones ocorrem no sul, nos municípios da área montanhosa,
onde também é mais exuberante a Mata Atlântica. Os vetores incriminados na
transmissão da malária na Região Amazônica [Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi e
Anopheles (N.) albitarsis], assim como o Anopheles (N.) aquasalis, podem ser
encontrados nas áreas próximas à costa e no norte do estado, mas estão ausentes ou
são escassos nas áreas montanhosas, exatamente onde ocorrem os casos autóctones
(Núcleo de Entomologia da Secretaria do Estado da Saúde do Espírito Santo. Dados
não publicados).
Pouco se sabe sobre os fatores envolvidos na cadeia de transmissão da malária
autóctone do Espírito Santo. A baixa incidência e a distância geográfica entre os
casos documentados deixam incógnito o reservatório dos parasitas, gerando algumas

4

hipóteses, como a possibilidade da existência de portadores assintomáticos entre os
habitantes da região ou a possibilidade da transmissão a partir de símios locais
infectados. A falta de estudos sistemáticos da endemia cont ribui para a ausência de
informações a seu respeito. A elaboração de tais estudos, entretanto, não é simples.
Deve levar em consideração diversos aspectos relativos à dinâmica da transmissão da
malária, tais como a aplicabilidade dos testes sorológicos e sua relação com a
especificidade da imunidade (contra esporozoítos ou contra formas circulantes),
competência e capacidade vetoria is, o desempenho dos testes de biologia molecular
na detecção dos parasitas, e a viabilidade da ocorrência de transmissão entre
hospedeiros diferentes, como os símios e os humanos.

1.2

A Proteína Circunsporozoíta e sua relação com a imunidade antimalárica.
As variantes do Plasmodium vivax:

O esporozoíto é a forma infectante do Plasmodium, inoculada a partir da
glândula salivar do vetor em seu repasto hematofágico. Por ser a primeira forma a
entrar em contato com o sistema imune do hospedeiro, este atraiu a atenção dos
cientistas envolvidos na tentativa de desenvolver vacinas antimaláricas. Seguindo
uma trajetória de sucesso na caracterização de parasitas de roedores e primatas, a
estrutura da proteína majoritária que recobre a superfície do esporozoíto do
Plasmodium falciparum foi caracterizada em 1984

14

. Por recobrir sua superfície,

recebeu o nome genérico de “proteína circunsporozoíta” ou, de forma abreviada,
CSP.

A CSP do P. falciparum é constituída por 412 aminoácidos, com 41

seqüências repetitivas em tandem (dispostas de forma contígua) do tetrapeptídeo:

5

Asn-Ala-Asn-Pro (NANP)

14

.

Em quatro destas 41 seqüências, a alanina é

substituída pela valina 14 . Logo ficou evidente que esta porção repetitiva da proteína
atua como epítopo, sendo responsável pelo desenvolvimento de imunidade específica
contra o esporozoíto, e que esta imunidade pode ser induzida pela inoculação de
animais de experimentação com peptídeos sintéticos formados a partir da seqüência
original: (NANP)3 e (NANP)4

15

. Estudos em área endêmica revelaram que os

títulos e a prevalência dos anticorpos contra estes peptídeos sintéticos era
proporcional à taxa de inoculação de esporozoítos pelos mosquitos infectados, não
guardava relação com a imunidade desenvolvida contra formas circulantes do
parasita e era independente da parasitemia determinada nos indivíduos infectados

16

.

Além disso, o título destes anticorpos estava diretamente relacionado com o tempo
de exposição e, em situações de baixa transmissão, a prevalência de parasitemias
patentes era maior entre as pessoas com títulos menores de anticorpos

16

. Estudos

longitudinais revelaram que a produção de anticorpos contra a porção repetitiva da
CSP ocorre na maioria daqueles que desenvolvem parasitemia patente

17, 18

. Estes

anticorpos surgem precocemente, são de curta persistência (meia-vida de cerca de 30
dias) e não apresentam elevação substancial dos títulos em vigência de reinfecção,
sendo, provavelmente, não protetores 17, 18 .
Logo, a CSP do Plasmodium vivax foi também caracterizada 19 . Esta proteína é
constituída por 373 aminoácidos, contendo uma região central de 19 seqüências
repetitivas constituídas pelo nonapeptídeo: Asp-Arg-Ala-Asp/Ala-Gly- Gln-Pro-AlaGly (DRAD/AGQPAG)

19

.

A imunogenicidade da seqüência repetitiva foi

evidenciada quando anticorpos monoclonais, específicos para esporozoítos de
Plasmodium vivax , reconheceram, em “Enzyme Immunosorbent Assay” (ELISA), os

6

peptídeos sintéticos contendo 18 aminoácidos, formados a partir de duas seqüências
repetitivas (DGQPAGDRA)2

19

.

Um aspecto interessante desta proteína é sua

homologia com a CSP de P. cynomolgi e P. knowlesi, dois parasitas cujos
hospedeiros são símios 19 . Entretanto, a homologia de seqüência com a CSP de outro
parasita humano, o P. falciparum, é muito baixa 19 . Estas evidências sugerem que as
seqüências tenham divergido a partir de uma repetição presente em um ancestral
comum a parasitas de símios e de humanos, onde mutações pontuais, inserções e/ou
deleções teriam se acumulado e se mantido nas várias gerações 19 .
Estudos posteriores revelaram que a seqüência desta proteína não estava
conservada em todos os isolados de Plasmodium vivax. Na Tailândia, esporozoítos
obtidos da glândula salivar de mosquitos cujo repasto havia sido realizado no sangue
periférico de indivíduos infectados com P. vivax não eram reconhecidos pelos
anticorpos específicos por meio da técnica de ELISA
ocorreu em 14% dos casos humanos avaliados

20

20

. Esta ausência de reatividade

. Para determinar a estrutura das

proteínas reativas e não reativas, as seqüências dos genes obtidos a partir de
esporozoítos extraídos do mosquito número 210, reativos, e do mosquito 247, não
reativos, foram determinadas

20

.

Uma proteína variante foi encontrada nos

esporozoítos não reativos, os quais foram denominados VK 247 por causa das
iniciais de vivax (V), província de Kanchanaburi (K), onde o estudo foi realizado, e
por causa do número do mosquito (número 247) utilizado para a extração das formas
infectantes

20

nonapeptídeo

.

Esta proteína variante tem 17 seqüências repetitivas de um
diferente:

Ala-Asn-Gly- Ala-Gly/Asp-Asn/Asp-Gln-Pro-Gly

(ANGA(G/D)(N/D)QPG) 20, 21 . Porém, os parasitas que possuem a proteína variante
não são uma espécie à parte, o que ficou demonstrado pela homologia de outras
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seqüências de aminoácidos fora da região repetitiva e por sondas de Ácido
Desoxirribonucléico (DNA) ribossomal

20

. Seguindo esta descoberta, uma série de

inquéritos evidenciou que a VK 247 não era incomum, que podia ser encontrada em
diversas regiões do mundo

22, 23, 24, 25

, inclusive no Brasil

23, 26, 27

infectar um hospedeiro em concomitância à variante clássica

, e que era capaz de

24

. No Brasil, de 18

soros reagentes contra a VK 247, 13 reconheceram concomitantemente a CSP de
Plasmodium malariae

23

. Quando estes 13 soros foram adsorvidos à seqüência

repetitiva específica para o P. malariae (NAAG), a reatividade para a VK 247
desapareceu

23

.

Ficou evidente, portanto, que soros reagentes contra a CSP de

Plasmodium malariae podiam apresentar reação cruzada contra a CSP da variante
VK 247 de P. vivax, provavelmente porque, em duas regiões repetitivas consecutivas
de P. malariae (NAAGNAAG), existe uma seqüência de aminoácidos idêntica
àquela observada na região repetitiva da VK 247 (ANGAGNQPG)

23

. Estudos

posteriores revelaram que o número de repetições na porção repetitiva da CSP, tanto
de P. vivax clássico quanto de VK 247, não é constante, variando entre 15 e 21
repetições

8, 28, 29

. Estes estudos também revelaram diversas variações menores nos

aminoácidos presentes nas seqüências, cuja freqüência depende da origem geográfica
do isolado 8, 28, 29 .
Qari et al., avaliando a identidade de oito isolados de P. vivax de Papua Nova
Guiné, observaram que três deles hibridavam com a seqüência gênero específica,
mas não com a seqüência para a CSP 30 . Em outras palavras, estes isolados não eram
nem o P. vivax clássico, nem a variante VK 247

30

. O seqüenciamento da CSP

revelou 16 cópias da seqüência repetitiva APGANQEGGAA
contendo esta seqüência foram denominados “P. vivax -like”

30

.

30

Os parasitas
.

Os autores

8

procuraram estabelecer a relação deste novo parasita com espécies já caracterizadas,
encontrando total identidade com o Plasmodium simiovale, um parasita
originalmente identificado em macacos do Sri Lanka (Macaca sinica)

30

.

homologia com P. vivax clássico e com a VK 247, entretanto, era de apenas 83%

A
30

.

Estas evidências levaram os autores a concluir que estavam diante de uma espécie
diferente de Plasmodium

30

.

Estudos sorológicos evidenciaram a presença de

anticorpos contra peptídeos sintéticos confeccionados a partir da seqüência repetitiva
do “P. vivax-like” em 33% de 80 soros de Papua Nova Guiné e em 24% de 156 soros
do Brasil

30

. A soroprevalência foi superior à da VK 247

30

. Apesar da identidade

com o P. simiovale, não há possibilidade de comportamento típico de zoonose, uma
vez que não há símios do Velho Mundo no Brasil e não há nenhum símio em Papua
Nova Guiné

30

.

Provavelmente, este parasita é igualmente adaptado aos dois

hospedeiros, podendo circular neles de forma independente

30

. Análises de amostras

colhidas em diferentes partes do mundo demonstraram a disseminação global do P.
vivax-like, o qual nunca era encontrado isoladamente, mas sempre em concomitância
à variante clássica na amostra individual

1.3

30, 31

.

A Sorologia para detecção de anticorpos desenvolvidos contra antígenos de
formas eritrocítárias de Plasmodium e sua aplicabilidade nos estudos de
prevalência:

Enquanto a presença de anticorpos contra a CSP atesta tão-somente a
ocorrência de inoculação das formas infectantes pelos mosquitos, os anticorpos
contra antígenos de formas eritrocitárias fornecem evidência de que o protozoário

9

infectou com sucesso o hospedeiro, tendo, após passagem pelo fígado, invadido as
hemácias.
Diversas técnicas já foram empregadas no intuito de evidenciar a presença de
anticorpos contra as formas eritrocitárias. As reações de precipitação e fixação do
complemento carecem de especificidade para espécie

32

. Além disso, a positividade

da reação de fixação do complemento é de curta duração, persistindo durante uma
média de 42 dias após o ataque primário e 125 dias após recaídas

32

. A inibição da

hemaglutinação apresenta baixa sensibilidade 33, 34 .
A reação de imunofluorescência indireta (IFI), entretanto, é espécie específica,
mais sensível que a inibição da hemaglutinação e é capaz de detectar a presença de
anticorpos por longos períodos

33, 34, 35, 36, 37, 38

. Com esta técnica, os anticorpos da

classe IgG são detectados no sexto dia de doença na malária por P. vivax e entre o
oitavo e 13º dia de doença na malária por P. falciparum

35, 36

. Os anticorpos da

classe IgM podem ser detectados ainda mais precocemente, a partir do primeiro dia
de febre

39

. Os anticorpos da classe IgG podem permanecer detectáveis por muitos

anos após a infecção, tendo sido evidenciados até oito anos após a infecção por P.
falciparum, 13 anos após a infecção por P. malariae e três anos após a infecção por
P. vivax , embora os títulos sofram rápido declínio após os três primeiros anos para
todas as espécies

37

. Embora a curva de detecção dos anticorpos da classe IgM não

tenha sido bem caracterizada em seres humanos, estes não parecem persistir além dos
dois ou três primeiros meses após a infecção por P. falciparum

40

. De qualquer

forma, a presença de anticorpos da classe IgM é considerada uma evidência de
transmissão ativa de malária na área sob estudo 41 .
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As técnicas de desenvolvimento mais recente, Enzyme Linked Immunosorbent
Assay (ELISA) e

radioimunoensaio,

têm

o

mesmo

desempenho

que

a

imunofluorescência indireta no que diz respeito ao momento em que os anticorpos
são detectados e à sua persistência 34, 42 .
Quanto à sensibilidade e à especificidade das diversas técnicas, tanto a
imunofluorescência indireta quanto o ELISA apresentam 71% de sensibilidade na
detecção de malária por P. falciparum em primoinfectados e 100% de sensibilidade
após mais de uma infecção

43, 44

.

Na detecção de infecção pelo P. vivax , a

sensibilidade é de 40% para o ELISA e 60% para a imunofluorescência indireta em
primoinfectados

43

. Após mais de uma infecção, a sensibilidade é de 85% e 100%

para o ELISA e para a imunofluorescência, respectivamente

43

. A especificidade

varia de acordo com o limiar de reatividade utilizado na imunofluorescência.
Embora Ferreira e Sanchez tenham assinalado especificidades de 95% para o ELISA
e 100% para a imunofluorescência indireta, Abramo et al. chamaram a atenção para a
possibilidade de reações cruzadas com antígenos presentes na leishmaniose,
toxoplasmose e doença de Chagas, no que diz respeito à infecção pelo P. falciparum
43, 44

. Ao utilizar a IFI, estes autores detectaram especificidades de apenas 52%

tomando como limiar de reatividade o título de 1:20, porém o percentual aumentava
para 83% com 1:40, 91,5% com 1:80 e 98% com 1:160

44

. O aumento do limiar de

reatividade, como era de se esperar, levou a queda da sensibilidade, a qual foi de
100% com os títulos de 1:20 e 1:40, 96% com 1:80 e 87% com 1:160 44 .
Assim, a reação de imunofluorescência indireta tem sido considerada a técnica
de referência na sorologia da malária

43

. É largamente utilizada em inquéritos

soroepidemiológicos com o objetivo de determinar a abrangência da endemia na
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população, com a capacidade adicional de discriminar a presença de transmissão
ativa do patógeno quando são pesquisados anticorpos da classe IgM

41, 45, 46, 47

. Em

situações de baixa incidência de casos clínicos da doença, a sorologia tem
demonstrado maior número de infectados, sugerindo que nem todas as infecções se
manifestam clinicamente

46, 47

. Desta forma, em inquérito que envolveu um total de

11.051 habitantes no foco de Aldeia dos Índios em São Paulo, percentuais de até 4%
de soropositividade foram observados enquanto poucos casos sintomáticos eram
notificados

46

.

Também na região Amazônica, em quatro tribos indígenas com

percentuais de parasitemias patentes variando entre 2,3% e 9,8%, a soroprevalência
detectada foi de 56% para o P. malariae, 65% para o P. falciparum e 76% para o P.
vivax 47 .

1.4

Competência e capacidade vetoriais:

A intensidade da transmissão da malária parece estar diretamente relacionada à
competência e à capacidade da espécie vetora local. Assim, o Anopheles darlingi é o
principal vetor da malária no Brasil em virtude de diversas características. O A.
darlingi é extremamente antropofílico e endofílico

48, 49

, invade os domicílios em

ondas durante a noite inteira e continua entrando, muitas vezes, ainda durante a
manhã, às vezes até às dez horas

48

. Além do mais, o A. darlingi é extremamente

competente. Altas taxas de invasão de glândulas salivares por esporozoítos foram
observadas nesta espécie em diversos estudos 50, 51, 52 .
Em virtude destas características, a transmissão da malária em diversos locais
da região Amazônica está estreitamente vinculada à presença do A. darlingi. Por
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vezes, a incidência de casos difere radicalmente entre locais muito próximos, sendo
fator determinante a presença ou ausência do vetor

49

. A alta competência desta

espécie permite que a transmissão da doença seja efetiva mesmo em vigência de
densidade vetorial baixa, ou seja, poucos mosquitos são necessários para garantir a
manutenção da endemia
não é constante

49

49

. O aparecimento do A. darlingi nas capturas, entretanto,

. Uma visita rápida a uma localidade, muitas vezes, é suficiente

para surpreendê-los em grande número, ao passo que, em outras ocasiões, pesquisas
prolongadas são negativas
as capturas negativas

49

49

. Pequena queda de temperatura é suficiente para tornar

. Outros fatores que influenciam são a umidade do ar e as

condições dos criadouros, o que pode determinar a mudança súbita dos anofelíneos
de um local para o outro

49

. De fato, via de regra, a transmissão da malária é

caracterizada por significativa sazonalidade.
O A. aquasalis possui características diferentes.
coleções de água contendo significativo teor de cloretos

Esta espécie procria em
49

. Assim, só é um vetor

importante em áreas próximas ao litoral, a não ser que exista na localidade algum
reservatório de água salobra

49

. Ao contrário do A. darlingi, o A. aquasalis possui

hábitos exofágicos e zoofílicos

49

.

Portanto, para que se torne um vetor de

importância, é necessária uma alta densidade, ou seja, só é um transmissor temível
quando numeroso 48, 49 .
Quanto ao A. albitarsis, é hoje reconhecido como um complexo de espécies
crípticas

53, 54, 55

.

Estudos utilizando a metodologia de Reação em Cadeia da

Polimerase (PCR) identificaram quatro espécies com base em marcadores genéticos
53, 54

. A comparação morfológica com espécies anteriormente descritas identificou a

espécie A como A. albitarsis, a espécie C como Anopheles marajoara e a espécie D
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como Anopheles deaneorum
sistematização morfológica

53, 54
53,

54

.
.

A espécie B permanece sem correlato na
Observações

posteriores permitiram a

identificação de uma quinta espécie, denominada espécie E 55 . Ela foi diferenciada a
partir do A. marajoara com base na análise do gene para a síntese da enzima
citocromo oxidase I mitocondrial

55

. Esta espécie foi, recentemente, incriminada na

transmissão de malária em Roraima 56 . O A. marajoara, por sua vez, foi considerado
o principal vetor na região de Macapá, no Amapá
incriminado como vetor

50, 51, 52

.

57

, e o A. deaneorum também foi

Entretanto, outras observações de campo

caracterizaram o A. albitarsis s. l. como um anofelíneo que raramente penetra nos
domicílios e é zoofílico, não sendo, portanto, considerado um transmissor importante
da malária humana

49

. Nestas observações, não se evidenciou coincidência entre a

presença de A. albitarsis s. l. e a transmissão da malária

49

. Zonas em que ele

proliferava abundantemente eram livres da doença, enquanto, em algumas áreas
malarígenas, o A. albitarsis s. l. era raro ou ausente 49 .
O Anopheles braziliensis realiza seu repasto em seres humanos, mas parece
preferir os animais 49 . Em regiões nas quais a presença de gado é escassa ou ausente,
fêmeas desta espécie foram encontradas, com maior freqüência, no intradomicilio,
sugerindo que estes animais sejam uma fonte de sangue preferida pelo anofelíneo

49

.

Pode, entretanto, atuar como vetor em áreas de alta endemicidade 49 .
Outras espécies de anofelíneos também podem atuar como vetores da malária
50, 51, 52

. A competência vetorial pode variar de acordo com a espécie do Plasmódio

50, 51, 52

. Assim, o P. falciparum, além das espécies vetoras principais, pode ser

transmitido pelo Anopheles costai, pelo Anopheles deaneorum e pelo Anopheles
triannulatus

51

. O A. costai havia sido referido pelos autores das observações em

14

questão como Anopheles mediopunctatus, mas sua classificação como espécie foi
revista por Sallum et al.

58

. Considerando as diferentes competências, o A. costai

equipara-se ao A. darlingi, seguindo-se, pela ordem, o A. deaneorum e o A.
triannulatus

51

. São, entretanto, refratários ao P. falciparum, mas suscetíveis ao P.

vivax , o A. albitarsis s. l. e o Anopheles nuneztovari

50, 52

. O A. deaneorum e o A.

costai são suscetíveis a ambas as espécies, equiparando-se o A. deaneorum, em
competência, ao A. darlingi na transmissão do P. vivax

50, 52

. Apesar de também ser

capaz de transmitir as duas espécies, o A. triannulatus tem competência inferior

50

,

52). O Anopheles oswaldoi, também pode ser infectado pelas duas espécies. O
percentual de esporozoítos nas glândulas salivares foi extremamente baixo em alguns
estudos

50, 51, 52

, porém, análises posteriores evidenciaram infecção substancial em

espécimes provenientes do Acre

59

. Estas análises, as quais incluíram a verificação

de variações no espaçador interno transcrito (ITS2) do DNA ribossomal, sugeriram,
também para o A. oswaldoi, a condição de complexo de espécies crípticas 59 .
Além da competência, diferenças no comportamento dos vetores são
determinantes para a sua importância na transmissão da doença. Assim, enquanto o
A. darlingi e o A. costai procriam próximos a áreas de florestas, o A. nuneztovari não
tem preferências e as demais espécies preferem áreas distantes das mesmas

50, 52

. O

A. nuneztovari é exofílico e zoofílico 49 . O A. triannulatus também é exofílico, mas
suga o homem com facilidade

49

. Para esta espécie, a condição de complexo de

espécies crípticas também foi sugerida a partir da identificação do A. halophylus,
tendo por base a análise isoenzimática e padrões de aloenzimas

60, 61

. O A. costai,

por sua vez, é sazonal, extremamente ligado à presença de florestas e essencialmente
exofílico 49, 51, 52 . Sua atuação como transmissor da malária, provavelmente, limita-se
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à situação de penetração do homem em seu ambiente natural

51

. A sazonalidade

também é marcante para o A. deaneorum 51 .
Diferentes espécies de anofelíneos podem apresentar diferentes suscetibilidades
às variantes de P. vivax

62

. Assim, no México, enquanto o A. albimanus é mais

suscetível à VK210, o A. pseudopunctipennis é mais suscetível à VK247 62 .
Na região extra-Amazônica, ao lado dos vetores comuns àquela região,
espécies do subgênero Kerteszia, notadamente o A. cruzii e o A. bellator, também são
implicadas na transmissão

63, 64, 65

. Estes anofelíneos procriam nos verticilos das

folhas das bromélias, o que os torna relacionados às áreas de mata Atlântica em
diversos estados e justifica sua virtual ausência da Região Amazônica

49, 63, 64

. Sua

competência vetorial, entretanto, é baixa, tornando necessária uma alta densidade
para que a transmissão da doença se efetue 65 .
Diversos fatores relacionados ao parasita, ao vetor e ao hospedeiro interferem
na dinâmica de transmissão da malária e nas suscetibilidades específicas de cada
espécie de anofelíneo

66

. Assim, existem variedades de parasitas que produzem

poucos gametócitos ou cujos gametócitos não amadurecem adequadamente no tubo
digestivo do vetor; a velocidade de digestão do sangue interfere na formação de
oocistos (quanto mais rápida, menos oocistos), e anticorpos e citocinas do hospedeiro
podem bloquear a transmissão, com ou sem a participação do complemento 66 . Além
disso, a idade do mosquito, a quantidade de parasitas dentro da matriz peritrófica e a
quantidade e, principalmente, a qualidade dos gametócitos ingeridos influenciam a
chance de transmissão efetiva 66 . Citocinas e/ou outros mediadores da inflamação do
hospedeiro humano podem reduzir a transmissão por, provavelmente, promover a
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fagocitose, efetivada por leucócitos presentes no repasto, de gametas que acabaram
de emergir 66 .

1.5

Desempenho dos testes de biologia molecular na detecção de parasitas:

Ao longo da década de 1990, diversas técnicas diagnósticas relacionadas à
biologia molecular vieram somar-se ao repertório de métodos disponíveis para
evidenciar a infecção pelo Plasmodium

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

constituídas, principalmente, pela hibridação de DNA

67, 73

. Estas técnicas são

e pela reação em cadeia

da polimerase (PCR) 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 . São utilizadas para a identificação de alelos
do gene responsável pela síntese da proteína circunsporozoíta

67, 68

responsável pela síntese da subunidade ribossomal 18S dos parasitas

ou do gene

69, 70, 71, 72, 73, 74

.

Diversas metodologias têm sido empregadas, como a hibridação utilizando
nitrocelulose

67

ou em placa de microtitulação, a reação da polimerase em cadeia

aninhada (Nested-PCR)

70, 71, 72, 73, 74

pela transcriptase reversa (RT-PCR)

69

e a reação da polimerase em cadeia mediada
. Estas técnicas têm a vantagem de utilizarem

pouco material biológico para sua realização, podendo ser executadas até mesmo
com DNA extraído a partir de lâminas já coradas 75 .
Quando comparado ao ELISA “sanduíche” para captura de antígenos em
esporozoítos, o método de “Southern blotting” com sondas de DNA específicas para
as seqüências de CSP, utilizado para detectar alelos de VK 210 e VK 247 em
amostras de sangue, apresentou especificidade superior a 95%

67

. A concordância

entre os dois métodos foi superior a 88% para alelos individuais, mas menor que
72% para infecções mistas, o que pode ser justificado pela maior sensibilidade da
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técnica de hibridação, detectando um número 45% maior de infecções mistas do que
o ELISA

67

. Praticamente todos os casos não confirmados como infecções mistas

pelo ELISA foram evidenciados como VK 210

67

. Desta forma, todos os casos de

discordância obedeciam ao mesmo padrão, ou seja, enquanto fenótipos mistos eram
evidenciados tanto em sangue quanto nos esporozoítos pela técnic a molecular, o
ELISA era positivo apenas para a VK 210

67

. A presença de uma banda muito fraca

no resultado da hibridação sugeria pequena quantidade de parasitas apresentando
alelos VK 247, provavelmente o equivalente a menos de 50 esporozoítos, que é o
limite de detecção do ELISA

67

.

Como em apenas uma situação o fenótipo

identificado em infecção mista foi o da VK 247, é possível que existam fatores
biológicos intrínsecos que suprimem a multiplicação dos parasitas com VK 247 na
presença daqueles com VK 210

67

.

Não houve reação cruzada com DNA de

mosquitos ou de humanos 67 .
A reação em cadeia da polimerase para a detecção de DNA da CSP de P. vivax
foi avaliada com dois métodos de leitura diferentes, a quimioluminescência e a
radiometria

68

. O padrão-ouro utilizado foi a gota espessa

68

. As sensibilidades

foram de 96% e 91% para a quimioluminescência e radiometria, respectivamente,
enquanto as especificidades foram de 90% e 96%

68

. Parte dos falso-positivos pode

ter sido resultante de parasitemias subpatentes à gota espessa

68

. De fato, ao serem

analisadas amostras que eram com certeza positivas ou negativas, a especificidade
aumentou para 98% com a quimioluminescência e 100% com a radiometria

68

.

Ambos os métodos de leitura foram capazes de detectar me nos de 100 parasitas por
microlitro em amostras individuais 68 .
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O ácido ribonucléico (RNA) ribossomal, particularmente a subunidade 18S,
tem sido proposto como um “alvo” molecular ideal para a identificação de parasitas
da malária. A seqüência da subunidade 18S é composta por um mosaico de regiões
conservadas e variáveis.

Este tipo de arranjo permitiu o desenvolvimento de

“primers” para a amplificação de seqüências conservadas dentro de cada membro do
gênero Plasmodium. A identificação do fragmento amplificado pela RT-PCR pode
ser feita posteriormente por hibridação ou seqüenciamento. Neste processo, DNA é
amplificado, a partir do RNA ribossomal extraído, por meio de uma RT-PCR 69 . São
utilizados os nucleotídeos 841 a 844, com uma região conservada interna que permite
identificar a seqüência como derivada de Plasmodium

69

. O método, por meio de

competição com quantidades conhecidas de RNA, permite estimar a quantidade de
parasitas presentes na amostra

69

. Como dois tipos de RNA ribossomal (um

correspondente aos esporozoítos e outro às formas sanguíneas) são encontrados nos
vários estágios dos parasitas, o método permite identificar a fase de desenvolvimento
do parasita no mosquito

69

. A utilização experimental deste método em amostras

contendo P. malariae provenientes da London School of Tropical Medicine and
Hygiene permitiu a identificação de seqüências diferentes daquelas publicadas, mais
consistentes com as de outras espécies de Plasmodium

69

. Também foi evidenciada

diferença de seqüência entre isolados de Plasmodium ovale, sugerindo a existência
de subespécies 69 .
O desenvolvimento de “primers” a partir de seqüências específicas para gênero
e espécie, do DNA responsável pela síntese do RNA da subunidade 18S do
ribossoma do Plasmodium, permitiu a elaboração das metodologias de “nested” e
“semi- nested” PCR, onde a reação realizada em duas etapas aumenta a sensibilidade
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e a especificidade do diagnóstico

70, 71, 72, 73, 74, 76, 77

. Considerando todas as espécies,

estes testes apresentaram uma sensibilidade variando entre 91,4% e 100% e uma
especificidade variando entre 67% e 100%

74, 76

. Para o Plasmodium falciparum, a

sensibilidade variou entre 80% e 100% e a especificidade entre 86,7% e 100%

76

,

com sensibilidade variando entre 82% e 99,8% e especificidade entre 80% e 100%
para o P. vivax

76

. Mais uma vez, na maioria dos casos, as baixas especificidades

puderam ser atribuídas ao fato de que o limite de detecção da PCR é muito inferior
ao do padrão ouro utilizado (gota espessa e esfregaço). Enquanto a microscopia
pode detectar cinco parasitas por microlitro, a PCR é capaz de detectar a quantidade
mínima de dez fentogramas de DNA por microlitro, o equivalente a 0,004 parasitas
por microlitro ou cerca de 20.000 parasitas circulantes

76, 78

. A técnica proposta por

KIMURA et al. apresentou uma banda fraca falso positiva quando, em uma
amplificação de 25 ciclos, o DNA de P. vivax era combinado ao “primer” específico
para P. ovale 73 .
Assim, a PCR é considerada o método mais sensível e específico para detectar
parasitas circulantes, entretanto, fatores como o tempo prolongado necessário para a
realização do teste, o custo e a falta de infra-estrutura laboratorial adequada em
muitos locais impedem sua utilização como método diagnóstico

78, 79

. Sua aplicação

tem permanecido restrita a atividades de pesquisa, controle de qualidade dos
laboratórios e monitoramento de sensibilidade in vivo aos diversos antimaláricos
78, 79

76

,

. Por outro lado, avanços recentes permitiram o desenvolvimento de uma técnica

denominada “PCR em tempo real” 80, 81 . Esta técnica, ao contrário da “nested” PCR,
é realizada em apenas uma etapa, em um sistema fechado, o que reduz seu tempo de
execução e o risco de contaminação

80, 81

. O tempo de execução convencional, de
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cerca de oito horas, é reduzido para 45 minutos a duas horas, permitindo a realização
de mais testes em menos tempo

80, 81

. Isto qualifica a técnica para utilização como

método diagnóstico, já sendo disponível um “kit” comercial com este objetivo

81

.

Quando comparada ao “nested” PCR como padrão ouro, a “PCR em tempo real”
apresentou sensibilidade de 99,5 % a 100% e especificidade de 100%, com limites de
detecção de 0,7 parasitas por microlitro para o P. falciparum, 4 parasitas por
microlitro para o P. ovale e 1,5 parasitas por microlitro para o P. vivax 80, 81 .

1.6

Malária símia e a viabilidade da transmissão do Plasmodium entre
hospedeiros símios e humanos:

Para estabelecer a relação entre espécies do gênero Plasmodium que infectam
símios e aqueles que infectam humanos, faz-se necessário considerar aspectos
evolucionários e filogenéticos. Entre os símios superiores, o Plasmodium schwetzi, o
Plamodium reichenowi e o Plasmodium rodhaini infectam chimpanzés e gorilas; o
Plasmodium pitheci e o Plasmodium silvaticum infectam orangotangos, e o
Plasmodium hylobati, o Plasmodium eylesi, o Plasmodium youngi e o Plasmodium
jefferyi infectam gibões 82, 83 . Entre os monos e sagüis, as espécies encontradas são o
Plasmodium cynomolgi, o Plasmodium gonderi, o Plasmodium coatney, o
Plasmodium fragile, o Plasmodium fieldi, o P. simiovale, o Plasmodium inui, o
Plasmodium knowlesi, o Plasmodium brasilianum e o Plasmodium simium, estes
dois últimos representantes do Novo Mundo

82, 83

. Finalmente, o Plasmodium

lemuris e o Plasmodium girardi causam infecções em lêmures

82

. Existem diversas

semelhanças entre estas espécies e as do gênero Plasmodium que infectam os seres
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humanos. Assim, o P. reichenowi tem características morfológicas semelhantes ao
P. falciparum, o P. schwetzi ao P. vivax e o P. rodhaini ao P. malariae

83

. Quanto às

espécies do gênero Plasmodium que infectam monos e sagüis, são semelhantes ao P.
vivax : o P. cynomolgi, o P. gonderi, o P. simiovale e o P. simium, todos com ciclo
assexuado de 48 horas, tendo sido demonstrado potenc ial de recaída para o P.
cynomolgi e para o P. simiovale 82 . O P. coatney e o P. fragile são semelhantes ao P.
falciparum, inclusive com capacidade de seqüestro 82 . O P. fieldi é semelhante ao P.
ovale, sendo semelhantes ao P. malariae, o P. inui e o P. brasilianum, ambos com
ciclo assexuado de 72 horas

82

. O P. knowlesi não tem correlato entre as espécies

que infectam o homem, sendo o único a apresentar ciclo assexuado de 24 horas 82 . É
conhecido por sua virulência, tanto para os símios quanto em infecções
experimentais de seres humanos 82, 83 .
Quanto à capacidade de infectar o homem, tal fato foi evidenciado para o P.
rodhaini, para o P. schwetzi, para o P. knowlesi, para o P. cynomolgi, para o P. inui,
para o P. brasilianum e para o P. simium 82, 83 . Transmissão natural já ocorreu para o
P. cynomolgi 84 , para o P. knowlesi 83, 85 e para o P. simium 86, 87 .
Existem evidências de identidade entre espécies símias e humanas. Assim, o
P. rodhaini é considerado idêntico ao P. malariae

83

. O P. simiovale tem identidade

com a espécie variante P. vivax-like que infecta seres humanos

30

. O P. schwetzi,

quando transmitido a seres humanos, apresenta a morfologia de P. ovale

83

. Da

mesma forma, quando o P. ovale é transmitido a chimpanzés assume a morfologia de
P. schwetzi

83

. Evidências de identidade também existem entre os P. brasilianum e

P. simium e as espécies próprias de seres humanos, P. malariae e P. vivax ,
respectivamente. Estas evidências serão discutidas posteriormente.
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Espécies de Plasmodium que infectam seres humanos foram transmitidas com
sucesso para diversas espécies de símios, o que propiciou o desenvolvimento de um
bom modelo experimental para o estudo de vacinas, de eficácia de drogas ou de
capacidade vetorial de anofelíneos 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93 .

Os símios superiores podem

ser infectados por todas as quatro espécies causadoras de infecção em seres humanos
82

.

As infecções, transmitidas por inoculação de sangue contaminado ou por
82

. Maior

animais

forem

esporozoítos, são auto limitadas, não excedendo três semanas de duração
persistência

e

maiores

parasitemias

são

obtidas

esplenectomizados antes ou pouco depois da infecção

se
82

os

. Entretanto, a raridade

destes animais e a dificuldade em seu manuseio tornam preferível a utilização de
outras espécies de símios como modelos experimentais 82 .
A maior experiência na utilização de monos do Novo Mundo como modelo
experimental de infecções por Plasmodium próprio de seres humanos tem sido
acumulada com o gênero Aotus
malariae

88

, pelo P. vivax

92

89, 90, 91, 92

.

Já foi obtida infecção experimental pelo P.
e pelo P. falciparum

92, 93

. Melhores resultados

são obtidos após esplenectomia dos animais, porém animais intactos também podem
apresentar infecções produtivas, sempre auto limitadas

88, 93

. A transmissão é feita

pela inoculação direta de sangue infectado, pela inoculação de esporozoítos obtidos
pela dissecção de glândulas salivares de mosquitos que se alimentaram em animais
infectados ou pela exposição a picadas destes mesmos mosquitos 89, 90, 91, 93 . Diversas
espécies de anofelíneos são utilizadas nestes experimentos, como:

Anopheles.

freeborni, Anopheles stephensi, Anopheles gambiae, Anopheles dirus e Anopheles
maculatus

89, 90, 91, 93

. Estes anofelíneos foram capazes, inclusive, de transmitir a

infecção do símio para seres humanos voluntários

89

. Foi observado que, ao ser
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utilizado o P. vivax como espécie infectante, os períodos pré-patentes foram longos,
o que foi atribuído ao processo de adaptação dos parasitas às hemácias de outra
espécie animal

90

. No caso do P. falciparum, à medida que as cepas eram re-

inoculadas sucessivamente em novos símios, parasitemias mais altas passavam a ser
obtidas, sugerindo, mais uma vez, a adaptação dessas cepas ao novo hospedeiro

93

.

Surpreendentemente, este processo adaptativo não era acompanhado por mudanças
no perfil genético do parasita 93 .
Nas Américas, duas espécies de Plasmodium causam infecção natural nos
símios, o P. brasilianum e o P. simium.

O P. brasilianum acomete diferentes

espécies de primatas em diversos países da América Central e do Sul

82, 94, 95, 96, 97

.

No Brasil, o parasita já foi encontrado na Região Amazônica e nas regiões Sul e
Sudeste, onde acompanha as áreas de distribuição de mata Atlântica e é observado
principalmente em símios das famílias Cebidae e Atelidae

86, 87, 95, 96, 98, 99, 100, 101

. O

P. simium, por sua vez, tem uma distribuição muito mais restrita, sendo encontrado
entre as latitudes 20º e 30º Sul, uma área limitada pelos estados do Espírito Santo, ao
norte, e Rio Grande do Sul, ao sul

95, 96

. O vetor incriminado, nas áreas de Mata

Atlântica, é o Anopheles (Kerteszia) cruzii, que freqüentemente apresenta hábitos
acrodendrofílicos

86, 87, 95, 96, 99, 100, 101

. Este vetor também é considerado importante

para a transmissão de malária humana em diversos locais da região extra-Amazônica
63, 64, 65

.
A presença de malária humana em uma área, na região extra-Amazônica,

parece ser determinada pelo hábito dos mosquitos e pela proximidade entre as
habitações e a floresta

86, 87, 99, 100

.

O A. cruzii tem hábitos alimentares

exclusivamente relacionados à copa das árvores em algumas regiões, enquanto em
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outras faz o repasto tanto nas copas quanto ao nível do solo

86, 87, 99, 100

. Assim, os

estudos revelaram hábitos exclusivamente acrodendrofílicos no Espírito Santo e em
São Paulo, enquanto em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul o mosquito podia ser
encontrado indistintamente nas copas e no solo 99, 100. Houve maior probabilidade de
malária humana onde o A. cruzii não era exclusivamente acrodendrofílico

99, 100

. No

Rio Grande do Sul, onde o vetor pode ser encontrado nos dois estratos, os autores
justificaram a ausência de malária humana pela distância entre as moradias e as áreas
de floresta 99 .
A freqüência média de infecção das diversas espécies de símios por uma das
duas espécies de Plasmodium em diversos inquéritos realizados em todo o território
nacional é de 14,3%

96

, mas varia de acordo com a região. Desta forma, enquanto

percentuais de cerca de 10% foram observados na região Amazônica

96, 102

, a

freqüência observada na região Sudeste foi de 35,6% e, na região Sul, de 18% 96 . As
freqüências variam de acordo com o estado avaliado e com a espécie de primata
considerada.

Assim, chama a atenção a ausência de infecções em 180 símios

capturados em Minas Gerais e em 28 símios capturados no Rio de Janeiro

96

,

enquanto taxas de 71% foram observadas no Rio Grande do Sul e de 10,9% no
Espírito Santo

96, 99

. No Espírito Santo, entretanto, esta freqüência foi calculada

considerando os símios capturados em duas regiões distintas, uma das quais era
desprovida de infecções

103

. Se considerarmos apenas os símios da região com

infecção presente, o percentual aumenta para 31,2% 103 .
Nas regiões Sudeste e Sul, apenas duas espécies de símios foram encontradas
infectadas, o Alouatta guariba, representado por duas subespécies (A. guariba
clamitans e A. guariba guariba), e o Brachyteles arachnoides 96, 98 . A freqüência de
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infecção, entretanto, é muito maior entre os Alouatta, com percentuais de 50,8% de
infectados ao serem consideradas todas as regiões de captura, enquanto para o
Brachyteles arachnoides o percentual correspondente foi de 13,6%

96

. Entre os

Alouatta infectados, predominaram os exemplares da subespécie Alouatta guariba
clamitans

96

. Considerando os vários estados, para o gênero Alouatta, 46% dos

exemplares capturados estavam infectados em Santa Catarina, o mesmo sendo
observado para 62% dos exemplares em São Paulo e 85% no Espírito Santo 95, 100, 101.
Quanto às duas espécies de Plasmodium, a freqüência de infecções por P.
brasilianum foi de cerca de 11% ao ser considerado todo o território nacional, mas de
cerca de 14% ao serem consideradas apenas as regiões Sul e Sudeste

96

. Para o P.

simium, os percentuais foram de 12% para as regiões Sul e Sudeste, mas apenas 2,5%
para todo o território nacional

96

. Este baixo percentua l é decorrente da inexistência

de P. simium na região Amazônica

96

. Ao ser avaliada a freqüência de primatas

infectados pelo P. simium nos diversos estados, foram observados percentuais de
9,5% para o Espírito Santo, 29,9% para São Paulo, 15,4% para Santa Catarina e
13,3% para o Rio Grande do Sul

95

. No Espírito Santo, as infecções pelo P.

brasilianum foram três vezes mais freqüentes que as infecções por P. simium 96, 103.
O Plasmodium brasilianum é hoje considerado idêntico ao P. malariae, que
causa doença em seres humanos, com base em homologias na seqüência de
aminoácidos da CSP

104

,

subunidade ribossomal 18 S

na seqüência de nucleotídeos do gene que codifica a
97

e nos polimorfismos do gene que codifica a região

correspondente à Proteína de Superfície do Merozoíto 1 (MSP-1)

97

. A infecção

experimental de um ser humano por este parasita foi obtida com sucesso

105

. Da

mesma forma, o P. simium é idêntico ao subtipo do Velho Mundo do P. vivax
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quando consideradas homologias nos polimorfismos da região terminal 3’ do gene
que codifica a subunidade ribossomal 18 S e na Fase de Leitura Aberta 470 (Open
Reading Frame 470) (ORF 470) da seqüência de nucleotídeos do DNA circular
materno do parasita

106

. Este parasita é capaz de infectar o homem em condições

naturais de transmissão 86, 87 .
Considerando as várias relações entre Plasmodium de humanos e de símios,
Coatney desenvolveu uma teoria para explicar a evolução das diversas espécies de
parasitas

83

.

O autor considera, como provável local de origem do gênero

Plasmodium, o Sudeste da Ásia, mais precisamente a Malásia Peninsular, onde foi
identificado o maior número de espécies em todo o mundo (um total de 12)

83

.

Primatas infectados teriam migrado para a África, tendo seu retorno posteriormente
impedido por alguma barreira ecológica

83

. Os animais sobreviventes, com seus

parasitas, teriam dado origem a algumas linhagens evolucionárias no continente
africano

83

. Desta forma, o P. cynomolgi teria dado origem a uma linhagem que

incluiria o P. gonderi, o P. schwetzi, o P. vivax e o P. ovale 83 . A linhagem que daria
origem ao complexo P. reichenowi – P. falciparum teria surgido no próprio
continente africano

83

.

A introdução do P. malariae/brasilianum e do P.

vivax /simium em primatas arborícolas do Novo Mundo teria sido mais recente e teria
seguido uma rota inversa, ou seja, estes parasitas teriam sido transmitidos a partir de
seres humanos infectados

83

. Li et al. argumentam que o P. vivax/simium teria

penetrado no continente americano em duas ocasiões diferentes e por áreas
geográficas distintas

106

. Em uma destas ocasiões, o parasita, ainda contendo as

características moleculares do subtipo do Velho Mundo, teria sido horizontalmente
transmitido para os primatas arborícolas 106 . Na outra ocasião, ficou restrito aos seres
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humanos

106

. Duas oportunidades diferentes de evolução teriam ocorrido, portanto,

culminando com o que hoje conhecemos como P. vivax e P. simium 106 .
Diversas análises filogenéticas foram feitas para o gênero Plasmodium 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113

. Observações preliminares, tendo por base o RNA ribossomal,

evidenciaram distâncias entre grupos de espécies

107, 108, 109

.

Assim, formariam

grupos distintos: o P. vivax acompanhado por todas as espécies que infectam
primatas não-humanos, o P. ovale acompanhado pelas espécies que infectam répteis,
as espécies que infectam aves, as que infectam roedores, o P. falciparum
acompanhado pelo P. reichenowi e o P. malariae

107, 108, 109

. Análises cladísticas

mais recentes, ainda tendo por base o RNA ribossomal, mais especificamente a
seqüência de nucleotídeos do gene que codifica a subunidade 18S, sugerem que a
evolução filogenética do gênero Plasmodium teria resultado em três ou, talvez,
quatro grandes grupos 110 . Inicialmente, dois ramos teriam se formado, um dos quais
resultou em Plasmodium de roedores, Plasmodium berghei e Plasmodium yoelii

110

.

O outro ramo teria sofrido três divisões adicionais, originando um ramo exclusivo
para o P. ovale e outro em que o P. falciparum aparece, em uma relação de
identidade com o P. reichenowi, próximo ao P. malariae/brasilianum e a espécies de
Plasmodium de aves e de répteis

110

. A terceira divisão teria originado um ramo

englobando todas as outras espécies de Plasmodium de primatas, inclusive o P.
vivax /simium

110

. Esta análise corrobora as evidências trazidas por aquelas que

utilizaram outros marcadores, como o gene para a síntese da CSP
genoma linear mitocondrial para a síntese do citocromo b

112

111

, o gene do

e o gene para a síntese

de uma protease 113 , com pequenas diferenças. Entretanto, a partir da análise baseada
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no gene para a síntese do citocromo b, Escalante et al. contestam a origem asiática do
gênero Plasmodium, atribuindo ao mesmo uma origem africana 112 .
A infecção de espécies diferentes de hospedeiros pelas mesmas espécies de
Plasmodium

86, 87, 104, 105, 106

, a implicação da mesma espécie de vetor na transmissão

da infecção em ambas as espécies de hospedeiro em condições naturais
no modelo experimental
humanos para símios

89, 90, 91, 93

86, 87, 99, 101

e

, e a transferência eficaz de parasitas de seres

82, 88, 90, 91, 92, 93

e vice-e-versa

83, 86, 87, 89, 105

sugerem a

possibilidade da transmissão de malária em um contexto de zoonose. Em tribos
indígenas da Amazônia que adotavam a prática de manter símios como animais de
estimação, foram observados altos percentuais de anticorpos contra CSP e contra
antígenos de estágios eritrocitários de P. malariae/brasilianum 47 . Muitos dos símios
cativos estavam infectados pelo mesmo parasita, o que pode ser uma evidência
indireta de seu papel como reservatório da infecção dos seres humanos

47

. Em um

inquérito soroepidemiológico realizado na Guiana Francesa, 82,7% dos símios
possuíam anticorpos contra estágios eritrocitários de P. falciparum em uma área em
que este era o agente etiológico mais freqüente da malária humana 114 . Neste mesmo
estudo, houve alta freqüência de anticorpos contra CSP de P. malariae/brasilianum e
de todas as variantes de P. vivax tanto em seres humanos quanto em símios

114

. Os

autores sugerem que os símios podem estar participando da cadeia de transmissão
não apenas do P. malariae/brasilianum, mas também do P. vivax e do P. falciparum
114

. No Gabão, não foi demonstrada a presença de parasitas à gota espessa em

chimpanzés e gorilas mantidos em um Centro de Estudos de Primatas situado em
área endêmica de malária humana, embora tanto seres humanos como símios fossem
freqüentement e picados pelas mesmas espécies de vetor

115

.

Alguns símios,
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entretanto, desenvolveram anticorpos contra estágios eritrocitários de P. falciparum
115

.
Os estudos acima fornecem algumas evidências sugestivas do comportamento

da malária como uma zoonose. Uma evidência clara, entretanto, foi encontrada
recentemente em um inquérito realizado na Malásia

85

. Em uma divisão territorial

daquele país, foi constatado, por meio de PCR, que 58% dos casos de malária
humana eram causados pelo P. knowlesi

85

. White, ao comentar estes achados em

seu editorial, sugere que a partilha de parasitas da malária entre seres humanos e
outras espécies de primatas pode ser mais comum do que se suspeita 116 .
No presente estudo, para definir a etiologia e a abrangência da malária
autóctone no Espírito Santo, utilizamos como métodos diagnósticos a avaliação
morfológica (gota espessa e esfregaço) e a “nested” (multiplex) PCR. Avaliamos a
freqüência de anticorpos contra as variantes da CSP de P. vivax e contra a CSP de P.
malariae, nos pacientes e na população exposta, por meio do ELISA utilizando
peptídeos sintéticos. Um inquérito soroepidemiológico foi realizado na população
exposta para estimar a freqüência de infecções assintomáticas ou oligossintomáticas
utilizando a reação de imunofluorescência indireta para detecção de anticorpos
contra estágios eritrocitários dos parasitas. Tal reação também foi realizada nas
amostras de plasma dos pacientes. Capturas isoladas de anofelíneos foram realizadas
no peridomicílio dos casos alocados, de modo a verificar se vetores de reconhecida
competência e capacidade podiam ser encontrados ali em grande número. Estes
procedimentos, além da coleta de dados epidemiológicos, foram aplicados para
caracterizar os diversos aspectos da cadeia de transmissão da endemia e, assim,
subsidiar as diferentes hipóteses relacionadas ao seu reservatório.
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2

Justificativa:

Registrada nos municípios da região montanhosa do Espírito Santo desde 1976,
a malária residual de sistema de Mata Atlântica de região extra-Amazônica,
conhecida pelas autoridades de saúde locais simplesmente como “malária autóctone”
ou “autoctonia”, tem causado preocupação aos órgãos competentes.

Esta

preocupação tem diversas justificativas. Em primeiro lugar, a ocorrência isolada de
casos sem que estejam explícitos os elementos habituais da cadeia de transmissão,
como presença de outros indivíduos doentes e de vetores de reconhecida
competência e capacidade, traz incertezas relativas a quais procedimentos de manejo
e controle seriam mais adequados. Como o Espírito Santo não é considerado um
estado com ocorrência endêmica de malária, os casos autóctones secundários a um
introdutor são habitualmente tratados e acompanhados, sendo o ambiente de sua
ocorrência manejado com medidas de combate aos vetores e busca ativa de casos.
No caso da malária que ocorre na região montanhosa, tais medidas não parecem ser
revestidas de uma relação custo/benefício favorável, uma vez que não se identificam
vetores conhecidos e a busca ativa de casos mostra-se sistematicamente infrutífera.
Neste contexto, é anseio das autoridades de saúde do estado conhecer as
peculiaridades da cadeia de transmissão, de modo a estabelecer a melhor maneira de
intervir.
Uma segunda justificativa para a preocupação do corpo técnico da Secretaria de
Estado da Saúde, no Espírito Santo, diz respeito à economia do estado. A malária
autóctone incide em municípios de reconhecido potencial turístico, o qual vem sendo
desenvolvido progressivamente ao longo dos anos. A ocorrência constante de casos
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de uma doença endêmica à qual é tradicionalmente imputado um alto potencial de
morbidade e mortalidade, embora este não seja o caso na região, pode comprometer
intensamente as atividades turísticas, acarretando reveses econômicos óbvios.
Uma terceira justificativa diz respeito a aspectos relacionados à saúde coletiva.
Apesar de, aparentemente, os casos de malária não configurarem o possível risco de
surto, a Secretaria de Estado da Saúde deseja saber se este comportamento pode
sofrer mudanças. Da mesma forma, teme a possibilidade de que a apresentação
clínica dos casos incidentes comece a ser revestida por características de gravidade,
com risco potencial de vida.

Nestas circunstâncias, mais uma vez, considera

necessário estabelecer, com base no conhecimento das peculiaridades da cadeia de
transmissão, alguma medida de ordem preventiva.
A preocupação das autoridades de saúde transformou-se em desejo de
investigar a endemia ainda quando o controle da mesma era de competência da
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), nos idos de 1998. Naquela ocasião, a
gerência local da FUNASA solicitou auxílio ao Ministério da Saúde, que, por sua
vez,

incumbiu

a

Doutora

Mércia

Arruda

de

proceder

à

investigação.

Desafortunadamente, diversos problemas de ordem técnica impediram que a
investigação fosse levada a efeito, não tendo a mesma progredido além de sua fase
preliminar. Com a descentralização das Ações de Saúde, ao serem transferidas as
atividades de Vigilância em Saúde para o âmbito dos estados e municípios, a
Secretaria de Estado da Saúde assumiu o interesse manifestado pela FUNASA de
promover a investigação dos aspectos epidemiológicos que envolvem a malária
autóctone, procurando, desta feita, o auxílio da Universidade Federal do Espírito
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Santo.

Foi assim que, no ano 2000, começamos entendimentos no sentido de

estabelecer um Convênio de Cooperação Técnica.
Diante do exposto, apesar de sua natureza descritiva e de não pretender
preencher todas as lacunas existentes no conhecimento a respeito da endemia, este
trabalho também pode ser caracterizado como pesquisa aplicada, uma vez que foi
concebido no sentido de oferecer subsídios ao planejamento das Ações de Saúde.
Por outro lado, este estudo insere-se em um contexto mais amplo, já que as
peculiaridades deste cenário endêmico não são exclusivas do estado, mas ocorrem
também em outras áreas do sistema de Mata Atlântica do país. Nestas outras áreas, a
endemia também tem sido investigada, somando-se este estudo à contribuição dada
pelos demais.
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3

Objetivos:

3.1

Objetivo Geral:

Caracterizar os aspectos etiológicos, epidemiológicos e clínicos da malária
autóctone no Espírito Santo, visando subsidiar o estabelecimento de estratégias de
intervenção para o seu controle.

3.2

Objetivos Específicos:

3.2.1 Caracterizar a etiologia da malária autóctone do Estado do Espírito Santo
considerando características morfológicas e moleculares dos parasitas.

3.2.2 Caracterizar os diversos sinais e sintomas da malária autóctone do Espírito
Santo.

3.2.3 Estabelecer a distribuição geográfica da malária e as características
biológicas, sociais e ocupacionais dos pacientes afetados.

3.2.4 Avaliar a existência e a freqüência de anticorpos contra as seqüências
repetitivas da proteína circunsporozoíta do Plasmodium vivax, com todas as suas
variantes, e do Plasmodium malariae, tanto nos pacientes quanto na população
exposta.
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3.2.5 Estimar as espécies de anofelíneos presentes no peridomicílio dos pacientes
com malária.

3.2.6 Estimar, em estudo de soroprevalência, o percentual de indivíduos expostos
que já foi infectado por P. vivax e P. malariae.

3.2.7 Avaliar a existência de portadores assintomáticos de parasitas na corrente
sangüínea entre os habitantes da região, uma vez que os mesmos podem constituir
um reservatório que perpetue a cadeia de transmissão.

3.2.8 Avaliar a existência de símios infectados por parasitas da malária na região.
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4

Métodos:

4.1 Características da Área de Estudo:

A malária autóctone do Espírito Santo ocorre na região montanhosa do sul do
estado. Durante a realização do presente estudo, foram registrados casos em nove
municípios a saber: Santa Tereza, São Roque do Canaã, Santa Maria de Jetibá,
Domingos Martins, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Viana e
Vargem Alta. Estes municípios situam-se entre as latitudes 19,6º e 20,6º Sul, e entre
as longitudes 40,6º e 41º Oeste, sendo de cerca de 100 km a maior distância entre o
local de ocorrência de um caso e a capital, Vitória. A região possui cerca de 215.000
habitantes em uma área de cerca de 5.343 km2 (figura 1).
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Área testemunha
CEREIAS
Elipse: Área de ocorrência de casos

Figura 1 – Municípios do Espírito Santo em que foram registrados casos
de malária autóctone ao longo do período do estudo

O relevo é acidentado, com vales estreitos cercados por montanhas. A altitude
média é de cerca de 800 metros. O clima é tropical, com temperatura média mais
baixa no inverno (cerca de 15º C). Existem bolsões preservados de Mata Atlântica
nestes municípios, geralmente nas encostas dos morros, próximos às habitações
humanas (figura 2). A fauna silvestre local é constituída por pássaros, répteis e
pequenos mamíferos, inclusive símios das famílias Cebidae e Atelidae.

Os

moradores são, em sua maioria, descendentes de italianos e alemães que migraram
para o Espírito Santo no século XIX.
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Figura 2 – Relação entre a habitação humana e a presença de floresta em
local de ocorrência de caso de malária autóctone

4.2 Registro de Casos Autóctones de Malária na Área de Estudo :

A área em questão era considerada indene até ser registrado um caso, no
município de Santa Leopoldina, em 1976.

Desde então, os registros têm sido

constantes, variando a freqüência anual entre 1 e 31 casos.

Uma série

compreendendo o período de 1985 a 2000 encontra-se na tabela 1.

4.3 Características da População de Estudo:

De acordo com dados censitários fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde,
a população residente nos municípios de ocorrência dos casos de malária é jovem,
sendo a faixa etária de maior freqüência a compreendida entre os 20 e os 29 anos de
idade. Há equilíbrio na distribuição dos dois gêneros para todos os municípios
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considerados. Quanto à distribuição entre área urbana e área rural, a mesma é
variável, oscilando entre o equilíbrio, com 50% a 60% de população rural para Santa
Tereza, São Roque do Canaã, Marechal Floriano e Alfredo Chaves, e o predomínio
da população rural (cerca de 70% a 80%) para Domingos Martins, Santa Maria de
Jetibá, Santa Leopoldina e Vargem Alta. A exceção é o município de Viana, que tem
parte de sua área geográfica na região montanhosa e parte na planície.

Este

município faz parte da área metropolitana de Vitória, é o mais populoso entre aqueles
em que são registrados casos de malária autóctone e tem predomínio da população
urbana, a qual perfaz 93% do total. No entanto, este é um município em que a
ocorrência de casos da doença é muito esporádica, tendo sido registrado apenas um
ao longo de todo o período deste estudo.
Os municípios mais populosos, com exceção de Viana, são também aqueles de
maior freqüência de casos. Assim, Domingos Martins tem 30.559 habitantes, Santa
Maria de Jetibá tem 28.774 e Santa Tereza tem 20.622. Predominam, em todos os
municípios, habitantes com mais de dez anos de idade (cerca de 80% do total), com
índice de alfabetização de 87% em média.

4.4 Estratégia de Estudo:

Qualquer caso de malária diagnosticado pelo Laboratório Central da Secretaria
de Estado da Saúde, que fosse supostamente autóctone, era imediatamente
comunicado ao investigador.

A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizava,

então, um veículo para deslocar o investigador até o paciente. Uma vez em contato
com o paciente, o investigador, após esclarecimento dos objetivos do estudo e
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assinatura do termo de consentimento pós-informação (anexo 1), aplicava um
questionário padrão que consistia de informações como: nome do paciente, iniciais,
número de inclusão no estudo, idade, estado civil, profissão, atividades (profissionais
ou de lazer) realizadas nos últimos 30 dias, naturalidade, zona de domicílio (rural ou
urbana), locais para onde o paciente se deslocava, tempo de sintomas, manifestações
clínicas, padrão de ocorrência da febre (periódica ou não), endereço e telefone do
paciente (anexo 2).

Durante este mesmo contato, era colhida amostra de cinco

mililitros de sangue em tubo estéril, a vácuo (Vacutainer BD®), contendo ácido
etilenodiaminotetracético (EDTA). A coleta era feita com a utilização de material
descartável e obedecendo as normas de precaução padrão e biossegurança. Após a
coleta, o paciente recebia tratamento específico supervisionado pela equipe técnica
da Secretaria de Saúde do município em questão. Caso fosse menor de idade, o
consentimento era fornecido pelo guardião legal.
A partir do 14º paciente incluído, após os procedimentos de inclusão, o
investigador, acompanhado de equipe constituída por técnicos da Secretaria do
Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, deslocava-se até o local de
moradia do paciente para coleta de amostras da população exposta. Os moradores
em um raio máximo de dois quilômetros tendo como centro o local de moradia do
paciente eram, após cadastro, esclarecimento e assinatura de termo de consentimento
pós-informação (anexo 3), também submetidos a coleta de sangue de acordo com a
mesma técnica utilizada para o paciente.
Uma segunda visita à área era feita pela equipe de entomologia da Secretaria de
Estado da Saúde, a qual procedia a capturas aleatórias de anofelíneos no extra e intradomicílio.
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Tabela 1 - Registro de casos de malária autóctone no Espírito Santo conforme o ano e o município de ocorrência 1985 a 2000
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

2

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

4

4

3

7

3

4

6

2

Fundão

1

1

1

-

4

2

-

4

-

-

-

1

-

1

-

-

Ibiraçu

1

3

1

2

2

1

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

Itarana

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

-

4

1

-

-

2

João Neiva
Marechal
Floriano
Sta.
Leopoldina
Sta. Ma
Jetibá

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

1

3

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

-

1

-

-

Sta. Tereza
São Roque
do Canaã

-

-

-

-

-

-

-

-

6

4

2

10

4

4

11

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vargem Alta
Venda Nova
do Imigrante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Viana

1
6

2
7

4
6

6
8

4
10

5
8

1

4
8

3
17

16

3
13

2
31

2
18

1
17

19

12

Municípios
Alfredo
Chaves
Domingos
Martins

Total

FONTE: Secretaria do Estado da Saúde do Espírito Santo
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4.5 Diagnóstico Etiológico:

Os seguintes métodos foram utilizados para o diagnóstico de malária e para a
identificação da espécie de Plasmodium envolvida: gota espessa
117

117

, esfregaço fino

, PCR multiplex 74 , reação de imunofluorescência indireta (IFI) para a detecção de

anticorpos contra estágios eritrocitários dos parasitas 118, 119 e ELISA para a detecção
de anticorpos contra peptídeos sintéticos correspondentes à porção repetitiva da
proteína circunsporozoíta (CSP) de P. vivax, com suas variantes, e P. malariae (118,
119

.

4.5.1

Gota Espessa:

Para confecção da gota espessa, gotas de sangue do paciente e dos moradores
das diversas regiões eram depositadas em lâminas de vidro e espalhadas no formato
de quadrado (dois por lâmina). Após secagem do sangue, as lâminas eram imersas,
por um segundo, em azul de metileno para desemoglobinização.

A seguir, as

lâminas eram cobertas com solução de Giemsa a 2% em tampão fosfato durante dez
minutos. Finalmente, as lâminas eram lavadas com tampão fosfato e, após estarem
secas, lidas em microscópio óptico com objetiva de imersão.

4.5.2

Esfregaço Fino:

Para confecção dos esfregaços finos, gotas menores de sangue eram
depositadas na extremidade de lâminas de vidro. Imediatamente, outra lâmina era
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justaposta à primeira, em um ângulo de aproximadamente 45o , abrangendo o sangue
em seu vértice. A segunda lâmina era, então, deslizada sobre a primeira, de forma a
produzir uma fina camada de sangue em seu trajeto. Tais lâminas eram fixadas com
metanol durante 5 minutos e, então, coradas com Giemsa a 5% em tampão fosfato
durante 20 a 30 minutos. As lâminas eram, finalmente, lavadas com tampão fosfato
e lidas em microscópio óptico com objetiva de imersão.

4.5.3

PCR Multiplex:

4.5.3.1 Extração do DNA Genômico:

O DNA era extraído de alíquotas de 300 µl de concentrado de hemácias obtidas
dos pacientes e dos moradores das diversas regiões. As amostras de sangue total
com EDTA eram centrifugadas, a 200 g, na Unidade de Medicina Tropical da
Universidade Federal do Espírito Santo, sendo separadas alíquotas de plasma e
concentrado de hemácias a partir de cada uma. Tais alíquotas, acondicionadas em
tubos do tipo Eppendorf, eram enviadas para o laboratório de Protozoologia do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, em invólucro térmico contendo gelo
seco, por via aérea, para processamento adicional.
Para a extração de DNA, era utilizado o “kit” “Wizard Genomic DNA
Purification Kit ” (Promega-A-1125), segundo o protocolo do fabricante (anexo 4).
Para a ruptura das hemácias, não era utilizado o tampão de lise fornecido pelo “kit”,
mas sim 1 µl de saponina a 5% adicionada aos 300 µl de concentrado de hemácias.
Após incubação a 37ºC por 5 minutos, as hemácias eram lavadas com “Phosphate
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Buffered Saline” (PBS) pH 7,4 até o sobrenadante tornar-se límpido. O restante do
procedimento era realizado conforme o protocolo original do “kit” de extração.
Após cumpridas as etapas de extração, as amostras de DNA eram
ressuspendidas em 100 µl de Tris-HCl 10 mM pH 7,5; EDTA 1mM pH 8 (T.E.) e
armazenadas a 4o C até a realização da técnica de PCR.
Amostras de sangue humano não parasitado eram utilizadas como
“testemunho” negativo para as extrações e para as técnicas de PCR.

4.5.3.2 Reação de Amplificação:

A amplificação era feita em duas etapas seqüenciais, segundo o protocolo de
Rubio et al.

74

.

Os seguintes “primers”, sintetizados pela Invitrogen Life

Technologies do Brasil e pela Applied do Brasil, eram utilizados:
Universal (reverso): UNR – 5’ GACGGTATCTGATCGTCTTC 3’.
Plasmódios: PLF – 5’ AGTGTGTATCCAATCGAGTTTC 3’.
Mamíferos: HUF – 5’ GAGCCGCCTGGATACCGC 3’.
“Primers” para espécies de Plasmódios (reversos):
P. falciparum: FAR – 5’ AGTTCCCCTAGAATAGTTACA 3’.
P. malariae: MAR – 5’ GCCCTCCAATTGCCTTCTG 3’.
P. vivax: VIR – 5’ AGGACTTCCAAGCCGAAGC 3’.
A primeira etapa incluía os “primers” UNR, HUF e PLF, para amplificação da
região 18S do RNA do gênero Plasmodium.
A segunda etapa identificava a espécie de Plasmodium. O produto da primeira
etapa era diluído quinhentas vezes em água estéril e submetido aos “primers” MAR,
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FAR e VIR. Um fragmento de 269 pares de bases (pb) produzido a partir de PLF e
MAR indicava uma infecção por P. malariae, um fragmento de 395 pb a partir de
PLF e FAR indicava uma infecção por P. falciparum e um fragmento de 499 pb a
partir de PLF e VIR indicava uma infecção por P. vivax . Infecções mistas, se
presentes, deveriam ser evidenciadas pela presença simultânea dos fragmentos
correspondentes às espécies envolvidas.
Antes de ser feita a mistura para a reação de PCR, a concentração final de todos
os “primers” era ajustada para 10 pmoles/µl. Fragmentos correspondentes ao gênero
Plasmodium eram amplificados em um vo lume final de 25 µl contendo: 2,5 µl de
tampão de Taq DNA polimerase 10x (Invitrogen), 0,25 µl de desoxinucleotídeos
trifosfatados (dNTP) mix (10 mM), 1,25 µl de UNR e PLF, 0,1 µl de HUF, 0,25 µl
de Platinum Taq DNA polimerase (5 U/µl) (Invitrogen) e 5 µl de DNA genômico,
sendo o volume final ajustado com água estéril.
Na segunda etapa, eram utilizados 2,5 µl de tampão de Taq DNA polimerase
10x (Invitrogen), 0,25 µl de dNTP mix (10 mM), 1,25 µl de MgCl2 (50 mM), 1,25 µl
de PLF, 0,75 µl de FAR, 0,156 µl de MAR, 0,125 µl de VIR e 2 µl do produto da
primeira etapa diluído, totalizando um volume final de 25 µl.
Como controle positivo, era utilizado DNA de Plasmodium obtido a partir de
gotas espessas realizadas em pacientes com malária.
O termo-ciclador utilizado era da marca Eppendorff Mastercycle.
Protocolo do termo-ciclador para as várias amplificações:
Primeira etapa:
94º C por cinco minutos (desnaturação).
40 ciclos a:
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?94º C por 45 segundos.
?62º C por 45 segundos.
?72º C por 60 segundos.
Segunda etapa:
94º C por cinco minutos (desnaturação).
35 ciclos a:
?94º C por 20 segundos.
?62º C por 20 segundos.
?72º C por 30 segundos.
72º C por 10 minutos (extensão).
Por fim, o produto da amplificação era mantido a 4º C até ser submetido à
eletroforese.

4.5.3.3 Eletroforese:

Após amplificação, as amostras eram submetidas a eletroforese em gel de
agarose a 1,5 %, imerso em tampão Tris-ácido bórico-EDTA (TBE) 1x. Como
padrão de Peso Molecular, utilizávamos 10 µl de 100 pb Ladder (1 µg/µl)
(Invitrogen). O gel era corado com brometo de Etídio (0,5 µg/ml). Os produtos
eram visualizados e fotografados no Sistema Labworks (UVP).
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4.5.4

Reação de Imunofluorescência Indireta (IFI) para a detecção de
anticorpos contra estágios eritrocitários de Plasmodium:

4.5.4.1 Antígenos:

Eram utilizados antígenos de formas assexuadas de P. vivax , P. malariae e P.
falciparum obtidos respectivamente de pacientes primoinfectados e de cultura do
parasita.
As lâminas utilizadas foram cedidas pelo Laboratório de Malária do Instituto
Evandro Chagas de Belém do Pará (P. vivax e P. malariae), pelo Dr. William E.
Collins (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, EUA) (P.
malariae) e pelo próprio Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (P. vivax e P.
falciparum).

Os antígenos eram constituídos por uma suspensão de hemácias

lavadas em PBS pH 7.2, com parasitemia ideal e predominância de trofozoítos
maduros e esquizontes. Eram adicionados 10 µl desta suspensão sobre as áreas
demarcadas de lâminas de vidro para imunofluorescência. Após secarem a
temperatura ambiente, as lâminas eram embrulhadas e armazenadas à –20o C, até o
momento do uso.

4.5.4.2 Reação:

A reação para detecção de anticorpos das classes IgG e IgM contra formas
sanguíneas de P.vivax e P.malariae seguia a padronização proposta por Curado et al.
118, 119

. Os limiares de reatividade eram determinados considerando os títulos de 40
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soros do Banco de Sangue, como controles negativos, do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).
As amostras de plasma eram diluídas em PBS pH 7,2 contendo 1% de Tween
80, à razão 2, a partir de 1:40. Uma alíquota de 10 µl de cada diluição do plasma era
depositada em cada orifício da lâmina com o antígeno.

Seguia-se incubação em

câmara úmida por 30 minutos à 37o C. Após a primeira incubação, as lâminas eram
lavadas duas vezes com PBS 7,2, por dez minutos cada, e posteriormente secas. Em
seguida, cada orifício era recoberto com soro anti-IgG ou anti-IgM conjugados com
isotiocianato de fluoresceína (FITC), diluído em solução de azul de Evans, e as
lâminas eram incubadas em câmara úmida à 37o C durante 30 minutos. As mesmas
eram novamente lavadas duas vezes em PBS 7,2 por 10 minutos, para remoção do
excesso de conjugado, secas e montadas com anti-fade (solução glicerinada pH 8).
Eram incluídos controles positivos e negativos em cada ensaio. Os resultados
eram expressos em títulos, correspondendo à recíproca da última diluição do plasma
com reação positiva.

4.5.5

ELISA para a Detecção de Anticorpos contra Peptídeos Sintéticos
Correspondentes à Porção Repetitiva da Proteína Circunsporozoíta
(CSP) de P. vivax e suas variantes, e P. malariae:

4.5.5.1 Peptídeos Sintéticos:

Os peptídeos utilizados para detecção de anticorpos da classe IgG contra a
região repetitiva específica da proteína circunsporozoíta eram os seguintes:
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MAP-29, para P.malariae [(NAAG)4 ]4 : Peptídeo contendo 4 braços com 16
aminoácidos cada um, com regiões repetitivas de 4 aminoácidos 120 .
AS-30, para P.vivax Tipo I (clássico) (GDRADGQPA)2 (GDRAAGQPA)2
(GDRADGQPA): Peptídeo com 45 aminoácidos, com 9 aminoácidos repetitivos
121

19,

.
AS-27, para P.vivax Tipo II (VK247) (ANGAQNQPG)4 : Peptídeo com 36

aminoácidos, contendo 9 aminoácidos repetitivos 20 .
PL-35, para P.vivax-like humano (APGANQEGGAA)3 : Peptídeo com 33
aminoácidos, contendo 11 aminoácidos repetitivos 30 .
Denominamos

os

peptídeos

da

seguinte

forma:

Pm/Pb

(P.malariae/P.brasilianum), Pv1/Ps1 (P.vivax Tipo I/ P.simium Tipo I), Pv2/Ps2
(P.vivax Tipo II/ P.simium Tipo II) e Pvl/Pso (P.vivax-like humano/P.simiovale).

4.5.5.2 Reação:

De acordo com padronização previamente estabelecida

118, 119

, a diluição de

1:50 foi considerada ideal para soro ou plasma humano. As seguintes concentrações
de peptídeos eram utilizadas: 5 µg/ml para Pm/Pb, 10 µg/ml para Pv1/Ps1 e Pvl/Pso
e 20 µg/ml para Pv2/Ps2. Os limiares de reatividade (pontos de corte) para os 4
peptídeos foram estabelecidos utilizando os resultados de 40 soros negativos do
Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP), com as seguintes determinações (médias
dos limiares de reatividade dos soros negativos acrescidas de três desvios padrão):
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0,178 para P. vivax “clássico”, 0,297 para P. vivax VK247, 0,292 para P. vivax-like e
0,153 para P. malariae.
Placas de Poliestireno Polisorp/NUNC eram sensibilizadas com 100 µl/poço
dos peptídeos diluídos em PBS 7,2 (0,15 M - solução salina tamponada com fosfatos
0,01 M, pH 7,2) e deixadas a 4o C durante a noite.
No dia seguinte, após 6 lavagens com PBS 7,2 + 0,05% Tween 20 (PBS-T),
eram bloqueadas com PBS-T-Leite 5% por 2 horas em câmara úmida à temperatura
de 37o C; a seguir, a solução de bloqueio era retirada para a colocação das amostras
de plasma diluído.
Os plasmas, diluídos a 1:50 em PBS-T- Leite 2,5%, eram acrescentados no
volume de 100 µl/poço, permanecendo por 1 hora em câmara úmida a 37o C. Após 6
lavagens com PBS-T, seguia-se a segunda incubação, por 1 hora, com soro anti-IgG
humano conjugado com peroxidase, diluído em PBS-T- Leite 2,5% (conjugado
previamente titulado, para os testes dos soros humanos). Novamente, eram feitas 6
lavagens, seguidas de uma lavagem final somente com PBS 7,2. As reações eram
reveladas adiciona ndo-se 100 µl/poço de substrato azinodietil-benzotiazolinosulfatado (ABTS).
Após 30 minutos, as reações eram interrompidas com a adição de dodecil
sulfato de sódio (SDS) a 10% (50 µl/poço). A absorbância era obtida por leitura a
414 nm em leitor de ELISA (Multiskan MCC/340 P).
Todos os plasmas eram testados em duplicatas e os resultados expressos pela
média das mesmas. Eram incluídos controles positivos e negativos em cada ensaio.
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4.6

Capturas Aleatórias de Anofelíneos Peridomiciliares e Verificação da sua
Infecção por Plasmodium:

4.6.1

Técnica de Captura:

No máximo até sete dias após a coleta de amostras da população exposta, a área
de ocorrência do caso era visitada pela equipe de entomologia da Secretaria do
Estado da Saúde do Espírito Santo. A equipe procedia à captura de anofelíneos, de
forma pontual, em um intervalo de tempo compreendido entre 18:00 e 22:00, no
domicílio e no peridomicílio do paciente. Era utilizado o aspirador de Castro para
capturar os espécimes que estivessem se alimentando em moradores e animais, bem
como aqueles em repouso após o repasto.

4.6.2

Identificação e Transporte em Longa Distância:

A identificação dos espécimes era realizada na Unidade de Medicina Tropical
da Universidade Federal do Espírito Santo de acordo com chaves de identificação da
equipe de Entomologia

122

. Após identificação, os espécimes eram acondicionados

em tubos do tipo NUNC contendo álcool isopropílico, um para cada conjunto de
exemplares da mesma espécie, sendo, a seguir, enviados para o Instituto de Medicina
Tropical de São Paulo para realização de PCR para amplificação de DNA de
Plasmodium.
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4.6.3

PCR para detecção de Plasmodium de seres humanos em Anofelíneos:

4.6.3.1 Extração de DNA:

O DNA de um conjunto de até 10 anofelíneos da mesma espécie e região de
captura era extraído conforme protocolo preconizado por Oskam et al., com
pequenas modificações

123

. Após a maceração dos insetos com 20 µl do tampão de

lise [50 mM NaCl, 10 mM EDTA pH 8, 50 mM Tris-HCl pH 7,4, Triton X 100 1% e
10 mM ditiotreitol (DTT)], seguida por ciclos de congelamento em nitrogênio
líquido e descongelamento a 60ºC, o macerado passava por incubação de 3 horas a
60ºC com a adição de 1 µl de proteinase K (20 mg/ml), 80 µl de tampão de lise e 1%
de Triton X 100 por mosquito. Após a incubação, a amostra era centrifugada por 10
minutos a 12.000 rpm. Ao sobrenadante recolhido, eram acrescentados 0,1 volume
de acetato de sódio (3 M, pH 5,2) e dois volumes de etanol absoluto gelado, sendo, o
mesmo, mantido durante a noite a – 20ºC. A seguir, o material era centrifugado,
novamente, a 4ºC, por 10 minutos, a 12.000 rpm. O precipitado era lavado com
etanol 70% e, depois de seco, era ressuspendido em 50 µl de T.E. (Tris-HCl 0,01 M e
EDTA 1 mM pH 8).

4.6.3.2 Reação de Amplificação (“nested” PCR):

Era utilizado o protocolo de Kimura et al. 73 com modificações de Win et al. 77 .
O protocolo em questão baseia-se em duas etapas seqüenciais em que são
empregados, na primeira reação, “primers” específicos para gênero que amplificam
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um fragmento de aproximadamente 130 pares de bases. Na segunda etapa da reação,
são empregados, além de um “primer” específico para gênero, “primers” específicos
para P. vivax , P. falciparum e P. malariae.

Todos os fragmentos resultantes

possuem 100 pb (P. falciparum, P. vivax e P. malariae). Os “primers” são
constituídos pelas seguintes seqüências de nucleotídeos:
Primeira etapa:
Específicos para gênero: P1UP - 5’ TCCATTCAAGAACGAAAGTTAAG 3’.
P2 – 5’ GAACCCAAAGACTTTGATTTCTCA 3’.
Segunda etapa:
Específico para gênero: P1 - 5’ ACGATCAGATACCGTCGTAATCTT 3’
P. falciparum: F2 – 5’ CAATCTAAAAGTCACCTCGAAAGATG 3’.
P. vivax: V1 – 5’ CAATCTAAGAATAAACTCCGAAGAGAAA 3’.
P. malariae: M1 – 5’ GGAAGCTATCTAAAAGAAACACTCATAT 3’.
A mistura para a primeira etapa consistia de 0,8 µl de cada “primer” (10 pM),
0,25 µl de dNTP mix (10 mM), 2 µl de tampão de PCR 10x (Invitrogen), 0,16 µl de
Taq DNA polimerase (Invitrogen, 5 U/µl) e 5 µl do DNA extraído, em um volume
final de 20 µl.
O produto da primeira etapa era diluído em água estéril na proporção 1:50 e, a
seguir, submetido à segunda etapa.

A cada tubo, era acrescentado o “primer”

específico para gênero P1 em combinação com cada um dos “primers” reversos
específicos para espécie (F2, V1 e M1). Para a reação, eram utilizados 2 µl de cada
“primer” (10 pM), 0,62 µl de dNTP mix (10 mM), 2 µl de tampão de PCR 10x
(Invitrogen), 0,16 µl de Taq DNA polimerase (Invitrogen, 5 U/µl) e 2 µl de DNA
diluído, em um volume final de 20 µl.
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O termociclador utilizado era da marca Eppendorff Mastercycle, com a
amplificação obedecendo aos seguintes ciclos:
Primeira etapa:
92º C por dois minutos para desnaturação, seguidos por 35 ciclos de:
?92º C por 30 segundos.
?60º C por 90 segundos.
1 ciclo a 60º C por cinco minutos.
Segunda etapa:
92º C por dois minutos para desnaturação, seguidos por 18 ciclos de:
?92º C por 30 segundos.
?60º C por 60 segundos.
1 ciclo a 60º C por cinco minutos.
Por fim, o produto da amplificação era mantido a 4º C até ser submetido à
eletroforese.

4.6.3.3 Eletroforese:

A técnica de eletroforese utilizada era a mesma descrita no item 4.5.3.3, com
gel de agarose a 2%.

4.7 Geoprocessamento dos Casos de Malária Autóctone:

Para avaliar a relação entre a ocorrência dos casos de malária e a distribuição
da cobertura florestal nos municípios acometidos, os locais de ocorrência de parte
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dos casos foram submetidos a um processo de referência, em relação às coordenadas
de latitude e longitude, por meio do “Global Positioning System” (GPS). Este
sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos
inicialmente com propósitos militares, porém passou a ser amplamente utilizado por
civis no mundo inteiro. O sistema consiste de sinais codificados gerados por quatro
satélites e captados por um receptor em terra, o que permite a configuração de
informações em três dimensões.
O local de ocorrência dos casos de malária era referenciado pelo receptor GPS
72 (Garmin corp.) por ocasião da visita da equipe de entomologia. As coordenadas
obtidas foram, posteriormente, inseridas no “software” ArcGIS versão 9 (ESRI),
sobrepostas à distribuição da Mata Atlântica nos diversos municípios, em mapas
provenientes do Projeto GEOBASES.

4.8 Coleta de Material Biológico em Área Testemunha:

Tendo em vista a possibilidade de resultados falso-positivos na reação de
imunofluorescência indireta para detecção de anticorpos contra antígenos
eritrocitários de Plasmodium, realizamos coleta de sangue na população de uma área
livre de malária. As amostras colhidas foram também submetidas à mesma reação
sorológica no intuito de validar os resultados obtidos na área endêmica. Elegemos,
para o procedimento, o distrito do Café, no município de Alegre, situado a sudoeste
da área endêmica, a 20,7º de latitude Sul e 41,5º de longitude Oeste, distante 130
quilômetros da capital (Vitória) e 50 quilômetros do caso registrado mais ao sul na
área endêmica (figura 1).
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Em um dia único (18 de março de 2004), 192 moradores do distrito do Café
foram submetidos a coleta de 5 ml de sangue, após esclarecimento e assinatura de
termo de consentimento pós-informação (pelo morador ou seu guardião legal) (anexo
5). Como contribuição para as atividades da Vigilância Ambiental da Secretaria do
Estado da Saúde do Espírito Santo, parte do material colhido seria utilizada para
realização de sorologia para febre amarela. No que diz respeito à investigação de
malária autóctone, o sangue total foi utilizado para a confecção de gotas espessas e
esfregaços, de acordo com a técnica descrita nos itens 4.5.1 e 4.5.2 , e, após extração
do plasma conforme descrito no item 4.6.2, para realização de reação de
imunofluorescência indireta (IFI) no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. A
técnica utilizada na IFI foi aquela descrita no item 4.5.4.

4.9 Pesquisa de Plasmodium em símios da região:

Em concomitância aos estudos descritos acima, pesquisamos a presença de
Plasmodium em cinco símios do gênero Alouatta. Quatro dos símios em questão
estavam sob a guarda do Centro de Reintrodução ao Ambiente Silvestre (CEREIAS),
uma Organização Não Governamental sediada no município de Aracruz (figura 1)
que recebe animais recolhidos do cativeiro pela Polícia Ambiental em todo o estado.
O símio restante encontrava-se temporariamente sob a guarda do Museu de Biologia
Professor Mello Leitão, situado no município de Santa Tereza, por ter sofrido danos
físicos acidentais. Este último símio era totalmente selvagem, tendo sido recolhido
em área de floresta do próprio município. Todos os animais eram machos, adultos,
membros da espécie Alouatta guariba.
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A coleta de sangue total dos símios foi feita em veia braquial após sedação do
animal com cetamina, na dose de 4 mg/kg, por veterinário com experiência em
procedimentos de coleta de material biológico de espécies selvagens.

Foram

colhidas amostras de cinco mililitros de sangue em tubo estéril, a vácuo (Vacutainer
BD®), contendo EDTA. O sangue colhido foi utilizado para confecção de gotas
espessas e esfregaços, centrifugado para obter plasma e concentrado de hemácias,
transportado para o Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (em alíquotas de
plasma e concentrado de hemácias) e submetido à PCR multiplex seguindo a mesma
técnica descrita para o sangue de seres humanos (itens 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3). Todos os
procedimentos de coleta foram realizados sob rigorosa assepsia e em conformidade
com os protocolos de precaução padrão, utilizando-se material descartável.

Os

animais foram observados até à plena recuperação dos efeitos da sedação para
garantir a sua segurança.

4.10 Análise dos dados:

Todas as informações obtidas a partir dos pacientes e da população exposta,
bem como o resultado de todos os procedimentos laboratoriais, eram armazenados
em banco de dados do “software” estatístico SPSS versão 8.0 (SPSS Inc.).
Para as variáveis categóricas, foram determinadas as respectivas freqüências
percentuais. As variáveis quantitativas contínuas foram representadas pelas medidas
de posição central e de variabilidade mais adequadas, quer fossem média e desvio
padrão, no caso de adequação ao modelo de Gauss, quer fossem mediana e distância
interquartílica, no caso de não se adequarem ao referido modelo.
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O teste de correlação de Spearman (bi-caudal) foi utilizado para avaliar a
presença de correlação entre idade ou permanência na área e absorbância ao ELISA,
ou entre idade ou permanência na área e título à IFI (IgM e IgG). O teste não
paramétrico de Kruskal-Wallis foi utilizado para avaliar a presença de associação
entre absorbâncias ao ELISA ou título à IFI e as seguintes variáveis: profissão,
atividades profissionais relacionadas ao ambiente rural e freqüênc ia de convívio com
o ambiente rural. Diferença entre proporções foi avaliada pelo Qui-quadrado ou pelo
teste exato de Fisher, quando valores esperados foram menores do que cinco. O
nível de significância considerado foi de 5%.
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5

Resultados:

5.1

Pacientes:

5.1.1 Dados Epidemiológicos:

No período transcorrido entre abril de 2001 e março de 2004, sessenta e cinco
pacientes com malária autóctone foram incluídos. Destes, 12 foram incluídos em
2001, 18 em 2002, 24 em 2003 e 11 em 2004. Em relação ao total de casos
registrados em cada ano, incluímos 57% dos casos registrados em 2001 (12/21), 95%
em 2002 (18/19), 92% em 2003 (24/26) e 35,5% em 2004 (11/31). Os baixos
percentuais obtidos em 2001 e 2004 devem-se ao fato de que, nos anos em questão, o
processo de inclusão não se estendeu ao ano inteiro, uma vez que o estudo foi
iniciado em abril de 2001 e encerrado em março de 2004. Seis casos de malária já
haviam ocorrido em 2001 antes do mês de abril e vinte casos ocorreram em 2004
após o mês de março. A distribuição por município de ocorrência nos diversos anos
encontra-se na tabela 2.
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Tabela 2 - Distribuição dos casos de malária autóctone do Espírito Santo,
incluídos no presente estudo, por município e ano de ocorrência

Município

2001

2002

2003

2004

Total

Freqüência (%)1
Santa Tereza

4 (33,3)

9 (50)

6 (25)

7 (63,6)

26 (40)

Domingos
Martins

2 (16,7)

4 (22,2)

5 (20,8)

4 (36,4)

15 (23,1)

Santa Maria de
Jetibá

2 (16,7)

3 (16,7)

6 (25)

0

11 (16,9)

Santa
Leopoldina

2 (16,7)

0

3 (12,5)

0

5 (7,7)

Alfredo Chaves

1 (8,3)

1 (5,6)

1 (4,2)

0

3 (4,6)

Viana

1 (8,3)

0

0

0

1 (1,5)

São Roque do
Canaã

0

1 (5,6)

0

0

1 (1,5)

Vargem Alta

0

0

1 (4,2)

0

1 (1,5)

Marechal
Floriano

0

0

2 (8,3)

0

2 (3,1)

Total

12

18

24

11

65

(1)

Os percentuais totalizam 100 % par a cada um dos anos considerados

A maior ocorrência de casos em Santa Tereza, Domingos Martins e Santa
Maria de Jetibá se justifica pelo fato de que tais municípios compreendem a maior
parte da área geográfica ocupada pela endemia, conforme pode ser observado na
figura 1.
A distribuição da maior parte dos casos cadastrados no período da investigação
por local provável de infecção, para os municípios de Santa Tereza, Domingos
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Martins, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, São Roque do
Canaã, Vargem Alta e Marechal Floriano, encontra-se no anexo 6. A tabela 3
apresenta a distribuição desses mesmos casos considerando o número de locais de
ocorrência por ano para cada município.
Quanto à sazonalidade, os casos foram mais freqüentes nos meses de março e
abril, tanto quando avaliados de forma global (figura 3), quanto quando avaliados
ano a ano (figura 4).
A média de idade dos pacientes foi de 35,1 + 16 anos, tendo variado entre dois
e 73 anos. A mediana foi de 38 anos, com distância interquartílica de 22 a 44,5 anos
(tabela 4). Dentre os 65 pacientes, 51 ou 78,5% eram do gênero masculino. Cerca
de dois terços dos pacientes morava na área rural (42 ou 64,6%). Foram informadas
30 profissões diferentes pelos pacientes cadastrados (tabela 5). Destas, as mais
freqüentes foram agricultor (23 ou 35,4%) e estudante (8 ou 12,3%).

Em 52

pacientes, para os quais o dado foi pesquisado, de forma independente da definição
de profissão, 31 (59,6%) declaravam atividades de trabalho realizadas no meio rural
nos trinta dias precedendo o início dos sintomas (tabela 4). A relação entre profissão
declarada e atividades de trabalho realizadas ou não no meio rural encontra-se
demonstrada na tabela 6. Ao considerar a intensidade do contato com o meio rural
sem levar em consideração o aspecto profissional, de 52 pacientes para os quais o
dado era disponível, 35 (67,3%) declararam algum tipo de contato prolongado ou
permanente nos 30 dias que antecederam o quadro (tabela 4).

As atividades

consideradas neste tipo de contato incluíam as realizadas cotidianamente no
peridomicílio por morador de área rural, banhos de rio, buscar água ou lenha longe
da casa, caminhadas prolongadas para lugares distantes, pescarias, piqueniques e
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churrascos, e viagens da cidade para o sítio nos fins de semana, para aqueles que não
residiam em área rural.

Tabela 3

-

Distribuição do número de prováveis locais de infecção,
considerando a maior parte dos casos cadastrados de
malária autóctone , por ano, por município

Município

Ano
2001

2002

2003

2004

Total 1

Santa Tereza

3

5

3

4

11

Domingos
Martins

1

3

4

3

9

Santa Maria
de Jetibá

1

2

5

0

7

Santa
Leopoldina

0

0

2

0

2

Alfredo
Chave s

1

1

1

0

3

São Roque do
Canaã

0

1

0

0

1

Vargem Alta

0

0

1

0

1

Marechal
Floriano

0

0

2

0

2

Total

6

12

18

7

36

(1)

O total em questão diz respeito a todos os locais por município. Aqueles
locais que se repetem em anos diferentes não são contados mais de uma vez.
Por isso, a coluna não corresponde à soma das freqüências nos vários anos.
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Figura 3 - Distribuição dos casos cadastrados de ma lária autóctone no Espírito
Santo de acordo com o mês de ocorrência - abril de 2001 a janeiro de
2004
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Figura 4 – Distribuição cronológica dos casos cadastrados de malária
autóctone no Espírito Santo - abril de 2001 a janeiro de 2004
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Tabela 4 - Principais características demográficas dos pacientes com malária
autóctone no Espírito Santo - abril de 2001 a março de 2004
Média
( + DP1 )

Mediana

Freqüência
(%)

P252

P753

Amplitude

35,11
(+16)
-

38

-

22

44,5

2 a 73

-

51 (78,54 )

-

-

-

Moradia em área rural

-

-

42 (64,6)

-

-

-

Agricultor

-

-

23 (35,4)

-

-

-

Estudante

-

-

8 (12,3)

-

-

-

Atividades profissionais
relacionadas à agricultura

-

-

31 (59,6)

-

-

-

Ausência de deslocamentos
nos últimos 2 anos

-

-

20 (30,8)

-

-

-

Sempre residiram no mesmo
local

-

-

22 (33,8)

-

-

-

Ausência de episódio
anterior de malária

-

-

62 (95,4)

-

-

-

Atividades coti dianas
relacionadas à mata

-

-

24 (36,9)

-

-

-

Atividades cotidianas
relacionadas ao meio rural

-

-

35 (67,3)

-

-

-

Característica
Idade (anos)
Gênero masculino

(1)

DP: Desvio Padrão
P25: Percentil 25
(3)
P75: Percentil 75
(4)
Os percentuais se aplicam ao total de pacientes para o qual o dado era disponível
(2)
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Tabela 5 - Profissões declaradas por 65 pacientes com malária autóctone
no Espírito Santo - abril de 2001 a março de 2004

Profissão

Freqüência

Agricultor
Analista de Sistemas
Auxiliar de Produção
(carrega água mineral)
Bancário
Biólogo
Borracheiro
Braçal (serviços de terraplanagem)
Caseiro
Cinegrafista
Comerciante
Corretor de café
Digitador
Do lar
Empresário
Estudante
Jardineiro
Lanterneiro
Marceneiro
Mecânico
Menor
Militar
Motorista
Pastor (evangélico)
Pedreiro
Professor
Projetista elétrico
(Companhia Siderúrgica de
Tubarão)
Técnico agrícola
Tenente da Polícia Militar
Tratorista
Total

23
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
8
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

2
1
1
65
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Tabela 6 - Relação entre profissão declarada e atividades de trabalho
realizadas ou não no meio rural nos trinta dias que precederam o
início dos sinais e sintomas para 52 pacientes com malária
autóctone no Espírito Santo - abril de 2001 a março de 2004

Atividades de Trabalho nos Últimos 30 Dias
Profissão

Relacionadas ao

Não Relacionadas ao

Total

Meio Rural

Meio Rural

Agricultor

19

0

19

Estudante

3

4

7

Outras

9

17

26

31

21

52

Profissões
Total

Se considerarmos simultaneamente as informações sobre atividades de trabalho
e atividades não profissionais, de acordo com o seu vínculo com a área rural, para 53
pacientes, em cujos registros estava disponíve l pelo menos uma das informações em
questão, 44 (83%) haviam mantido contato prolongado ou permanente, de natureza
profissional ou não, com o meio rural nos trinta dias que antecederam o início dos
sinais e sintomas. Os nove pacientes restantes eram moradores da área urbana que
tiveram permanência fugaz no meio rural em algum momento nos 30 dias que
precederam o início dos sinais e sintomas. A duração máxima desta permanência foi
de um pernoite.
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Quanto a deslocamentos para fora da região de moradia nos dois anos
precedentes, 20 pacientes (30,8%) negaram qualquer deslocamento (tabela 4), 14
(21,5%) haviam se deslocado para outras áreas próximas, também com transmissão
de malária autóctone, e 31 (47,7%) haviam se deslocado para áreas não malarígenas.
Nenhuma viagem para a região Amazônica foi declarada.
Vinte e dois pacientes (33,8%) sempre haviam residido no mesmo local desde o
nascimento (tabela 4). Vinte e seis pacientes (40%) haviam residido anteriormente
em outros locais, mas fora da região Amazônica. Para 14 pacientes (21,5%) não
dispúnhamos da informação. Apenas três pacientes informa ram residência anterior
na região Amazônica ou proximidades, nos estados do Pará (Paragominas),
Maranhão (Itinga) e Mato Grosso do Sul (Aquidauana), todos há mais de 15 anos.
Sessenta e dois pacientes (95,4%) estavam apresentando seu primeiro episódio
de malária (tabela 4). Dos três pacientes restantes, um havia adquirido malária há 38
anos, outro há 11 anos e a terceira, uma adolescente de 12 anos de idade, do
município de Santa Maria de Jetibá, havia adoecido três meses antes, podendo tratarse de recaída. Esta paciente teve dupla entrada em nosso banco de dados. Dois
pacientes adicionais declararam doença febril nos seis meses precedentes. Em um
dos casos, foi firmado diagnóstico de dengue. No outro, tratou-se de doença de curta
duração (três ou quatro dias), com remissão espontânea.
Vinte e quatro pacientes (36,9%) declararam ter entrado na mata em algum
momento nos 30 dias que antecederam o início dos sinais e sintomas da doença
(tabela 4). É possível, entretanto, que um número maior de pacientes tenha feito
estas incursões, negando o fato por receio de que tal atitude pudesse ser vinculada a
desrespeito às leis de preservação ambiental.
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Foram verificadas as possibilidades de contato dos pacientes cadastrados entre
si e com outros casos de malária, considerando a viabilidade de sua inter-relação em
uma mesma cadeia de transmissão. Alguma forma de contato foi observada em 11
situações.

Os pacientes de número dois e três eram marido e esposa, tendo

desenvolvido sintomas quase simultaneamente. Os pacientes 28 e 29 eram mãe e
filho, os quais também adoeceram simultaneamente, tendo declarado a ocorrência de
um caso de malária a um quilômetro de sua casa cinco meses antes. O paciente 30
soube de um caso de malária a 15 quilômetros de seu local de moradia um mês antes
de adoecer. O paciente 32 havia tido contato com dois casos próximos à sua casa
dois anos antes. O paciente 35 declarou contato freqüente com os pacientes 28 e 29,
tendo adoecido três meses depois deles.

Os pacientes 40 e 41 adoeceram

simultaneamente, estando relacionados à mesma região geográfica. Os pacientes 42,
44 e 45 tinham residências próximas umas das outras, tendo adoecido entre 9 de
junho e 18 de julho de 2003. O paciente 51 também morava próximo deles, mas só
adoeceu em novembro do mesmo ano. O paciente 53 declarou contato com um
portador de malária, proveniente da região Amazônica, trinta dias antes de adoecer.
Os pacientes 52 e 59 eram pai e filho, porém moravam cerca de 100 quilômetros
distantes um do outro e adoeceram separados por um intervalo de dois meses. Os
pacientes 55 e 56, que adoeceram simultaneamente, também eram marido e esposa.

5.1.2

Dados Clínicos:

O intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico de malária foi, em
média, de 13,9 + 7 dias, variando entre dois e 40 dias (tabela 7). A febre teve padrão
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episódico em 63 pacientes (96,9%). Os episódios ocorreram a cada 48 horas em 48
pacientes (73,8%) e a cada 24 horas em 15 pacientes (23,1%). Os diversos sinais e
sintomas apresentados encontram-se descritos na tabela 8.

Os pacientes

apresentavam, em média, 8,2 + 2,9 sintomas diferentes cada um, variando entre dois
e 13 sintomas. O baço era impalpável em 26 pacientes (42,6%) (tabela 7). Além
destes 26, um paciente havia sido esplenectomizado alguns anos antes para
tratamento de esquistossomose hepatoesplênica.
Para os pacientes em que o baço era palpável, sua medida a partir da reborda
costal esquerda foi, em média, de 2,7 + 0,7 cm, variando entre 2 e 4 cm (tabela 7).

Tabela

7 -

Características da evolução clínica dos episódios de malária
autóctone do Espírito Santo para pacientes cadastrados - abril
de 2001 a março de 2004

Variável

Média

Mediana

+ DP1
Tempo de duração

Freqüência

P252

P753

Amplitude

(%)

13,9 + 7

14

-

9

18

2 a 40

Febre Periódica

-

-

63 (96,9)

-

-

-

Febre a cada 48

-

-

48 (73,8)

-

-

-

-

-

26 (42,6)

-

-

-

2,7 + 0,7

3

-

2

3

2a4

dos sintomas (dias)

horas
Baço impalpável
(%)
Tamanho do baço
(cm)
(1)

DP: Desvio padrão.
P25: Percentil 25.
(3)
P75: Percentil 75.
(2)
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5.1.3 Dados Laboratoriais:

5.1.3.1 Características Morfológicas:

Esfregaços de boa qualidade técnica, possibilitando uma boa visualização das
formas eritrocitárias dos parasitas, foram obtidos de 51 pacientes (78,5%). As
características observadas eram compatíveis com Plasmodium vivax considerando-se
o aumento no diâmetro da hemácia parasitada, as granulações de Schüffner e o
aspecto amebóide do citoplasma (figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

Também

contribuíram para a identificação da espécie, apesar da menor especificidade, as
características dos parasitas observadas em algumas gotas espessas.
As parasitemias, determinadas pela contagem das formas parasitárias
observadas à gota espessa, foram menores ou iguais a 300 parasitas por microlitro
em 54 pacientes (83,1%), entre 301 e 500 parasitas por microlitro em 5 pacientes
(7,7%) e entre 501 e 10.000 parasitas por microlitro em 5 pacientes (7,7%). O
paciente que havia sido submetido anteriormente a esplenectomia (paciente 25)
apresentava parasitemia superior a 10.000 parasitas por microlitro.
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Tabela 8 - Freqüência dos diversos sinais e sintomas da malária
autóctone do Espírito Santo observados em 65 pacientes abril de 2001 a março de 2004

Sinal ou Sintoma

Freqüência (%)

Febre

65 (100)

Cefaléia

57 (87,7)

Calafrios

56 (86,2)

Sudorese

49 (75,4)

Fraqueza

47 (72,3)

Mialgias

40 (61,5)

Lombalgia

38 (58,5)

Artralgias

34 (52,3)

Anorexia

34 (52,3)

Tontura

32 (49,2)

Dor abdominal

26 (40)

Tosse

26 (40)

Dor óssea

19 (29,2)

Vômitos

11 (16,9)
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Paciente 1 - Esfregaço.

Paciente 1 – Esfregaço.

Paciente 1 – Esfregaço

Paciente 1 – Gota Espessa

Figura 5 – Características morfológicas dos parasitas observados à gota espessa e/ou
esfregaço nos pacientes com malária autóctone no Espírito Santo. Paciente
1 – abril de 2001 a março de 2004
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Paciente 1 – Gota Espessa

Paciente 1 - Gota Espessa

Paciente 1 – Gota Espessa

Paciente 1 – Gota Espessa

Figura 6 – Características morfológicas dos parasitas observados à gota espessa nos
pacientes com malária autóctone no Espírito Santo. Paciente 1 – abril de
2001 a março de 2004

74

Paciente 13 - Esfregaço

Paciente 13 - Esfregaço

Paciente 13 - Esfregaço

Paciente 14 - Esfregaço

Figura 7 – Características morfológicas dos parasitas observados ao esfregaço nos
pacientes com malária autóctone no Espírito Santo. Pacientes 13 e 14 –
abril de 2001 a março de 2004
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Paciente 14 - Esfregaço

Paciente

14

-

Esfregaço

Paciente 25 – Gota Espessa

Paciente 25 – Gota Espessa

Figura 8 – Características morfológicas dos parasitas observados à gota espessa e/ou
esfregaço nos pacientes com malária autóctone no Espírito Santo.
Pacientes 14 e 25 – abril de 2001 a março de 2004.
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Paciente 25 – Gota Espessa

Paciente

35

-

Esfregaço

Paciente 35 - Esfregaço

Paciente 35 - Esfregaço

Figura 9 – Características morfológicas dos parasitas observados à gota espessa e/ou
esfregaço nos pacientes com malária autóctone no Espírito Santo. Pacientes 25 e 35 –
abril de 2001 a março de 2004
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Paciente 35 – Esfregaço

Paciente 43 - Esfregaço

Paciente 43 – Esfregaço

Paciente 43 - Esfregaço

Figura 10 – Características morfológicas dos parasitas observados ao esfregaço nos
pacientes com malária autóctone no Espírito Santo. Pacientes 35 e 43 abril de 2001 a março de 2004
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Paciente 44 - Esfregaço

Paciente 44 - Esfregaço

Paciente 44 – Esfregaço

Paciente 48 - Esfregaço

Figura 11 – Características morfológicas dos parasitas observados ao esfregaço nos
pacientes com malária autóctone no Espírito Santo. Pacientes 44 e 48 –
abril de 2001 a março de 2004
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5.1.3.2 PCR Multiplex para Plasmodium de Humanos:

A técnica de PCR Multiplex foi realizada em amostras de concentrado de
hemácias de 48 pacientes. Em 45 pacientes (93,8%), houve amplificação de um
fragmento de 499 pb, compatível com P. vivax .

Em um paciente (2,1%), o

fragmento amplificado tinha 269 pb, indicando infecção pelo P. malariae (tabela 9).
Em dois pacientes (4,2%), não houve amplificação.

Estes resultados estão

parcialmente demonstrados na figura 12.

5.1.3.3 Reação de Imunofluorescência Indireta (IFI) para a Detecção de
Anticorpos contra Estágios Eritrocitários de Plasmodium:

Para garantir uma melhor especificidade da técnica, optamos por considerar,
como limiar de reatividade, o título de 1:80. Devido a pouca disponibilidade de
antígenos de P. malariae, optamos por realizar IFI somente naquelas amostras que
haviam sido positivas para anticorpos anti-CSP desta espécie ao ELISA. Mesmo
assim, apesar de 10 pacientes terem sido positivos para a presença de anticorpos antiCSP de P. malariae, apenas sete deles puderam ser avaliados pela IFI. Destes sete
pacientes, seis foram positivos para anticorpos da classe IgM e todos os sete para
anticorpos da classe IgG (tabela 9). Os títulos para anticorpos da classe IgM, para os
pacientes positivos, apresentaram mediana de 1:960, com distância interquartílica
(DQ) de 1:280 a 1:3.200 (tabela 9).

Na amostra do paciente restante, não foi

observada qualquer fluorescência. Para anticorpos da classe IgG, os títulos tiveram
mediana de 1:640, com DQ de 1:320 a 1:640 (tabela 9). O único paciente negativo
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para anticorpos da classe IgM apresentou título de 1:1.280 para anticorpos da classe
IgG.
Em 50 pacientes testados na IFI para a presença de anticorpos contra P. vivax ,
47 (94%) foram positivos para anticorpos da classe IgM e 48 (96%) para aqueles da
classe IgG (tabela 9). A mediana dos títulos para anticorpos da classe IgM foi de
1:2.560, com distância interquartílica de 1:640 a 1:2.560 (tabela 9).

Para os

anticorpos da classe IgG, a mediana foi de 1:5.120, com distância interquartílica de
1:5.120 a 1:10.240 (tabela 9).
O anexo 7 apresenta a síntese dos resultados da PCR e da IFI para todos os
pacientes avaliados.

5.1.3.4 ELISA para a Detecção de Anticorpos contra Peptídeos Sintéticos
Correspondentes à Porção Repetitiva da CSP de P. vivax e suas variantes, e P.
malariae:

Amostras de plasma de 50 pacientes foram submetidas à técnica de ELISA
para a detecção de anticorpos contra peptídeos sintéticos correspondentes à porção
repetitiva da CSP de P. vivax , P. vivax VK247, P. vivax -like e P. malariae. Em 25
(50%), o resultado foi negativo para todos os peptídeos sintéticos testados. Vários
pacientes foram positivos para mais de um peptídeo. Assim, as amostras de 22
pacientes (44%) foram positivas para P. vivax clássico (VK 210), as de 11 pacientes
(22%) foram positivas para VK 247, as de 10 pacientes (20%) foram positivas para
P. vivax -like e as de 10 pacientes (20%) foram positivas para P. malariae. A
mediana das absorbâncias e as respectivas distâncias interquartílicas (DQ) foram:
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0,157 (DQ: 0,087 a 0,221) para P. vivax clássico (VK 210), 0,179 (DQ: 0,109 a
0,281) para VK 247, 0,195 (DQ: 0,135 a 0,250) para P. vivax-like e 0,079 (DQ:
0,057 a 0,126) para P. malariae.
A tabela 10 apresenta a distribuição de freqüências dos resultados do ELISA
nos 50 pacientes avaliados. A síntese dos resultados encontra-se no anexo 8.

1

2 3 4

5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Figura 12 – Técnica de Multiplex-PCR do DNA extraído dos pacientes com
Malária Autóctone do Espírito Santo, cadastrados entre abril de
2001 e março de 2004. Gel de agarose a 1,5%. Coluna 1:
Padrão de peso molecular (100 pb Ladder Invitrogen). Coluna
2: Controle negativo. Colunas 3 e 10: Amostras com resultado
negativo. Colunas 4 a 9, 11 a 13 e 15 a 16: Fragmento
amplificado de 499 bp, compatível com P. vivax. Coluna 14:
Fragmento amplificado de 269 bp, compatível com P. malariae
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Tabela 9 - Resultado de PCR e IFI para 50 pacientes com Malária Autóctone
do Espírito Santo - abril de 2001 a março de 2004

IFI

PCR

IgM
P. malariae

IgG
P. malariae

IgM
P. vivax

IgG
P. vivax

Pv 1
(%)

Pm2
(%)

Neg
(%)

Positivos/Testados
(%)

6/7
(85,7)

7/7
(100)

47/50
(94)

48/50
(96)

45
(94)

1
(2)

2
(4)

Mediana dos
títulos

1:960

1:640

1:2 560

1:5 120

-3

-

-

Distância
Interquartílica

1:280 1:3 200

1:320 1:640

1:640 1:2 560

1:5.120 1:10 240

-

-

-

Variação

1:160 1:5 120

1:320 1:1 280

1:80 1:10 240

1:640 1:10 240

-

-

-

(1)

Pv: Plasmodium vivax
Pm: Plasmodium malariae
(3)
-: Não se Aplica
(2)
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Tabela 10 - Resultado do ELISA para detecção de anticorpos anti-CSP em 50
pacientes com malária autóctone do Espírito Santo - abril de 2001
a março de 2004

Peptídeos

VK 210

VK 247

VL1

Pm2

Nenhum

Todos

Freqüência (%)
Isolado

7 (14)

0

0

2 (4)

-

-

VK 210

-

2 (4)

3 (6)

2 (4)

-

-

VK 247

2 (4)

-

0

1 (2)

-

-

VL

3 (6)

0

-

0

-

-

Pm

2 (4)

1 (2)

0

-

-

-

VK 210 + VK 247

-

-

3 (6)

1 (2)

-

-

VK 210 + VL

-

3 (6)

-

0

-

-

VK 210 + Pm

-

1 (2)

0

-

-

-

VK 247 + VL

3 (6)

-

-

0

-

-

VK 247 + Pm

1 (2)

-

0

-

-

-

VL + Pm

0

0

-

-

-

-

Nenhum

-

-

-

-

25 (50)

-

Todos

-

-

-

-

-

4 (8)

Total

22 (36)

11 (22)

10 (20)

10 (20)

-

-

(1)

VL: Plasmodium vivax-like

(2)

Pm: Plasmodium malariae

(3)

- : Não se aplica
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5.1.4 Geoprocessamento dos Casos de Malária Autóctone:

As coordenadas de referência do local de moradia de 37 pacientes foram
obtidas com sucesso. Conforme pode ser observado na figura 13, as localizações são
coincidentes com as áreas de distribuição da Mata Atlântica, a qual, como também
pode ser observado, é abundante nos municípios afetados.

Detalhedo
domapa
mapa
do
Espírito
Santomostrando
mostrandoososmunicípios
municípios
commaior
maior
aa- -Detalhe
mapado
doEspírito
EspíritoSanto
munic
ípioscom
freqüênciadedecasos
casosdedemalária
autóctone
freqüência
maláriaautóctone
Ampliaçãodo
dodetalhe
detalhemostrando
mostrandoososmunicípios
municípios
bb- -Ampliação
Casosde
de
malária
autóctone
- -Casos
demalária
maláriaautóctone

Figura 13 – Distribuição geográfica de parte dos casos de Malária Autóctone do
Espírito Santo, registrados nos municípios de Domingos Martins,
Santa Maria de Jetibá e Santa Tereza, e sua relação com a
cobertura florestal. Dados obtidos por Geoprocessamento – abril de
2001 a março de 2004
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5.1.5 Correlações e Associações:

O teste de correlação de Spearman (bi-caudal) foi utilizado para avaliar a
presença de correlação entre idade e densidade óptica no ELISA ou entre idade e
título na IFI (IgM e IgG).

Houve significância estatística para uma correlação

negativa entre título de anticorpos da classe IgM contra P. vivax na IFI e idade (R = 0,291; p = 0,042). As demais correlações não atingiram significância estatística ao
nível de 5%.
O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis não revelou associação significativa
entre títulos na IFI (para IgM ou IgG) ou absorbância no ELISA e as seguintes
variáveis: profissão, atividades profissionais realizadas no ambiente rural e nível de
contato com o meio rural.

5.2

População Exposta:

5.2.1 Características da Amostra:

A partir da inclusão do paciente número 14 (07/03/2002) e até à inclusão do
paciente número 50 (13/11/2003), era feita coleta de amostras de sangue da
população exposta, ou seja, dos habitantes das áreas de ocorrência dos casos,
considerando-se um raio máximo de dois quilômetros tendo por centro o local de
moradia do paciente. No período em questão, foram obtidas 1.777 amostras, com
uma mediana de 46 amostras colhidas por caso (DQ: 38,75 a 50,5). A distribuição
do número de amostras colhidas para cada município encontra-se na tabela 11.
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Tabela 11 - Distribuição das amostras de sangue colhidas da população
residente nas áreas de ocorrência de casos de malária autóctone
no Espírito Santo por município de ocorrência - março de 2002 a
novembro de 2003

Município

Número de amostras

Santa Tereza

546

Santa Maria de Jetibá

581

Domingos Martins

387

Alfredo Chaves

92

Santa Leopoldina

88

São Roque do Canaã

44

Vargem Alta

39

Total

1.777

A idade dos moradores submetidos à coleta foi, em média, de 31,3 + 20 anos,
variando entre 6 meses e 91 anos. A distribuição por gênero foi equivalente, sendo
52,3% do gênero masculino e 47,7% do gênero feminino. Quanto à naturalidade,
1.333 habitantes (75%) submetidos à coleta eram naturais dos próprios municípios
de ocorrência dos casos autóctones, 290 (16,3%) eram naturais de outros municípios
do estado, 144 (8,1%) de outros estados ou países e para dez moradores (0,6%) a
informação não foi obtida.

Apenas dois moradores eram naturais da região

Amazônica, um de Belém e outro de Tameaçu, dois municípios do estado do Pará.
A mediana do tempo de residência na área de coleta foi de 16 anos (DQ: 7 a 33
anos).

Nos dois anos anteriores, 1.143 moradores (64,3%) submetidos à coleta

haviam viajado para outros locais próximos ou distantes, porém fora da região
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Amazônica. Para aquela região, viajaram 12 moradores (0,7%), seis para Rondônia
e seis para outros locais. Seiscentos e vinte e dois moradores (35%) não haviam
viajado no referido período de dois anos.
As características dos moradores por município de coleta encontram-se na
tabela 12.

Tabela 12 – Características dos moradores submetidos à coleta de sangue nas
áreas de ocorrência de malária autóctone do Espírito Santo por
município de coleta - março de 2002 a novembro de 2003

Município

Idade
(anos)

Gênero
Masculino

Natural
da
área

Natural
de
outros
locais

Natural
Região
Amazônica

Tempo de
residência
na área
(anos)

Viagens
nos
últimos
2 anos

Viagens
para
Região
Amazônica

média
(DP1 )

%

%

%

%

mediana
(DQ2 )

%

%

Sta. Tereza

32,9
(19,3)

59,9

56

43,9

0,1

10
(3 a 25)

66,3

2

Sta. Maria
de Jetibá

29,6
(19,7)

49,2

84,9

15,2

0

16
(8 a 32)

52,2

0

Domingos
Martins

32,4
(20,8)

48,3

85,83

11,73

0

20
(11 a 37)

66,9

0,3

Alfredo
Chaves

29,3
(20,3)

53,3

81,5

18,5

0

18

85,9

0

Sta.
Leopoldina

26,6
(17,6)

48,9

93,2

6,8

0

19
(11 a 41)

85,2

0

S. Roque
do Canaã

35,3
(21,8)

54,5

40,9

59,1

0

18

90,9

0

92,3

0

(7,2 a 37,7)

Vargem
35,3
35,9
69,2
30,8
Alta
(22,6)
(1)
DP: Desvio Padrão
(2)
DQ: Distância Interquartílica
(3)
Não foi registrada a informação para 10 moradores.

(10,5 a 40)

0

20
(10 a 45)

O exame de todas as gotas espessas e esfregaços colhidos resultou negativo.
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5.2.2 Reação de Imunofluorescência Indireta (IFI) para a Detecção de
Anticorpos contra Estágios Eritrocitários de Plasmodium:

Duzentas e cinqüenta e três amostras foram testadas na IFI para a detecção de
anticorpos da classe IgM contra P. malariae.

Foi dada preferência a amostras

positivas para anticorpos anti-CSP de P. malariae no ELISA. Assim, das 253
amostras, 239 (94,4%) eram positivas no ELISA. Deze nove amostras positivas no
ELISA não foram submetidas à IFI.

Das 253 amostras testadas, 213 (84,2%)

resultaram negativas e 40 (15,8%) foram positivas, com mediana dos títulos de 1:160
e DQ de 1:80 a 1:560. A reação para a detecção de anticorpos da classe IgG contra
P. malariae foi realizada nas mesmas 253 amostras.
resultaram positivas.

Cento e treze (44,6%)

Os títulos obtidos nas amostras positivas apresentaram

mediana de 1:320, com DQ de 1:80 a 1:2.560. O gráfico 1 apresenta os percentuais
de resultados positivos para os diversos municípios. Os gráficos 2 e 3 apresentam as
diferentes distribuições dos títulos.
IFI para a detecção de anticorpos da classe IgM contra P. vivax foi realizada
em 1.701 amostras (95,8%) da população exposta. Cento e cinco amostras testadas
(6,2%) foram positivas.

As mesmas amostras foram também testadas para

anticorpos da classe IgG, sendo obtido resultado positivo em 641 (37,7%).

A

mediana dos títulos das amostras positivas para anticorpos da classe IgM foi de
1:160 (DQ: 1:80 a 1:320). Para anticorpos da classe IgG, a mediana foi de 1:320
(DQ: 1:80 a 1:640). O gráfico 4 apresenta os percentuais de resultados positivos
para os diversos municípios. Os gráficos 5 e 6 apresentam as diferentes distribuições
dos títulos das amostras positivas.
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Gráfico 1- Distribuição dos resultados da IFI para P. malariae por
município da região de ocorrência de casos de malária autóctone do
Espírito Santo - março de 2002 a novembro de 2003
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Gráfico 2 - Distribuição dos títulos de anticorpos da classe IgM nas
amostras positivas na IFI para P. malariae nos diversos
municípios da área de ocorrência de malária autóctone do
Espírito Santo - março de 2002 a novembro de 20031
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Gráfico em caixa: Os quadriláteros vermelhos representam as distâncias
interquartílicas. As barras horizontais, no interior dos quadriláteros ou
isoladas, representam as medianas. As barras verticais nas extremidades dos
quadriláteros se estendem até 1,5 vezes a distância interquartílica a partir do 3º
quartil (percentil 75) ou até o limite da distribuição. Para melhor visualização,
foram excluídos do gráfico dois resultados de Domingos Martins com título de
1:10 240.
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título de IgG

Gráfico 3 - Distribuição dos títulos de anticorpos da classe IgG nas
amostras positivas na IFI para P. malariae nos diversos
municípios da área de ocorrência de malária autóctone do
Espírito Santo - março de 2002 a novembro de 20031
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Gráfico em caixa: Os quadriláteros vermelhos representam as distâncias
interquartílicas. As barras horizontais, no interior dos quadriláteros ou
isoladas, representam as medianas. As barras verticais nas extremidades dos
quadriláteros se estendem até 1,5 vezes a distância interquartílica a partir do 3º
quartil (percentil 75) ou até o limite da distribuição.
° Pontos externos: Valores atípicos situados além de 1,5 DQ a partir do 3º
quartil (percentil 75). Santa Maria de Jetibá: duas amostras com título
1:5 120.
* Pontos soltos: Valores atípicos situados além de 3 DQ a partir do 3º quartil
(percentil 75). Santa Tereza: cinco amostras com título 1:10 240; Domingos
Martins: uma amostra com título 1:5 120 e uma amostra com título 1:10 240;
Santa Maria de Jetibá: três amostras com título 1:10 240.
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Gráfico 4 - Distribuição dos resultados da IFI para P. vivax por
município da região de ocorrência de casos de malária autóctone
do Espírito Santo - março de 2002 a novembro de 2003
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Gráfico 5 - Distribuição dos títulos de anticorpos da classe IgM nas
amostras positivas na IFI para P. vivax nos diversos
municípios da área de ocorrência de malária autóctone do
Espírito Santo - março de 2002 a novembro de 20031
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Gráfico em caixa: Os quadriláteros vermelhos representam as distâncias
interquartílicas. As barras horizontais, no interior dos quadriláteros ou
isoladas, representam as medianas. As barras verticais nas extremidades dos
quadriláteros se estendem até 1,5 vezes a distância interquartílica a partit do 3º
quartil (percentil 75) ou até o limite da distribuição.
* Pontos soltos: Valores atípicos situados além de 3 DQ a partir do 3º quartil
(percentil 75). Santa Tereza: cinco amostras com título 1:320, uma amostra
com título 1:2 560 e uma amostra com título 1:5 120; Santa Maria de Jetibá:
duas amostras com título 1:2 560 e três amostras com título 1:5 120.
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título de IgG

Gráfico 6 - Distribuição dos títulos de anticorpos da classe IgG nas
amostras positivas na IFI para P. vivax nos diversos
municípios da área de ocorrência de malária autóctone do
Espírito Santo - março de 2002 a novembro de 20031
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Gráfico em caixa:
Os quadriláteros vermelhos representam as distâncias
interquartílicas. As barras horizontais, no interior dos quadriláteros ou isoladas,
representam as medianas. As barras verticais nas extremidades dos quadriláteros se
estendem até 1,5 vezes a distância interquartílica a partir do 3º quartil (percentil 75) ou
até o limite da distribuição.
° Pontos externos: Valores atípicos situados além de 1,5 DQ a partir do 3º quartil
(percentil 75). Vargem Alta: uma amostra com título 1:5.120; Santa Leopoldina: uma
amostra com título 1:320.
* Pontos soltos: Valores atípicos situados além de 3 DQ a partir do 3º quartil (percentil
75). Santa Tereza: seis amostras com título 1:2 560, três amostras com título 1:5 120 e
uma amostra com título 1:10 240; Domingos Martins: quatro amostras com título
1:2 560 e três amostras com título 1:5 120; Santa Maria de Jetibá: dez amostras com
título 1:2 560, quinze amostras com título 1:5 120 e seis amostras com título 1:10 240;
Santa Leopoldina: uma amostra com título 1:640; Alfredo Chaves: duas amostras com
título 1:160, três amostras com título 1:320 e três amostras com título 1:640; São Roque
do Canaã: duas amostras com título 1:640.
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Por terem sido encontrados resultados positivos para P. falciparum na PCR
(veja adiante), submetemos todas as referidas amostras positivas e um subgrupo
aleatório constituído por cerca de 10% das demais amostras à IFI para detecção de
anticorpos IgM e IgG contra P. falciparum. Assim, foram submetidas à IFI as dez
amostras positivas na PCR e 182 amostras (10,2% do total) tomadas de forma
aleatória entre as demais. Das amostras positivas na PCR, quatro foram positivas na
IFI para anticorpos da classe IgM e três para anticorpos da classe IgG. Das amostras
restantes, 26 (13,5%) foram positivas para anticorpos da classe IgM e 25 (13%) para
anticorpos da classe IgG. Considerando todas as amostras positivas, a mediana dos
títulos para anticorpos da classe IgM foi de 1:80 (DQ:

1:80 a 1:100).

Para

anticorpos da classe IgG, a mediana também foi de 1:80, mas a DQ variou entre 1:80
e 1:160. O gráfico 7 apresenta os percentuais de resultados positivos para os
diversos municípios. Os gráficos 8 e 9 apresentam as diferentes distribuições dos
títulos.
Como a maioria (78,5%) dos pacientes era do gênero masculino, verificamos
possíveis diferenças na distribuição dos resultados positivos da população exposta
quanto ao gênero.

Houve predomínio do gênero masculino entre os resultados

positivos na IFI para anticorpos da classe IgG contra P. malariae quando
considerados todos os municípios em conjunto (gênero masculino: 52% positivos;
gênero feminino: 37,5% positivos) (χ2 = 4,81; p = 0,03), porém tal predomínio não
foi significante quando considerados os diversos municípios individualmente.
Predomínio do gênero masculino também foi observado na IFI para anticorpos da
classe IgG contra P. vivax quando considerados todos os municípios em conjunto
(gênero masculino: 40% positivos; gênero feminino: 35% positivos) (χ2 = 4,32; p
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= 0,03) e para o município de Santa Maria de Jetibá (gênero masculino: 49,1%
positivos;

gênero feminino:

36,9% positivos) (χ2 = 8,28;

p = 0,004). Para

anticorpos contra P. falciparum na IFI, houve predomínio do gênero masculino
apenas no município de Santa Maria de Jetibá quando considerados anticorpos da
classe IgG (gênero masculino: 19% positivos; gênero feminino: nenhum positivo)
(teste exato de Fisher; p = 0,03).

Gráfico 7 - Distribuição dos resultados da IFI para P. falciparum por
município da região de ocorrência de casos de malária autóctone do
Espírito Santo - março de 2002 a novembro de 2003
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Gráfico 8 - Distribuição dos títulos de anticorpos da classe IgM nas
amostras positivas na IFI para P. falciparum nos diversos
municípios da área de ocorrência de malária autóctone do
Espírito Santo - março de 2002 a novembro de 20031
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Gráfico em caixa:
Os quadriláteros vermelhos representam as distâncias
interquartílicas. As barras horizontais, no interior dos quadriláteros ou isoladas,
representam as medianas. As barras verticais nas extremidades dos quadriláteros se
estendem até 1,5 vezes a distância interquartílica a partir do 3º quartil (percentil 75) ou
até o limite da distribuição.
* Pontos soltos: Valores atípicos situados além de 3 DQ a partir do 3º quartil (percentil
75).
Santa Tereza: duas amostras com título 1:160.
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Gráfico 9 - Distribuição dos títulos de anticorpos da classe IgG nas
amostras positivas na IFI para P. falciparum nos diversos
municípios da área de ocorrência de malária autóctone do
Espírito Santo - abril de 2002 a novembro de 20031
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Gráfico em caixa:
Os quadriláteros vermelhos representam as distâncias
interquartílicas. As barras horizontais, no interior dos quadriláteros ou isoladas,
representam as medianas. As barras verticais nas extremidades dos quadriláteros se
estendem até 1,5 vezes a distância interquartílica a partir do 3º quartil (percentil 75) ou
até o limite da distribuição.
* Pontos soltos: Valores atípicos situados além de 3 DQ a partir do 3º quartil (percentil
75).
Santa Tereza: duas amostras com título 1:160; Domingos Martins: uma amostra com
título1:160.

Houve correlação estatisticamente significante entre idade e tempo de
residência na área endêmica para os moradores submetidos a coleta (teste de
Spearman; p < 0,0001; r = 0,6).

A idade correlacionou-se significantemente com o

título de anticorpos da classe IgG contra P. vivax no município de Santa Maria de
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Jetibá (teste de Spearman; p = 0,02; r = 0,14). Para todos os municípios em conjunto
(teste de Spearman; p = 0,057;

r = 0,075), a correlação aproximou-se da

significância. Também esteve próxima da significância, porém em sentido negativo,
a correlação entre idade e título de anticorpos da classe IgG contra P. malariae para
o município de Santa Tereza (teste de Spearman; p = 0,057; r = - 0,32). Houve
correlação estatisticamente significante entre tempo de permanência na área
endêmica e título de anticorpos da classe IgG contra P. vivax para todos os
municípios considerados em conjunto (teste de Spearman; p = 0,05; r = 0,11) e para
os municípios de Santa Tereza (teste de Spearman; p = 0,02; r = 0,16) e Domingos
Martins (teste de Spearman; p = 0,03; r = 0,3). Para o município de Santa Maria de
Jetibá, a correlação entre tempo de permanência na área e título de anticorpos da
classe IgG contra P. vivax aproximou-se da significância (teste de Spearman; p =
0,095; r = 0,107). As demais correlações pelo teste de Spearman entre idade ou
tempo de permanência na área endêmica e título de anticorpos (das classes IgG e
IgM) contra as diversas espécies de parasitas não atingiram significância ao nível de
5%.

5.2.3 ELISA para a Detecção de Anticorpos contra Peptídeos Sintéticos
Correspondentes à Porção Repetitiva da CSP de P. vivax e suas variantes, e P.
malariae:

A presença de anticorpos da classe IgG contra peptídeos sintéticos
correspondentes à porção repetitiva da CSP de P. vivax com suas variantes e P.
malariae foi pesquisada, pelo método de ELISA, em 1702 amostras de plasma
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(95,8%) coletadas da população exposta. Destas, 615 (36,1%) foram positivas para
pelo menos um dos peptídeos testados. Quatrocentas e trinta e três amostras (25,4%)
foram positivas para anticorpos anti-CSP de P. vivax clássico (VK 210), 258 (15,1%)
para P. malariae, 108 (6,3%) para a variante VK 247 e 182 (10,7%) para P. vivaxlike. Das amostras positivas para anticorpos anti-CSP da variante VK 247, 43 (40%)
foram positivas simultaneamente para P. malariae. Cinqüenta e uma amostras (3%)
foram positivas exclusivamente para P. vivax-like. A distribuição dos resultados por
município de ocorrência encontra-se na tabela 13. A mediana das absorbâncias e as
respectivas distâncias interquartílicas (DQ) foram: 0,11 (DQ: 0,067 a 0,182) para
P. vivax clássico (VK 210), 0,119 (DQ: 0,065 a 0,184) para VK 247, 0,138 (DQ:
0,082 a 0,213) para P. vivax-like e 0,062 (DQ: 0,034 a 0,111) para P. malariae.
Quanto à distribuição por gênero, houve maior prevalência de anticorpos antiCSP de P. vivax clássico (VK 210) e de VK 247 no gênero feminino ao serem
considerados todos os municípios em conjunto. Houve 28% de resultados positivos
no gênero feminino e 23% no gênero masculino para P. vivax clássico (χ2 = 5,18; p
= 0,02). Para a VK 247, houve 8,1% de resultados positivos no gênero feminino e
4,7% no gênero masculino (χ2 = 7,85;

p = 0,005).

Para cada município

separadamente, o predomínio do gênero feminino pôde ser observado para P. vivax
clássico em São Roque do Canaã (45% no gênero feminino e 13% no gênero
masculino; χ2 = 3,96; p = 0,04) e para a VK 247 em Santa Maria de Jetibá (11,7%
no gênero feminino e 4,9% no gênero masculino; χ2 = 7,7; p = 0,005). Para os
demais peptídeos não houve predomínio de gênero entre as amostras positivas.
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Tabela 13 – Distribuição dos resultados positivos no ELISA para detecção de
anticorpos contra peptídeos sintéticos correspondentes à porção
repetitiva da CSP de P. vivax com suas variantes e P. malariae em
moradores das diversas áreas de ocorrência de malária autóctone
do Espírito Santo por município de coleta - março de 2002 a
novembro de 2003
Peptídeo

1

Santa
Tereza

Domingos
Santa
Martins
Maria de
Jetibá

Santa
Alfredo
Leopoldina Chaves

% (Positivos/testados)
28,8
21,6
(166/576)
(19/88)

São.
Roque
Canaã

Vargem
Alta

18
(16/89)

27,9
(12/43)

38,5
(15/39)

Pv
clássico

23,1
(114/493)

24,3
(91/374)

VK 247

5,1
(25/493)

2,1
(8/374)

8,3
(48/575)

9,1
(8/88)

6,7
(6/89)

7
(3/43)

25,6
(10/39)

PL2

9,3
(46/493)

9,4
(35/374)

8,5
(49/576)

20,5
(18/88)

15,7
(14/89)

23,3
(10/43)

25,6
(10/39)

Pm3

12,4
(61/492)

19,8
(74/374)

14,6
(84/576)

15,9
(14/88)

10,1
(9/89)

14
(6/43)

25,6
(10/39)

VK 247
com Pm

44
(11/25)

87,5
(7/8)

29,2
(14/48)

12,5
(1/8)

66,7
(4/6)

0
(0/3)

60
(6/10)

2,4
(12/493)

1,1
(4/374)

2,6
(15/576)

10,2
(9/88)

5,6
(5/89)

7
(3/43)

30
(3/10)

PL
exclusivo
(1)

Pv: Plasmodium vivax

(2)

PL: Plasmodium vivax-like

(3)

Pm: Plasmodium malariae

A correlação entre absorbância ao ELISA e idade, de acordo com o teste de
Spearman, foi significante para P. vivax -like ao serem considerados todos os
municípios em conjunto (p = 0,02; r = 0,22) e para o município de Santa Maria de
Jetibá (p = 0,01; r = 0,35).

Houve também significância na correlação entre

absorbância no ELISA e idade para P. malariae para o município de Domingos
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Martins (p = 0,02; r = 0,26). A correlação entre as variáveis em questão foi próxima
à significância para P. malariae para o município de Alfredo Cha ves (p = 0,09; r =
0,59), onde apenas nove amostras foram positivas. Houve correlação perfeita entre
absorbância ao ELISA e idade para VK 247 para o município de São Roque do
Canaã, no entanto, neste local, apenas três amostras foram positivas.
A correlação entre absorbância ao ELISA e tempo de residência na área de
transmissão, pelo teste de Spearman, foi próxima da significância para P. vivax
clássico para o município de Vargem Alta (p = 0,09; r = 0,45). Para P. malariae
para o município de Santa Tereza, a correlação também foi próxima da significância,
porém no sentido inverso (correlação negativa) (p = 0,09; r = - 0,22). Houve
correlação perfeita negativa entre absorbância ao ELISA e tempo de residência na
área de transmissão para VK 247 para o município de São Roque do Canaã, porém
apenas três amostras foram positivas nesta situação.

5.2.4 PCR Multiplex para Plasmodium de Humanos:

A técnica de PCR Multiplex foi realizada em 1.527 amostras de concentrado de
hemácias (85,9%) obtidas da população exposta. Em 23 amostras (1,5%), houve
amplificação de um fragmento de 499 pb, compatível com P. vivax, 14 em Domingos
Martins, cinco em Santa Tereza, três em Santa Maria de Jetibá e uma em São Roque
do Canaã. Em 15 amostras (0,9%), o fragmento amplificado apresentava 269 pb,
indicando infecção pelo P. malariae, seis em Santa Tereza, seis em Santa Maria de
Jetibá e três em Domingos Martins.

Em nove amostras (0,5%), o fragmento

amplificado tinha 395 pb, compatível com P. falciparum, sete em Santa Maria de
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Jetibá e duas em Santa Tereza. Em uma amostra de Domingos Martins houve,
simultaneamente, amplificação de um fragmento de 269 pb e de outro de 395 pb,
indicando infecção mista por P. falciparum e P. malariae. Todos os indivíduos em
questão eram assintomáticos por ocasião da coleta, não albergavam parasitas
identificáveis à gota espessa ou ao esfregaço e, ao nosso conhecimento, não
desenvolveram sinais e sintomas de malária posteriormente. Estes resultados estão
parcialmente demonstrados na figura 14.

5.3

Reação de Imunofluorescência Indireta (IFI) para a Detecção de

Anticorpos contra Estágios Eritrocitários de Plasmodium em Amostras
coletadas de Moradores da Área Testemunha:

A mediana da idade dos moradores da área testemunha submetidos à coleta de
sangue era de 16 anos, com distância interquartílica de 13 a 35 anos e limites de três
e setenta e seis anos. A maioria (56,3%) era do gênero feminino. O tempo de
residência na área tinha mediana de 13 anos, com distância interquartílica de 9 a 21
anos. Cento e quatro moradores (54,7%) eram naturais da própria área testemunha.
Entre aqueles que tinham nascido em outros municípios ou estados, não havia
ninguém natural de áreas de ocorrência de malária. Cento e trinta e oito moradores
(71,9%) declararam ter viajado nos dois anos anteriores, porém não para áreas de
ocorrência de malária, quer fosse no estado ou no restante do país.
Todas as gotas espessas e todos os esfregaços foram negativos para presença de
Plasmodium. A IFI foi negativa para todas as amostras coletadas.
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Figura 14 - Gel de agarose a 1,5% contendo o resultado da eletroforese
dos produtos de amplificação, por multiplex-PCR, no DNA
extraído dos moradores com malária autóctone no Espírito
Santo, cadastrados entre março de 2002 e novembro de
2003. Números nas diversas colunas = números das
amostras testadas. PM = Peso molecular (100 pb Ladder
Invitrogen). Superior: 48 = P. vivax; 56 = P. malariae e P.
falciparum; 65 a 230 = P. malariae. Inferior: 68 = P. vivax;
95 = P. malariae; 69, 86, 87, 92, 94, 96 e 97 = amostras
negativas
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5.4

Captura Aleatória de Anofelíneos Peridomiciliares e Verificação de sua

Infecção por Plasmodium:

Ao longo de todo o período do estudo, foram capturados 785 exemplares de
anofelíneos nos diversos locais de ocorrência dos casos de malária autóctone. As
seguintes espécies foram identificadas:

Anopheles (Nyssorhynchus) evansae,

Anopheles (Nyssorhynchus) strodei, Anopheles (Nyssorhynchus) lutzi, Anopheles
(Nyssorhynchus) argyritarsis, A. (N.) albitarsis s. l., Anopheles (Nyssorhynchus)
galvaoi, A. (K.) cruzii, Anopheles (Anopheles) minor, Anopheles (Nyssorhynchus)
parvus e A. (N.) triannulatus s. l.

Trinta e quatro exemplares capturados não

puderam ser identificados, sendo classificados como Anopheles spp.

Dos 751

exemplares restantes, 18 (2,4%) foram capturados no intra-domicílio, pertencendo às
seguintes espécies: A. (N.) albitarsis s. l. (três exemplares), A. (K.) cruzii (10
exemplares), A. (N.) evansae (quatro exemplares), A. (N.) galvaoi (um exemplar).
As freqüências absolutas e relativas dos diversos anofelíneos capturados encontramse na tabela 14. A distribuição por município de captura encontra-se na tabela 15.
Por meio da técnica de nested PCR, foi amplificado um fragmento de 100 pb,
compatível com P. vivax , em uma amostra contendo sete exemplares de A. (N.)
evansae capturados na localidade de São Bento de Urânia, no município de Alfredo
Chaves.
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Tabela 14 – Espécies de Anofelíneos capturados no peridomicílio dos pacientes
com malária autóctone do Espírito Santo - abril de 2001 a março
de 2004

A. (N.) evansae

233

Freqüência relativa1
(%)
29,7

A. (N.) strodei

193

24,6

A. (N.) lutzi

156

19,9

A. (N.) argyritarsis

88

11,2

A. (N.) albitarsis s. l.

27

3,4

A. (N.) galvaoi

22

2,8

A. (K.) cruzii

16

2

A. (A.) minor

8

1

A. (N.) parvus

4

0,5

A. (N.) triannulatus s. l.

4

0,5

Anopheles spp.

34

4,3

Total

785

100

Espécie

(1)

Freqüência absoluta

A soma das freqüências relativas não totaliza 100% por causa do arredondamento.
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Tabela 15 – Distribuição das diversas espécies de anofelíneos capturados
no peridomicílio dos pacientes com malária autóctone do
Espírito Santo segundo o município de captura e a situação
intra ou peridomiciliar - abril de 2001 a março de 2004
Eva1

Str 1

Lut1

Arg1

Alb1

Gal 1

Cru1

Min1

Par 1

Tri1

Total

Intra
Peri

22

65

42

7

3

1
6

6

-3

3

-

1
154

Intra
Peri

4
87

52

43

65

6

-

-

-

-

1

4
254

Intra
Peri

91

53

7

2
3

1

-

-

-

2
157

Intra
Peri

17

8

1

11

1
9

-

Intra
Peri

9

13

51

3

3

-

Intra
Peri

3

-

8

-

-

-

2

4

-

233

193

156

88

Município
ST2
DM2
SMJ 2
SL2
AC2
VA2
MF2

Total

Intra
Peri

10
8

1

2

11
57

-

-

-

-

79

14

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

1

7

27

22

16

8

4

4

751

(1)

Espécies de anofelíneos - Eva: A. (N.) evansae. Str: A. (N.) strodei. Lut: A. (N.) lutzi. Arg:
A. (N.) argyritarsis. Alb: A. (N.) albitarsis s. l. Gal: A. (N.) galvaoi. Cru: A. (K.) cruzii. Min:
A. (A.) minor. Par: A. (N.) parvus. Tri: A. (N.) triannulatus s. l.
(2)
Municípios - ST: Santa Tereza. DM: Domingos Martins. SMJ: Santa Maria de Jetibá.
SL: Santa Leopoldina.AC: Alfredo Chaves. VA: Vargem Alta. MF: Marechal Floriano.
(3)
Espécie ausente.

5.5

Pesquisa de Plasmodium em símios da região:

Os quatro espécimes de Alouatta guariba sob a guarda do CEREIAS foram
submetidos a coleta em agosto de 2003 (dois espécimes) e janeiro de 2004 (dois
espécimes). O espécime selvagem sob a guarda do Museu de Biologia Professor
Mello Leitão foi submetido a coleta em março de 2004.
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O resultado da técnica de PCR

Multiplex foi

positivo

para P.

malariae/brasilianum em um dos dois símios avaliados em agosto de 2003 e no
símio selvagem avaliado em março de 2004 (figura 15). Parasitas morfologicamente
compatíveis com P. malariae/brasilianum puderam ser identificados no esfregaço
fino colhido do símio avaliado em março de 2004.
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1

2

3

A

4

1

2

3

B

Figura 15 - Gel de agarose a 1,5% contendo o resultado da eletroforese dos
produtos de amplificação, pela técnica de PCR Multiplex, do
DNA extraído dos símios submetidos a coleta de sangue na região
endêmica de malária autóctone do Espírito Santo. A: coluna 1:
Peso Molecular (100 pb Ladder Invitrogen).
Coluna 2:
fragmento de cerca de 269 bp, compatível com P.
malariae/brasilianum, de amostra proveniente do símio submetido
a coleta em agosto de 2003. Coluna 3: controle positivo de P.
malariae/brasilianum de um espécimen de Saimiri sp. infectado
experimentalmente. Coluna 4: Controle positivo de P. vivax
obtido de um paciente. B: coluna 1: Padrão de Pesos
Moleculares. Coluna 2: Controle negativo (DNA humano não
infectado por Plasmodium). Coluna 3: fragmento de cerca de 269
bp, compatível com P. malariae/brasilianum, de amostra
proveniente do símio subme tido a coleta em março de 2004
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6

Discussão:

O esforço de controle da malária no Brasil, empreendido eminentemente a
partir da década de 1940 com a criação do Serviço Nacional de Malária

124

, foi bem

sucedido quando se considera que a endemia passou a ser restrita à Região
Amazônica. No entanto, permaneceram áreas residuais de ocorrência de casos em
alguns locais da região extra-Amazônica. Estas áreas têm características peculiares
no que diz respeito à cadeia de transmissão.
As estratégias de controle da malária foram amplamente baseadas na borrifação
intradomiciliar de DDT

124

. O efeito residual deste inseticida reduzia o tempo de

sobrevida do vetor, impedindo que se completasse o período de pré-patogênese da
doença

125

.

Esta medida era eficaz para a eliminação dos vetores com

comportamento endofílico, como o Anopheles darlingi e Anopheles albitarsis s.l.,
ambos pertencentes ao subgênero Nyssorhynchus

124

, sendo complementada por

aplicação de larvicida em criadouros peridomiciliares, também típicos deste
subgênero. Entretanto, na área da chamada “bromélia malária”, abrangendo a faixa
litorânea dos estados das Regiões Sul e Sudeste, o problema era bem mais complexo
124

.
Os anofelíneos responsáveis pela transmissão da “bromélia malária” pertencem

ao subgênero Kerteszia, notadamente o A. cruzii e o A. bellator

63, 64, 65, 124, 126

. Eles

procriam nos verticilos das bromélias, no ambiente da floresta, não podendo ser
atingidos pelas técnicas usuais de combate larvário

49, 63, 64, 124

. Além do mais, o A.

cruzii, principal vetor, é caracteristicamente assinantrópico, ou seja, embora capaz de
invadir o ambiente domiciliar para a atividade hematofágica, ele mantém o ambiente
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silvestre como seu habitat natural

127, 128, 129, 130

. Desta forma, é improvável que a

borrifação intradomiciliar com DDT exerça ação de impacto na sua eliminação.
Diante do exposto, enquanto a malária era progressivamente “encurralada” na
Região Amazônica, a área de “bromélia malária” resistia às medidas implantadas,
permanecendo de forma residual. Embora a remoção manual das bromélias e o
desflorestamento surtissem efeito nas áreas de floresta próximas das cidades, como
no caso do estado de Santa Catarina, eram ineficazes nas florestas exuberantes das
áreas rurais 124, 131.
As características da malária nestas áreas residuais, entretanto, são diferentes
daquelas observadas na Região Amazônica. Chamam a atenção a distância espacial
e temporal entre os casos registrados, a baixa exuberância dos sinais e sintomas e a
pequena quantidade de parasitas observados à microscopia

118,

119

.

Tais

características tornam difícil justificar a transmissão por meio de um mecanismo
tradicional, baseado na relação hospedeiro-vetor-hospedeiro.
Os estudos empreendidos até o momento, relativos a este padrão de
comportamento endêmico, não tomam como base a ocorrência de casos incidentes.
Camargo

132

utiliza-se de metodologia do tipo Levantamento Epidemiológico para

analisar os casos ocorridos entre 1980 e 1989 em duas regiões do estado de São
Paulo, o Litoral Sul e o interior. Curado
1995, e Curado et al.

119

118

, em sua dissertação de Mestrado de

apresentam dados relativos aos moradores das cercanias de

casos já ocorridos em localidades do Vale do Ribeira, Serra do Mar e litoral norte do
estado de São Paulo. Em sua tese de Doutorado, de 2003, a mesma autora utiliza um
delineamento do tipo corte transversal, colhendo amostras de sangue de 318
indivíduos moradores de duas localidades do Vale do Ribeira, o Parque Estadual
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Intervales e o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR)

133, 134

. A mesma

abordagem foi utilizada por Azevedo no município de Nova Friburgo, no estado do
Rio de Janeiro

135

. Duarte, tanto em sua dissertação de Mestrado, de 1998, quanto

em sua tese de Doutorado, de 2003, realiza inquérito por coleta de amostras
biológicas de seres humanos supostamente expostos à possibilidade de transmissão
de parasitas albergados por símios selvagens 136, 137 .
No presente estudo, combinamos um delineamento longitudinal, do tipo estudo
de série de casos, com inquéritos, do tipo corte transversal, realizados a partir da
detecção de cada caso. Tal abordagem permitiu uma melhor compreensão do curso
clínico da doença, das espécies de parasitas envolvidas e das variáveis
epidemiológicas associadas.
Apesar de ter sido demonstrada maior freqüência de casos autóctones nos
meses de março e abril (figura 4), foram registrados casos incidentes ao longo de
todo o ano, mesmo nos meses mais frios. Em sua grande maioria, os afetados eram
indivíduos adultos do sexo masculino com uma atividade cotidiana intimamente
relacionada ao meio rural, o que sugere enfaticamente a transmissão extradomiciliar
da endemia. A mesma observação foi feita por Camargo

132

e por Carvalho et al.

46

para os casos ocorridos no estado de São Paulo. A ocorrência de transmissão entre
os pacientes é improvável, uma vez que não houve aglomerado de casos, exceto,
talvez, para aqueles de números 42, 44 e 45. A aquisição da doença na região
Amazônica também é improvável, já que os acometidos negavam deslocamentos
para a mesma nos últimos dois anos. Mesmo a possibilidade de recaídas muito
tardias é desprovida de consistência, quando consideramos que apenas três pacientes
já haviam residido na Amazônia, todos há mais de 15 anos. Apesar da negativa
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sobre incursões na floresta, a relação com a mesma parece inequívoca quando são
observados os dados de geoprocessamento (figura 13). Contudo, como a floresta
está razoavelmente preservada na região, fazendo-se presente entre as áreas
cultivadas, e como a doença também incide com uma distribuição geográfica
abrangente, torna-se difícil atribuir à presença da floresta um papel preponderante na
determinação da transmissão. A ausência de episódios anteriores de malária na
quase totalidade dos acometidos enfatiza a característica de baixa endemicidade.
No que diz respeito à apresentação clínica, os sintomas foram exuberantes e de
longa duração, mas não houve casos graves.

Esta observação se opõe àquelas

referentes a casos ocorridos em áreas do sistema de Mata Atlântica do estado de São
Paulo, nas quais considerável proporção dos mesmos era oligossintomática ou
assintomática, com baixa parasitemia detectável e evolução autolimitada 46, 137, 138 . A
razão para a discrepância entre estas observações pode estar relacionada a uma maior
sensibilidade na detecção de casos em São Paulo. Como a nossa metodologia de
trabalho era baseada no registro de casos pela Secretaria do Estado da Saúde, não
havendo busca ativa dos mesmos, podemos ter incluído somente aqueles mais
sintomáticos, permanecendo, os demais, não identificados. Contudo, tal não parece
ser o caso, uma vez que, em 1.777 amostras de sangue colhidas de moradores da
região por ocasião da ocorrência de cada caso, não evidenciamos nenhum parasita à
microscopia.

Se os casos oligossintomáticos e assintomáticos com parasitas

detectáveis na microscopia estivessem permanecendo despercebidos, seria de se
esperar o encontro de pelo menos alguns exames positivos entre os moradores
submetidos à coleta.

É possível, portanto, que a malária de Mata Atlântica do

Espírito Santo tenha, de fato, um comportamento clínico diferente daquele observado
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em São Paulo.

A freqüência relativamente baixa de baços palpáveis reflete,

provavelmente, a baixa freqüência de exposição à doença na área 139, 140 .
Concluímos ser o Plasmodium vivax o agente etiológico da malária em 64 dos
65 pacientes incluídos, tendo sido o paciente restante infectado pelo Plasmodium
malariae.

Esta conclusão é baseada nos aspectos morfológicos observados à

microscopia (figuras 5 a 11), nos resultados de PCR Multiplex (tabela 9 e anexo 7) e
nos resultados da IFI para anticorpos contra antígenos eritrocitários (tabela 9 e anexo
7). O aspecto morfológico é sugestivo de P. vivax em virtude do maior tamanho da
hemácia parasitada, do aspecto amebóide dos trofozoítas, os quais ocupam o maior
diâmetro da hemácia, e da presença de grânulos. Tais características puderam ser
observadas nas lâminas preparadas a partir da coleta de 51 pacientes, embora, para
aquele de número 35, as mesmas fossem equívocas. Em tal paciente, os parasitas
observados, embora presentes em hemácias de maior tamanho e ocupando o maior
diâmetro da hemácia, eram desprovidos de grânulos (figuras 9 e 10). Entretanto,
neste caso, tanto a PCR quanto a IFI foram positivas para P. vivax , fazendo supor
que se trate de uma forma atípica. Os estudos realizados em áreas semelhantes dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro não estabelecem as características
morfológicas dos parasitas observados
apenas Carvalho et al.

46, 138

46, 118, 119, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

e Curado

118

. De fato,

relatam o encontro de parasitas à

microscopia. Os primeiros autores não apresentam detalhes do aspecto morfológico,
descrevendo-os como parasitas de “malária vivax” 46, 138. Curado observou “escassos
trofozoítas com aspecto de P. vivax” nas lâminas de apenas dois de 393 indivíduos
submetidos a coleta 118 .
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No que diz respeito aos resultados, na técnica de IFI, nos 50 pacientes testados,
a alta freqüência de anticorpos para P. vivax , tanto da classe IgM (94%) quanto da
classe IgG (96%), assim como a alta mediana dos títulos (1:2.560 e 1:5.120,
respectivamente), corroboram a evidência encontrada na avaliação morfológica.
Três pacientes foram negativos para anticorpos da classe IgM e dois para anticorpos
da classe IgG.

O paciente 17 tinha resultado abaixo do ponto de corte para

anticorpos IgM (1:40), porém tinha altos títulos para anticorpos IgG (1:2.560). Além
do mais, era positivo para o mesmo parasita na PCR. Infelizmente, as lâminas
colhidas não tiveram qualidade boa o suficiente para permitir uma avaliação
adequada dos aspectos morfológicos. Para os pacientes de número 60 e 65, não foi
observada fluorescência, exceto para anticorpos IgM, abaixo do ponto de corte
(1:40), na amostra do paciente 65. Também nestes dois casos, o diagnóstico foi
firmado a partir da PCR, sendo a microscopia de pouca ajuda. Estes resultados falsonegativos na técnica de IFI refletem uma sensibilidade melhor do que a esperada para
esta metodologia, a qual é relatada como sendo de 60% para o P. vivax em
primoinfectados

43

e de 71% a 96% para o P. falciparum

43, 44

. Todos os pacientes

testados na IFI para P. malariae apresentaram resultados positivos, embora em
títulos, em geral, mais baixos que para o P. vivax. Uma vez que, nesta técnica, foram
utilizados antígenos brutos, é possível que tais resultados sejam devidos à baixa
especificidade para espécie, o que também foi observado por Volney et al. na Guiana
Francesa

114

. De fato, o paciente com PCR positiva para P. malariae apresentou

altos títulos na técnica de IFI para P. vivax (anexo 7). Infelizmente, a amostra do
mesmo não foi submetida a teste para anticorpos contra P. malariae por esta técnica.
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A evidência fornecida pelos resultados da PCR Multiplex pode ser considerada
de grande acurácia quando tomamos por base os resultados dos diversos estudos 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 141, 142, 143
145

. É um método em franca evolução 143, 144,

, mais sensível e mais específico para espécie do que a microscopia 141, 143, 146 e que

tem sido, recentemente, considerado padrão ouro para o diagnóstico de malária

146

.

Porém, apesar da presença de parasitas na microscopia, dois pacientes foram
negativos na PCR. Embora a presença de inibidores

147

ou a possibilidade de falha

técnica devam ser consideradas, Fandeur et al. 97 , em seu estudo na Guiana Francesa,
também se defrontaram com a ausência de produto detectável na PCR em amostras
de símios positivos com baixa parasitemia. Considerando ser a reação capaz de
amplificar outras amostras de sangue com quantidades semelhantes de parasitas,
aqueles autores sugeriram que a falha na detecção de parasitas pela PCR a partir de
animais positivos pela microscopia poderia ser devida a seqüências variantes nos
genes pesquisados, em regiões cruciais para a ligação dos “primers”. A partir desta
hipótese, os autores questionaram a possibilidade da existência de parasitas ainda não
reconhecidos que estivessem infectando os símios. Este mesmo questionamento
pode ser feito na presente situação. Ambos os pacientes tinham uma parasitemia de
menos de 300 parasitas por microlitro. O paciente 51 tinha altos títulos de anticorpos
das classes IgG e IgM contra antígenos de P. vivax pela técnica de IFI (1:10.240) e
apresentava anticorpos anti-CSP para peptídeos sintéticos de P. vivax VK 210 e P.
malariae. O paciente 60, no entanto, não tinha anticorpos detectáveis nem pela
técnica de IFI, nem pelo ELISA.
Os anticorpos anti-CSP detectados pela técnica de ELISA acrescentam pouco
ao diagnóstico etiológico.

A CSP, presente na superfície dos esporozoítos e
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constituída por uma região repetitiva central flanqueada por duas regiões nãorepetitivas, parece ser essencial para a adesão e invasão da forma infectante ao tecido
hepático

14, 19, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154

. A proteína liga-se a glicosaminoglicanos

presentes na região basolateral da membrana dos hepatócitos, representados
principalmente pela heparina

150, 151, 153, 154

, e o seu sítio de ligação localiza-se na

região não-repetitiva próxima ao terminal 3’, denominada região II-plus

150, 152

. A

especificidade da ligação é garantida pelo grau de sulfatização e pelo arranjo
seqüencial dos grupos sulfato na molécula de heparina, específicos do tecido
hepático

151, 153, 154, 155

. Este processo ocorre, aparentemente, aproveitando uma via

de depuração de lipoproteínas circulantes existente no hospedeiro

154, 156, 157

. De

forma surpreendente, a proteína responsável pela ligação do esporozoíto à glândula
salivar do mosquito também possui domínios de ligação à heparina

158

. A resposta

imune anti-esporozoíto, do tipo humoral e celular, é direcionada para epítopos
presentes fora da região repetitiva

159, 160, 161, 162, 163, 164

. Nestas circunstâncias, a

função desta última região, que configura as diferentes variantes do P. vivax, não é
clara, tendo sido a ela atribuído um papel na evasão imune por meio de sua
capacidade de induzir resposta humoral sem a participação da resposta celular

165

.

Assim, a presença de anticorpos contra a mesma não tem relação com a invasão das
hemácias e, por conseqüência, não define a etiologia da malária em curso, embora
evidências recentes demonstrem a presença de antígenos da CSP também nos
estágios eritrocitários, principalmente nos merozoítos 166 .
Anticorpos circulantes desenvolvidos contra a região repetitiva da CSP não têm
efeito protetor e não guardam relação com a parasitemia patente 17, 18, 23, 149, 168, 169, 170 .
Além disso, sua presença é fugaz em decorrência de sua curta meia-vida

17, 18, 22, 162

.
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Anticorpos contra diversas variantes e espécies são encontrados simultaneamente,
nos mesmos indivíduos, em diversas regiões

23, 24, 26, 30, 31, 162, 171, 172, 173, 174, 175

. Este

fenômeno, na maioria das vezes, é interpretado como a circulação simultânea de
parasitas diferentes.

Entretanto, apesar da alta especificidade dos peptídeos

sintéticos utilizados, respostas cruzadas são possíveis

23, 25, 176, 177, 178

. Também tem

sido observada a presença de resultados negativos para todos os peptídeos sintéticos
utilizados, com freqüência variável

22, 167, 169, 179

. Assim, os resultados observados

nos pacientes deste estudo refletem tão-somente a sua exposição a picadas
infectantes de anofelíneos e a circulação do P. vivax, com todas as suas variantes, e
do P. malariae na região

180

. Embora esperada, a alta freqüência de pacientes com

resultado negativo para anticorpos contra todos os peptídeos sintéticos testados
permite considerar a possibilidade da circulação de variantes de P. vivax ainda não
identificadas.
As variantes de P. vivax, entretanto, se diferenciam em relação a várias
características biológicas.

Deste modo, apresentam tropismos diferentes para

diferentes espécies de vetores

59, 173, 181, 182, 183

estação chuvosa

172, 175

, a variante VK210 é mais freqüente na

e a variante VK247 é mais escassa no clima temperado

184

.

Com relação às repercussões clínicas, a VK210 parece ser mais lentamente eliminada
da corrente sangüínea pela cloroquina e, aparentemente, apresenta maiores taxas de
recaídas do que a VK247 181, 185, 186 .
A falta de associação estatisticamente significante entre os títulos de anticorpos
dos pacientes e as variáveis ambientais pode ser decorrente do pequeno tamanho da
amostra ou, alternativamente, de uma exposição de natureza fortuita, em que nenhum
fator ambiental fosse claramente determinante. Embora os títulos de anticorpos da
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classe IgM contra estágios eritrocitários de P. vivax fossem maiores em indivíduos
mais jovens, conforme demonstrado pela fraca correlação negativa observada
mediante a aplicação do teste de Spearman (p = 0,042; r = - 0,291), indivíduos
positivos para este anticorpo foram encontrados em todas as faixas etárias, apenas
um sendo negativo.

Este dado sugere, mais uma vez, que, ocorrendo infecções

agudas em todas as idades, estas sejam de natureza casual, não dependendo de uma
exposição sistemática.
As

amostras

populacionais

não

foram

aleatórias,

mas

associadas

geograficamente e cronologicamente à ocorrência dos casos. Se isto, por um lado,
representa um viés do estudo, por outro atende ao objetivo de detectar portadores
assintomáticos, uma vez que, na teoria, estes habitantes teriam maior probabilidade
de terem sido expostos da mesma maneira que o caso. A falta de um grupo controle,
entretanto, torna limitada a nossa capacidade de avaliar possíveis fatores de
exposição.

A faixa etária destes moradores foi bastante abrangente e a sua

distribuição por sexo foi homogênea. Eram, em sua maioria, indivíduos naturais dos
próprios municípios, residindo no local há um longo período de tempo. Embora a
maioria tivesse feito viagens nos últimos dois anos, apenas um número muito
pequeno havia visitado a Região Amazônica. Desta forma, a possibilidade de haver
introdutores de malária de natureza alóctone é muito remota.
Um alto percentual das amostras testadas na técnica de IFI resultou positivo
para P. vivax e para P. malariae, tanto para IgM (6,2% e 15,8%, respectivamente)
quanto para IgG (37,7% e 44,6%, respectivamente). Com relação ao P. malariae, o
percentual de amostras positivas para a classe IgG ultrapassou 50% em vários
municípios, chegando a mais de 60% em Santa Tereza (gráfico 1). Para o P. vivax, o
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percentual de positivos para este anticorpo foi superior a 40% na maioria dos
municípios (gráfico 4). Apesar da baixa mediana dos títulos, em algumas amostras
os mesmos foram bastante elevados (gráficos 2, 3, 5 e 6). É válido o argumento de
que as alíquotas testadas para P. malariae representavam uma sub-amostra altamente
selecionada, porém o mesmo não se aplica àquelas testadas para o P. vivax , as quais
representavam a quase totalidade da coleta.
Curado, em sua dissertação de mestrado, analisou as amostras de 393
habitantes de áreas de ocorrência de malária no estado de São Paulo pela técnica de
IFI para detecção de anticorpos, apenas da classe IgG, contra P. vivax

118, 119

. As

áreas em questão eram localidades situadas em três regiões distintas, o Vale do
Ribeira, a Serra do Mar e o litoral norte. Nas três localidades do Vale do Ribeira, o
percentual de resultados positivos foi muito próximo para duas delas (54% e 52%) e
menor para a terceira (24%). Chama a atenção o fato de que em duas destas
localidades, Juquiazinho e Shangrilá, as características demográficas e espaciais
eram muito semelhantes, e a distância muito próxima (cerca de 10 quilômetros).
Contudo, os percentuais de resultados positivos foram consideravelmente diferentes
(52% e 24%, respectivamente), não ficando claras as razões para tal discrepância. A
região da Serra do Mar tinha características muito semelhantes às da nossa região de
estudo, embora com menor densidade populacional. Nas três localidades avaliadas
nesta região, os percentuais de resultados positivos foram de 38%, 28% e 7%. Aqui,
chama a atenção o baixo percentual obtido na localidade de Balneário Esmeralda
(7%), precisamente aquele em que o contato dos moradores com a floresta pareceu
ser maior. Para o litoral norte, os percentuais em duas localidades avaliadas foram
de 32% e 18%. A autora encontrou diferenças significantes entre os percentuais de
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resultados positivos obtidos de moradores permanentes e de visitantes esporádicos,
sendo maiores no primeiro grupo.

Apesar de ter sido usado como limiar de

reatividade a diluição de 1:40, ao considerar um resultado com limiar de 1:80, a
autora encontrou um decréscimo na prevalência global apenas de 28% para 20,5%.
Com relação ao P. malariae, apenas poucas amostras positivas para anticorpos antiCSP foram testadas na IFI, todas com resultado positivo.
A mesma autora, em sua Tese de doutorado, desenvolveu a mesma
metodologia em duas áreas do Vale do Ribeira, o Parque Estadual Turístico do Alto
Ribeira (PETAR) e o Parque Estadual Intervales, avaliando 318 amostras

133, 134

.

Também apenas para anticorpos da classe IgG, os percentuais de resultados positivos
para P. vivax foram de 49% e 32%, para PETAR e Intervale s, respectivamente. Se
fosse utilizado, alternativamente, o limiar de reatividade de 1:80, os percentuais
seriam de 41,3% e 24,5%

133

. Para P. malariae, os percentuais correspondentes

foram de 19% e 16%.
Azevedo, ao submeter amostras coletadas de moradores da localidade de Rio
Bonito, no município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, à técnica de IFI para
detecção de anticorpos da classe IgG contra antígenos eritrocitários de P. vivax ,
obteve 35,4% de resultados positivos em 65 amostras coletadas em 1996 e 47,8% de
resultados positivos em 35 amostras coletadas em 1993, por ocasião de um surto de
malária 135 . Também, neste caso, o limiar de reatividade utilizado foi 1:40.
Duarte analisou, pela mesma técnica, 38 amostras de funcionários do Parque
Estadual da Cantareira, São Paulo, em sua dissertação de mestrado

136

. A razão da

escolha se deveu à convivência destes funcionários com símios selvagens existentes
no Parque. Os percentuais de resultados positivos para anticorpos das classes IgG e
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IgM contra estágios eritrocitários de P. vivax , utilizando como limiar de reatividade a
diluição de 1:40, foram de 10,5% e 6,2%, respectivamente.

Em sua Tese de

doutorado, a mesma autora analisou 216 amostras de indivíduos residentes nas
proximidades da usina hidroelétrica de Porto Primavera, no município de Presidente
Epitácio, região oeste do Estado de São Paulo 137 . Esta não é área de malária humana
atual, embora casos tivessem sido detectados até 1993, tendo sido a coleta realizada
em 2000. Também utilizando como limiar de reatividade a diluição de 1:40, a autora
obteve 20,8% de resultados positivos para IgG contra antígenos eritrocitários de P.
vivax , a maioria nas diluições de 1:40 e 1:80.
Com exceção dos estudos de Duarte, nos quais as características das amostras
diferiam substancialmente das nossas, os resultados obtidos foram muito semelhantes
aos que obtivemos. Desta forma, um percentual importante dos moradores de áreas
de malária residual do sistema de Mata Atlântica parece ter sido infectado por
parasitas da malária, quer sejam P. vivax ou P. malariae, em períodos mais ou menos
recentes. Mais uma vez, pode suscitar dúvidas o fato de terem sido usados antígenos
brutos dos protozoários. Entretanto, no presente estudo, a avaliação, pela mesma
metodologia, de 192 amostras de moradores de uma área livre de malária, porém
próxima à endêmica, não revelou qualquer resultado positivo.

Aparentemente,

portanto, nossos resultados são acurados no que concerne à infecção pelos
protozoários em questão.
O predomínio do gênero masculino, observado entre os pacientes, se manteve
entre os habitantes com resultado positivo para anticorpos da classe IgG, na técnica
de IFI, contra P. malariae e contra P. vivax , embora a diferença percentual fosse
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menos evidente. Não foi possível detectar outras diferenças relacionadas ao gênero,
possivelmente porque o número de observações foi insuficiente.
Houve fraca correlação estatisticamente significante entre tempo de
permanência na área endêmica e título de IgG contra P. vivax na técnica de IFI (teste
de Spearman; p = 0,05; r = 0,11), ou seja, o maior tempo de exposição está
relacionado à maior probabilidade de adquirir a infecção. Embora o título não seja
um bom marcador da ocorrência prévia de infecção, tal relação pode ser deduzida a
partir desta análise, uma vez que a mesma considerou todos os resultados, mesmo
aqueles abaixo do limiar de reatividade.

Por outro lado, embora tenha se

aproximado, a idade não atingiu significância em sua correlação com o título do
mesmo anticorpo na técnica de IFI (teste de Spearman; p = 0,057; r = 0,075), mas
apresentou uma boa correlação com o tempo de permanência na área (teste de
Spearman; p < 0,0001; r = 0,6). Desta forma, o verdadeiro fator determinante deve
ser o tempo de exposição, sendo a idade uma co-variável. A ausência de correlação
entre idade ou tempo de permanência e anticorpos da classe IgM para este parasita,
reforça a idéia de uma infecção de natureza fortuita, podendo atingir indivíduos de
todas as faixas etárias.

Já a ausência de correlação entre estas variáveis

populacionais e os títulos dos demais anticorpos, bem como a correlação negativa
entre idade e título de anticorpos da classe IgG contra P. malariae para o município
de Santa Tereza, podem ser explicadas pelo número insuficiente de observações em
alguns municípios e pela natureza de sub-amostra selecionada das alíquotas
submetidas à técnica de IFI para P. malariae.
A técnica de ELISA para detecção de anticorpos da classe IgG contra peptídeos
sintéticos correspondentes à CSP de P. vivax com suas variantes e P. malariae foi
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aplicada à quase totalidade das amostras coletadas da população (1702 amostras, ou
95,8% do total). Obtivemos resultado positivo para pelo menos um dos peptídeos em
36,1% das mesmas. Para os peptídeos individuais, os percentuais foram de 25,4%
para P. vivax clássico, 15,1% para P. malariae, 10,7% para P. vivax-like e 6,3% para
a variante VK 247.
Curado, em sua dissertação de mestrado, avaliando localidades da Serra do
Mar, do Vale do Ribeira e do litoral norte do estado de São Paulo, obteve percentuais
bem mais baixos, sendo o maior deles o de 17,4% para P. vivax-like na localidade de
Shangrilá, no Vale do Ribeira 118, 119. Em sua Tese de doutorado, a autora obteve, no
Vale do Ribeira, percentuais da ordem de 50% de resultados positivos para pelo
menos um dos peptídeos testados, tendo os percentuais para os peptídeos individuais
variado na faixa de 15% a 35%, dependendo da localidade e do peptídeo

133

. A

exceção foi o percentual de resultados positivos para P. vivax clássico no PETAR, de
apenas 7,8%.
Azevedo, ao analisar 65 amostras colhidas em 1996 e 24 em 1993 de
moradores da localidade de Rio Bonito, no município fluminense de Nova Friburgo,
apenas para o P. vivax e suas variantes, encontrou percentuais de cerca de 10% para
o P. vivax clássico e de cerca de 4% para o P. vivax-like, para quaisquer dos dois
anos considerados 135 . Para a variante VK 247, entretanto, o percentual foi maior em
1993, por ocasião de um surto de malária (29,2%), do que em 1996 (12,3%).
Duarte, analisando as amostras de 38 funcionários do Parque Estadual da
Cantareira, em São Paulo, obteve resultados positivos para pelo menos um dos
peptídeos em 31,5% das mesmas

136

. Os percentuais de resultados positivos para os

peptídeos individuais foram próximos, variando de 13,1% para o P. vivax-like a
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23,7% para cada uma das duas outras variantes de P. vivax. Em sua Tese de
doutorado, a autora obteve percentuais de 15% a 20% de resultados positivos para
pelo menos um dos peptídeos em 216 amostras obtidas de moradores da região da
usina hidroelétrica de Porto Primavera, dependendo da localidade

137

. No estudo em

questão, os percentuais para os peptídeos individuais foram bem menores do que os
encontrados entre os funcionários do Parque Estadual da Cantareira, variando entre
3,2% para o P. malariae e 7,9% para o P. vivax clássico.
A comparação destes resultados é difícil de ser feita quando se considera a
natureza dos antígenos sob exame. Os anticorpos anti-CSP têm meia-vida curta e
não guardam uma relação direta com a etiologia da infecção adquirida pelos
indivíduos expostos 17, 18, 22, 23, 149, 162, 168, 169, 170 . Assim, na melhor hipótese, denotam
a circulação do P. vivax, com todas as suas variantes, e do P. malariae nas diversas
áreas residuais do sistema de Mata Atlântica. Chamam a atenção os resultados de
Duarte

137

para os moradores de área atualmente livre de malária, sugerindo que,

mesmo um baixo percentual, continua exposto à inoculação de esporozoítos por
picadas de vetores infectados.
Cento e oito das 1702 amostras testadas (6,3%) reagiram contra peptídeos
sintéticos correspondentes à CSP da variante VK 247 de P. vivax no presente estudo.
Entretanto, 43 destas 108 (38,9%) reagiram concomitantemente contra peptídeos
sintéticos correspondentes à CSP de P. malariae, podendo ter ocorrido reações
cruzadas como as que foram evidenciadas no estudo de Cochrane et al.

23

. Merece

destaque o encontro de 51 amostras positivas exclusivamente para o P. vivax-like, o
que, pelo nosso conhecimento, não tem precedente em literatura 30, 31 . O predomínio
de resultados positivos no ELISA para o gênero feminino no que diz respeito a vários
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peptídeos sintéticos é difícil de interpretar. Provavelmente está relacionado a alguma
variável de confusão não identificada.
Evidenciamos, pela técnica de PCR, a presença de DNA de P. vivax em 23
moradores assintomáticos da área endêmica (1,5% da amostra testada), bem como de
P. malariae em 15 amostras (0,9%), de P. falciparum em nove amostras (0,5%) e de
P. falciparum e P. malariae, simultaneamente, em uma amostra.
Curado et al.

134

Curado

133

e

também encontraram amostras positivas para DNA de Plasmodium.

Em Intervales, foram duas amostras positivas para P. falciparum e uma para P.
malariae, enquanto no PETAR foram três simultaneamente positivas para P.
falciparum e P. vivax e uma positiva exclusivamente para P. falciparum.
A existência de pacientes assintomáticos portadores de parasitas da malária na
corrente sangüínea não pode mais ser considerada exclusividade de áreas
holoendêmicas e de transmissão estável. O conceito tradicional de que a presença de
parasitas circulantes na ausência de sintomatologia reflete longa exposição à
transmissão e, em conseqüência, alto nível de imunidade

187, 188, 189

, tem sido

desafiado por evidências contrárias 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202. Com
efeito, o advento da PCR tornou possível demonstrar a presença de parasitas
indetectáveis pela microscopia em habitantes de áreas até mesmo hipoendêmicas 198,
200, 201

e de transmissão instável

194, 198, 199, 201

. Nessas áreas, a razão entre indivíduos

sintomáticos e assintomáticos tem variado entre 1:1,4 para o P. falciparum em
Iquitos, no Peru

200

, e 1:20 para o P. vivax em Ji-Paraná, Rondônia

198

. Ainda,

infecções assintomáticas foram detectadas mesmo em indivíduos não- imunes,
precedidas por período sintomático
transmissão de baixa intensidade

190
202

.

ou não

193

, e em residentes de áreas com

Existe relação com exposição de longa
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duração, porém não equivalente a diversas décadas.

De fato, a observação de

migrantes provenientes de área livre de malária e estabelecidos em área endêmica
permitiu observar que dois anos de exposição eram suficientes para propiciar aos
mesmos a mesma imunidade que aquela apresentada pelos moradores originais
197

191,

. Entretanto, entre estes mesmos migrantes, a intensidade da resistência à infecção

era proporcional à faixa etária, de forma similar ao que acontecia com a população
original 191, 197 . Ao que parece, portanto, os diferentes níveis de proteção observados
nas diferentes faixas etárias são mais decorrentes da maturidade do sistema imune do
que da duração da exposição

192

.

As infecções assintomáticas, de forma

independente da maior ou menor intensidade dos sintomas entre aqueles que os
desenvolvem, o que reflete mais o nível de imunidade, parecem ocorrer em todas as
faixas etárias, mesmo nas áreas com transmissão mais intensa 195, 196.
As evidências discutidas até aqui sugerem que o processo de desenvolvimento
de imunidade parcial entre os expostos à infecção pelo Plasmodium não é tão linear e
progressivo quanto se poderia supor. Alternativamente, este processo parece estar
sujeito à influência de diversas variáveis, como as condições de transmissão e as
características genéticas, tanto dos hospedeiros quanto dos parasitas. Em relação ao
hospedeiro, os polimorfismos dos eritrócitos, como o traço falcêmico
207

, a a-talassemia

203, 206

, o grupo sangüíneo O

208

203, 204, 205, 206,

e os caracteres heterozigótico e

hemizigótico para a deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) 203, 206, 208,
209

são protetores, enquanto outros, como o caráter homozigótico para esterase D,

favorecem a maior morbidade 208 . A presença de um dos alelos do grupo sangüíneo
Duffy é condição determinante para a infecção pelo P. vivax

208

.

Destes
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polimorfismos, a deficiência de G6PD parece estar associada com maior freqüência
de malária assintomática 208, 209.
A intensidade da parasitemia naqueles infectados pelo P. falciparum se agrega
em nível familiar e está relacionada à freqüência de infecção pelo P. malariae, o que
sugere um controle, regulado em nível genético, sobre a multiplicação de ambos os
parasitas

210

. De fato, traços genéticos, como a presença do HLA-B53, protegem

contra a gravidade da doença

203, 211, 212, 213

. Em indivíduos com este alelo, há maior

reconhecimento, por parte do sistema imune, do antígeno de superfície específico do
estágio hepático, o LSA-1

212

. A região cromossômica 5q31-q33, por meio do

marcador D5S636, situado próximo aos genes responsáveis pela síntese das citocinas
interleucina (IL)-4 e IL-12, exerce efeito regulador sobre a resposta imune contra os
parasitas da malária

203, 205, 214, 215

. Mutações nos genes que codificam a síntese do

Fator de Necrose Tumoral (TNF)-a e a molécula receptora ICAM-1, por outro lado,
predispõem à gravidade da condição clínica 203 , porém, indivíduos heterozigotos para
o alelo TNF-a-238A albergam um maior número de genótipos de P. falciparum em
infecções assintomáticas
igualmente protetores

203

209

e outros polimorfismos deste mesmo gene são

. Alguns alelos dos genes que codificam proteínas de

ligação, como a ICAM-1 e a MBL também conferem proteção em relação às
manifestações clínicas da doença 203 .
A influência das características genéticas do hospedeiro é traduzida pelas
características da resposta imune no mesmo, tanto a celular quanto a humoral. O
substrato genético atua na regulação da resposta imune por meio de células
reguladoras, de anticorpos neutralizantes (anti-toxinas) e de moléculas efetoras autoreguladoras

216

. Em relação à imunidade celular, existe uma tendência para que a
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hemozoína estimule a produção de TNF-a e IL-10

192, 217

. A IL-10, por sua vez,

deprime a produção de IL-12 192, 216 . Porém, o substrato genético pode modificar este
padrão de resposta. Além da hemozoína, o fator de crescimento tumoral (TGF)-β e a
natureza dos imunocomplexos circulantes também exercem influência sobre os
níveis de TNF-a

218

. O resultado final irá depender da relação entre IL-10 e IL-12.

A tolerância à parasitemia e a malária assintomática são diretamente proporcionais
aos níveis de IL-12

217, 218, 219

. Tanto a malária grave, de uma forma geral, quanto a

anemia grave relacionada à malária estão associadas a baixos níveis de IL-12, porém,
na anemia grave, os níveis de IL-10 e TNF-a também estão reduzidos

217, 218, 220, 221

O TGF-β, por sua vez, contribui favorecendo a redução da parasitemia

218

.

. Deste

modo, a complexa relação resultante é a de razões TGF-β/IL-12 e IL-10/IL-12
elevadas, mas razões TGF-β/TNF-a e IL-10/TNF-a reduzidas, na malária grave

218

.

Esta última razão é preditiva de anemia grave e malária cerebral quando infe rior a
um e de parasitemia alta quando elevada 222 . A razão menor que um está associada a
mutação na posição 238 do promotor do gene que codifica o TNF-a

222

. De forma

paradoxal, o perfil de resposta imune Th1 pode estar relacionado a redução da
parasitemia concomitante à acentuação dos danos causados pela doença

205

, porém

existe ganho de imunidade nas crianças por volta dos 36 meses de idade mediante a
transição de uma resposta do tipo Th2 para uma do tipo Th1

192

. Por outro lado, em

uma situação de isodensidade parasitária, a probabilidade de ser sintomático aumenta
com a idade 223 .
Com relação à imunidade humoral, diferentes subclasses de anticorpos
dirigidos contra antígenos diferentes de regiões diferentes do parasita influenciam a
contagem de formas circulantes

224

. Anticorpos dirigidos contra antígenos de baixo
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peso molecular inibem a penetração do merozoíto no eritrócito, enquanto aqueles
dirigidos contra antígenos de alto peso molecular não inibem

224

. Crianças com

menos de 12 anos de idade produzem anticorpos principalmente contra antígenos de
alto peso molecular, enquanto aquelas com mais de 12 anos o fazem contra antígenos
de baixo peso molecular 224 . A situação de malária assintomática é associada a níveis
elevados de auto-anticorpos
226

225

, produção de anticorpos anti-glicosilfosfatidilinositol

e presença de anticorpos IgG1 contra o antígeno MSP119

227

. Os anticorpos anti-

glicosilfosfatidilinositol, entretanto, não são determinantes absolutos, uma vez que
crianças de 1 a 4 anos de idade também podem apresentar malária assintomática, mas
produzem baixas quantidades deste anticorpo

228

. A subclasse do anticorpo também

é importante. Assim, anticorpos das subclasses IgG1 e IgG3 contra o antígeno apical
de membrana do P. vivax (PvAMA1) são protetores

229

. A mesma resposta também

é protetora quando dirigida contra o fragmento de 19 kDa do antígeno PvMSP-1

230

.

A transição para uma resposta IgG1 e IgG3 é favorecida, de forma independente,
pela exposição e pela maturidade do sistema imune 231 .
O protozoário, por sua vez, apresenta diferentes epítopos que lhe conferem
níveis diferentes de virulência.

Assim, os habitantes de área endêmica que

desenvolvem anticorpos contra a família de proteínas do P. falciparum denominada
RIFIN (repetitive interpersed family), expressa na superfície dos eritrócitos aderidos,
têm mais sucesso na eliminação do parasita 232 . Mutações na seqüência do gene para
a síntese do antígeno apical de membrana do P. falciparum, expresso na superfície
do esporozoíto, ocorrem em regiões diferentes para sintomáticos e assintomáticos 233 .
Além disto, estas mutações são diferentes para adultos e crianças e a mutação Glu187
está associada com maior morbidade em crianças e com infecção sintomática em
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adultos

233

. Gestantes negativas para anticorpo anti-MSP-119 e anticorpo anti- ligante

para condroitin-sulfato A, assim como gestantes com altos títulos de anticorpos antiCSP, anti- LSA-1 e anti- RESA (antígeno presente na superfície de eritrócitos que
albergam formas em anel) têm maior risco de infecção placentária

234

. Diferentes

alelos do gene responsável pela síntese do antígeno EBA-175, que medeia a ligação
do parasita com resíduos de ácido siálico da glicoforina, são encontrados em
diferentes apresentações clínicas

235

. Desta forma, o segmento F é mais freqüente,

mas o segmento C é mais associado a malária grave

235

. Os assintomáticos, por sua

vez, têm uma freqüência maior da presença simultânea de ambos os fragmentos

235

,

embora, em um estudo, a freqüência maior em assintomáticos tenha sido do
fragmento F e as infecções mistas estivessem associadas à presença de sintomas

236

.

As diferentes formas clínicas da malária por P. falciparum também estão
relacionadas aos diferentes tipos de PfEMP1, o complexo protéico responsável pela
adesão, presente na superfície do eritrócito infectado

237, 238, 239

. Este complexo

protéico representa o produto de síntese dos genes var, sendo os diferentes tipos de
expressão denominados antígenos variantes de superfície (VSA)

237, 238, 239

. O tipo

relacionado à malária grave é o VSAsm , acompanhado pela regulação positiva dos
genes var do grupo A, enquanto aquele relacionado tanto à malária não-complicada
quanto à infecção assintomática é o VSAum

237, 238, 239

. Existem cerca de sessenta

genes var agrupados em três subgrupos, designados A, B e C. A prevalência destes
subgrupos varia conforme a região e a sintomatologia apresentada. Assim, em Papua
Nova Guiné, por exemplo, as crianças sintomáticas albergam principalmente
parasitas com genes var do grupo B, predominando o grupo C naquelas
assintomáticas

240

. Na Tanzânia, entretanto, os genes var dos grupos A e B também
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predominaram na malária sintomática, mas os do grupo C foram eqüitativamente
distribuídos 241 . Adicionalmente, a resposta humoral contra os antígenos Pfs230 e Pf
48/45 reduz a transmissão da malária em mais de 50%, enquanto a resposta isolada
contra o Pf 48/45 a reduz em mais de 90%

242

. Por fim, um grupo de genes

denominado R45-FIKK quinase tem, aparentemente, um papel na remodelação do
eritrócito infectado e está relacionado à virulência do protozoário 243 .
As infecções pelos protozoários do gênero Plasmodium são freqüentemente
policlonais, o que é um impedimento para o desenvolvimento de imunidade, uma vez
que um novo clone pode desencadear doença em um hospedeiro que já desenvolveu
defesas contra os anteriores. Desta forma, a complexidade antigênica presente nas
infecções varia inversamente com a idade

244

. Nas infecções assintomáticas, há

seleção do genótipo infectante, sendo fator desencadeante de sintomas a co- infecção
por um genótipo diferente

245

. Também, in vitro, o P. falciparum em cultivo

prolongado tende à monoclonalidade, sendo os genótipos sobreviventes aqueles que
conseguiram evadir-se do sistema imune do hospedeiro original. Com efeito, nestas
circunstâncias, os parasitas são mais facilmente inibidos por anticorpos heterólogos
do que por homólogos

246

. Entretanto, a diversidade de genótipos é a ocorrência

mais freqüente em áreas endêmicas, mesmo aquelas mais isoladas

247, 248

. Porém,

quando predomina um genótipo, há maior freqüência de sintomas leves ou de
ausência de sintomas entre os acometidos

202, 245

. Muitas vezes, tal predomínio

ocorre em função de um fator de natureza externa, como o uso de drogas
antimaláricas.

Parasitas resistentes têm mais vantagem de sobrevivência, mas,

sobrevivendo, acabam por ser menos virulentos do que os clones originais

202

. Nem

sempre este comportamento pode ser atribuído ao desenvolvimento de imunidade por
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parte do hospedeiro, podendo indicar, tão-somente, expressão de antígenos de baixa
patogenicidade no clone resultante. O surto de malária por P. falciparum ocorrido no
município de Governador Lindenberg, no norte do Espírito Santo, nos meses de
março e abril de 2004, ilustra bem esta última situação (Secretaria do Estado da
Saúde do Espírito Santo, dados não publicados). Entre os trinta e nove casos da
doença detectados, a maioria apresentava-se com sinais e sintomas leves a
moderados, embora todos fossem indivíduos não-imunes.

O introdutor não foi

identificado, mas possivelmente tratava-se de indivíduo que albergava um ou mais
clones do parasita já selecionados no que diz respeito à sensibilidade aos
antimaláricos, talvez por múltiplos abandonos de tratamento. Este fato pôde ser
constatado quando diversos pacientes da área do surto apresentaram recrudescências,
necessitando serem tratados com esquemas alternativos.
Em conjunto, estas evidências sugerem que as infecções assintomáticas sejam
parte integrante do espectro de manifestações da malária, ocorrendo em maior ou
menor freqüência quaisquer que sejam as condições de transmissão. Neste contexto,
não deve causar surpresa o fato de termos encontrado moradores albergando
parasitas sem apresentar sintomas, mas sim o fato de termos encontrado tão poucos
assintomáticos em uma área endêmica de malária humana. Mesmo a presença de
DNA de P. falciparum evidenciada pela PCR em alguns moradores não deve ser
vista como uma ocorrência de natureza extraordinária. Conforme os argumentos até
aqui apresentados, tais parasitas podem ser clones de baixa virulência, circulando
com baixa freqüência e passando despercebidos frente ao sistema de vigilância
passiva empregado pela Secretaria de Estado da Saúde. De fato, o percentual de
indivíduos positivos na técnica de IFI para anticorpos contra antígenos eritrocitários
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deste parasita foi consideravelmente mais baixo do que para os demais (gráfico 7).
Os baixos títulos observados (gráficos 8 e 9) fazem supor, inclusive, que tais
resultados sejam resultantes de respostas de natureza cruzada.
Alternativamente, o P. falciparum encontrado neste e em outros locais do
sistema de Mata Atlântica pode ter uma origem diferente. Durante as diversas fases
do seu extenso estudo sobre malária símia no Brasil, Leônidas Deane e seus
numerosos colaboradores defrontaram-se com protozoários do gênero Plasmodium
cuja espécie não eram capazes de determinar

96

.

Tais protozoários foram

encontrados isoladamente (cerca de 3% das amostras avaliadas) ou em
concomitância com o P. brasilianum (cerca de 0,5% das amostras)

96

. Mais tarde,

Volney et al. 114 , em seu estudo na Guiana Francesa, encontraram um alto percentual
(82,7%) de símios positivos para anticorpos contra estágios eritrocitários de P.
falciparum. Também Gozalo et al. 249 , em 35 símios oriundos da Amazônia peruana,
encontraram seis positivos para anticorpos da classe IgM e quatro para aqueles da
classe IgG contra antígenos específicos do P. falciparum, como o MSP-119 , o SPf 66
e a porção repetitiva da CSP. Mais recentemente, Duarte

137

e Duarte et al.

250

também evidenciaram a presença de anticorpos contra estágios eritrocitários de P.
falciparum, com freqüência variável, em diversas regiões do Brasil.

Duarte

137

encontrou, inclusive, DNA de P. falciparum em duas amostras de símios da região
da usina hidroelétrica de Porto Primavera. Chimpanzés e gorilas, na África, podem
ser infectados pelo P. reichenowi, um parasita que, embora semelhante, não é
idêntico ao P. falciparum

82, 83, 251

. Da mesma forma, os símios do Novo Mundo

podem estar albergando um parasita semelhante, talvez o P. reichenowi, ou o próprio
P. falciparum. Este parasita, quando transferido para seres humanos, em virtude da
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falta de adaptação ao novo hospedeiro, teria dificuldades para multiplicar-se em
magnitude suficiente a ponto de causar doença 93 .
As alterações ambientais promovidas pelo homem têm modificado o
comportamento dos diversos anofelíneos. Estas alterações, além de favorecer a
diversidade das espécies
transmissão da malária.

252, 253, 254, 255

O próprio A. darlingi, vetor outrora essencialmente

endofílico, antropofílico e endofágico
nas áreas alteradas

10, 254

, propiciam a sua participação na cadeia de

49

, tem apresentado decréscimo de prevalência

e sofrido mudanças em seu comportamento. Agora, o A.

darlingi faz o repasto principalmente no peridomicílio acompanhado por outras
espécies que têm sido encontradas infectadas

256

. De fato, a infecção de outros

anofelíneos por parasitas da malária tem sido observada já há muito tempo
254, 257, 258, 259, 260

.

10, 51, 52,

Da mesma forma, estas outras espécies foram, no passado,

infectadas experimentalmente

261, 262, 263, 264

.

Estes vetores secundários têm

participação na cadeia de transmissão da malária provavelmente apenas quando um
vetor importante iniciou alguma epidemia

10

, porém, nas ocasiões em que a

transmissão ocorreu na ausência do A. darlingi, a presença de tais vetores pode ter
sido suficiente para mantê- la

265

. Eles têm diferentes preferências quanto às fontes

de repasto, mas, qua ndo a oportunidade surge, todos podem fazê- lo no homem
266

264,

. Alguns autores, inclusive, defendem a hipótese de que qualquer espécie do

subgênero Nyssorhynchus pode atuar como vetor nas circunstâncias adequadas
268, 269

267,

.

Na região extra-Amazônica, as modificações ambientais também têm
favorecido a diversidade de espécies. Nas áreas preservadas, há menor número das
mesmas, com predomínio absoluto do A. cruzii 129, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 e, quando
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numerosas, estas espécies diferem daquela s encontradas em ambiente alterado, sendo
representadas por anofelíneos que mantêm uma relação mais íntima com o ambiente
florestal 277, 278.
As espécies de anofelíneos obtidas por capturas aleatórias realizadas no
peridomicílio, no presente estudo, certamente não representam toda a fauna anofélica
local, porém permitem um vislumbre daquela que está relacionada ao ambiente
antrópico (tabelas 14 e 15). São espécies típicas do ambiente alterado pelo homem,
uma vez que procriam em áreas de vegetação secundária

264, 266, 279

.

Esta

particularidade está relacionada à sua versatilidade, já que se adaptam a múltiplos
tipos de criadouros

263, 264, 266, 267, 268, 279, 280, 281, 282, 283, 284

. Desta forma, sua

distribuição e a freqüência relativa de cada espécie são muito semelhantes nas várias
áreas ocupadas pelo homem na região extra-Amazônica

257, 261, 280, 284, 285, 286, 287

Nestas situações, a espécie predominante é, invariavelmente, o A. strodei
disso, são espécies exofílicas e zoofílicas
290, 291, 292

287

.

. Além

10, 124, 254, 257, 263, 264, 266, 267, 268, 281, 284, 288, 289,

, de hábitos crepusculares vespertinos

10, 252, 260, 264, 266, 291, 293, 294

exceção do A. galvaoi, com atividade ao longo de toda a noite

291, 292

, com

, e que

compartilham freqüentemente os mesmos criadouros 257, 263, 264, 266, 279, 282, 284, 295. São
espécies que se distribuem em áreas do interior, mais afastadas do litoral 279, 287. Nas
áreas do sistema de Mata Atlântica, sua densidade é freqüentemente maior no
extradomicílio do que no peridomicílio 275 .
O A. strodei, apesar de procriar em diversos tipos de criadouros

temperaturas mais baixas

282

, tem

264, 267

. É um anofelíneo

264, 266, 282

e que tolera bem

preferência por aqueles que possuem plantas aquáticas
freqüentemente encontrado nas altitudes elevadas

264, 281

. Nas capturas, tem sido mais freqüente na estação
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chuvosa

292

Amazônica
290, 296

.

.

292

Embora com ampla distribuição, é pouco freqüente na região
. Pode penetrar nas moradias, onde, por vezes, é capturado
261, 264

Já foi infectado experimentalmente por P. vivax

naturalmente infectado por este mesmo parasita
portanto, vetor potencial

10, 124, 267, 268, 292, 297

10, 259, 260

267, 282, 286,

e encontrado

, sendo considerado,

. É possível que, quando em grande

número, possa ter alguma importância na transmissão da malária 264 .
O A. evansae também é mais freqüente na estação chuvosa
ser capturado no interior das moradias

271, 291, 293

49, 264, 291, 292

e pode

, apresentando picos de atividade ao

entardecer e ao amanhecer, às vezes durante toda a noite

264

. Contudo, é mais

zoofílico do que o A. strodei 257 . Da mesma maneira que o A. strodei, já foi infectado
experimentalmente pelo P. vivax, evoluindo a infecção até à fase de esporozoítos 262 .
Encontrado naturalmente infectado 257 , também é considerado um vetor potencial 124,
268, 291, 293, 297

. No presente estudo, foi a única espécie em que se detectou a presença

de DNA de P. vivax .
O A. lutzi é uma espécie de comportamento mais silvestre
tenha sido capturado no interior de moradias
maiores altitudes

279

271

267, 273, 276

, embora já

, sendo bastante encontrado em

. Não tem, até o momento, sido particularmente incriminado na

transmissão da malária.
O A. argyritarsis é uma espécie resistente às adversidades do ambiente, cujas
larvas suportam bem grandes variações de pH e temperatura
procriar inclusive em recipientes artificiais
capturado no interior das moradias

264, 266, 267, 280, 298

280, 284, 286, 299

290

. Versátil, pode

. Também pode ser

e em todos os horários

292

, mas sua

participação como vetor da malária tem sido considerada improvável 266, 267, 279, 300 .
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As larvas do A. albitarsis s. l. são mais exigentes em relação às características
dos criadouros, não tolerando grandes variações de pH e temperatura 290 e preferindo
coleções de água que contêm plantas aquáticas
nos meses quentes
baixas

302

252, 279, 280, 301

264, 266, 267, 281, 283

. Prolifera melhor

e seus ovos eclodem menos em temperaturas mais

, porém os adultos convivem bem com um clima mais frio

altitudes intermediárias (até 400 metros)
altitudes (cerca de 900 metros)

266

264

266

. Prefere as

, mas pode ser encontrado em maiores

. Por vezes é claramente antropofílico

295

, outras,

nem tanto 257, 303 , e outras, ainda, simultaneamente zoofílico e antropofílico 252, 282, 284,
296, 299, 304

. É, muitas vezes, endofílico

durante o dia

279, 290

264, 267

, podendo fazer o repasto até mesmo

, porém, em outras ocasiões, prefere o ambiente silvestre

284, 305

.

É difícil dizer até que ponto estas variações de comportamento estão relacionadas às
diferentes prevalências das espécies crípticas, no entanto, Forattini et al.
Kakitani e Forattini

308

306, 307

e

observaram que o comportamento das espécies A e B podia

ser igualmente antropofílico quando as condições ambientais, modificadas pelo
homem, eram propícias. Tais observações referiam-se a áreas de agricultura de
irrigação onde o anofelíneo procriava e, embora permanecesse exofílico, fazia o
repasto em seres humanos. Assim, mesmo espécies crípticas consideradas de baixo
potencial vetorial podem vir a atuar como transmissoras em circunstâncias
apropriadas. De uma forma geral, o A. albitarsis s. l. é considerado vetor da malária,
pelo menos possível

124, 284, 285, 291, 294, 300, 309, 310

. Em nossa área de estudo, a

densidade deste anofelíneo foi baixa, entretanto, o mesmo foi encontrado, algumas
vezes, no intradomicílio (tabela 15).
Entre as outras espécies capturadas neste estudo, o A. galvaoi já foi encontrado
naturalmente infectado por P. vivax

10, 259

, o A. parvus tem características mais
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silvestres, embora possa fazer o repasto em seres humanos

267, 288

, e o A. minor pode

procriar em riachos com corredeiras, freqüentes nesta região de relevo acidentado 311 .
O A. cruzii, representante do subgênero Kerteszia, reconhecido transmissor nas áreas
de “bromélia malária”

63, 64, 65, 124, 126

e vetor de malária símia

86, 87, 95, 96, 99, 100, 101

,

apresentou-se em baixa densidade nas capturas realizadas na área. Foram capturados
apenas 16 exemplares em dois de sete municípios, embora 10 deles o tivessem sido
no intradomicílio (tabela 15). Este anofelíneo é assinantrópico ou, pelo menos,
hemi- sinantrópico 127, 128, 129, 130, 275, 284, 288 , podendo, inclusive, fazer o repasto durante
o dia

124, 271

, mas, onde atua como vetor, espera-se que esteja presente no ambiente

antrópico. O A. triannulatus s. l. é um anofelíneo mais freqüente nos meses quentes
252

que pode apresentar hábitos diurnos

291, 299

264, 296

. Freqüenta as moradias

264, 267, 280, 286,

, já foi experimentalmente infectado com P. vivax e P. falciparum

262, 263

e

encontrado naturalmente infectado pelas duas espécies 10, 50, 51, 52, 254, 258, 259, 260 , tendo
sido incriminado na cadeia de transmissão

50, 51, 52, 268, 312, 313, 314

. Foi, ainda,

considerado suspeito de ser vetor de malária símia, embora a evidência fosse
circunstancial 315 . Na área de estudo, entretanto, sua densidade foi baixa.
Dois estudos posteriores ao nosso, realizados no município de Santa Tereza,
puderam definir melhor as características da fauna anofélica local. Rodrigues

316

capturou 378 espécimes em copa de árvore na floresta, no solo, no mesmo ambiente,
e no peridomicílio humano, acrescentando três espécies à lista das que já havíamos
identificado, o A. mediopunctatus, o A. oswaldoi s. l. e o Anopheles punctimacula. A
maior diversidade de espécies foi encontrada no peridomicílio e o A. cruzii foi
capturado apenas no interior da floresta, sendo acentuadamente acrodendrofílico,
uma vez que 90,8% dos espécimes foram capturados na copa de árvore.
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O segundo estudo, em fase final, resultou na captura de 2.290 espécimes ao
longo de dois anos, em quatro locais distintos: interior da floresta (na copa da árvore
e no solo), margem da floresta (também na copa e no solo), campo aberto
(extradomicílio) e peridomicílio (Helder R. Rezende, dados não publicados). As
espécies foram as mesmas identificadas no presente estudo, com o acréscimo do A.
mediopunctatus.

Mais uma vez ficou clara a acrodendrofilia do A. cruzii. No

interior da floresta, a razão entre espécimes capturados na copa e no solo foi de
799/4, enquanto na margem foi de 142/29. Fora da floresta, apenas oito espécimes
de A. cruzii foram capturados no peridomicílio e dois no extradomicílio. Chama a
atenção o fato de que, com exceção do A. cruzii, as densidades dos anofelíneos foram
maiores no extradomicílio do que no peridomicílio. A PCR para a detecção de DNA
de Plasmodium realizada nestes espécimes foi positiva para o P. vivax no tórax de A.
cruzii, A. strodei, A. parvus, A. lutzi e A. galvaoi, e no abdome de A. albitarsis s. l.,
A. strodei, A. lutzi, A. galvaoi e A. parvus. Ainda, no referido estudo, foi possível
observar a presença de A. lutzi, A. albitarsis s. l., A. evansae e A. strodei em todos os
ambientes, sendo a menor variação nas densidades observada para o A. lutzi (Helder
R. Rezende, dados não publicados).
Nossos resultados, quanto à diversidade e à distribuição das várias espécies de
anofelíneos, são substancialmente diferentes daqueles de outros estudos realizados
em áreas endêmicas de malária do sis tema de Mata Atlântica. Curado
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, em sua

Tese de doutorado, capturou 794 espécimes no PETAR e 179 em Intervales, em
ambientes variados, inclusive no interior da floresta e no peridomicílio. O A. cruzii
representou 80% dos espécimes do PETAR e 75% daque les de Intervales. De resto,
nove outras espécies, com baixas densidades, foram identificadas, mas apenas cinco

141

eram semelhantes às identificadas no presente estudo: A. strodei, A. evansae, A.
lutzi, A. galvaoi e A. triannulatus s. l. Azevedo
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, na localidade de Rio Bonito,

estado do Rio de Janeiro, entre 295 anofelíneos capturados, identificou apenas três
espécies, correspondendo 98% dos espécimes ao A. cruzii. Estes resultados são
compatíveis com uma fauna anofélica mais característica de ambientes pouco
alterados pelo homem, revelando maior possibilidade de contato do A. cruzii com o
mesmo.
Existem dois possíveis cenários em que a cadeia de transmissão da malária
autóctone do Espírito Santo pode estar ocorrendo. Em um primeiro cenário, a
transmissão seria inteiramente inter-humana, mediada por anofelíneos do subgênero
Nyssorhynchus presentes no extradomicílio e peridomicílio.

Neste cenário, o

predomínio do sexo masculino seria justificado pela transmissão essencialmente
extradomiciliar, sendo os ho mens mais expostos a picadas infectantes. Este modelo
de transmissão justificaria o alto percentual de moradores positivos para anticorpos
contra antígenos eritrocitários, na técnica de IFI, e a presença de indivíduos
assintomáticos. Existem, porém, dois obstáculos ao reconhecimento da validade
desta hipótese. Em primeiro lugar, falta um vetor de reconhecida competência e
capacidade, embora vetores de ordem secundária estejam presentes. Em segundo
lugar, a distância espacial e temporal entre os casos detectados não é compatível nem
com o raio de vôo reconhecido para estes anofelíneos, nem com o período de
incubação usual da doença.

A presença de um reservatório assintomático

suficientemente amplo para garantir uma fonte infectante para os vetores também
não foi comprovada.
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Entretanto, existe uma possibilidade na qual este cenário poderia encontrar
compatibilidade. Se os períodos de incubação nos hospedeiros humanos fossem
excepcionalmente longos, como aqueles observados para a malária por P. vivax na
Coréia do Sul
Unido

318

8, 317

ou entre os viajantes que retornam de áreas endêmicas no Reino

, e os períodos de incubação extrínsecos, ou seja, ocorridos no vetor

anofelíneo, fossem também longos, então a transmissão inter- humana poderia ser
justificada. De fato, períodos de incubação longos fazem parte das propriedades
intrínsecas do P. vivax. Aparentemente, em proporções variadas, todas as cepas de
P. vivax produzem dois tipos de esporozoítos, um que induz curtos períodos de
incubação (tipo I) e outro que permanece latente ou se desenvolve lentamente para
dar origem a períodos de incubação longos (tipo II) 319 . O último tipo predomina em
cepas de regiões temperadas, mas está presente, em menor quantidade, mesmo nas
cepas de regiões tropicais

319

. Imagina-se que as recaídas de P. vivax são, na

verdade, o resultado de parasitemias retardadas surgindo a partir de esporozoítos do
tipo II 319 . Da mesma forma, períodos de incubação extrínsecos mais longos também
são possíveis em temperaturas mais baixas
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e em vetores de menor competência,

como o A. evansae e o A. triannulatus s. l. 262 .
Em um segundo cenário, a malária residual do Espírito Santo estaria sendo
mantida a partir de um reservatório símio, configurando-se como uma zoonose. O
predomínio absoluto do gênero masculino seria justificado porque estes, embora
neguem, estariam adentrando a mata por diversas razões e se expondo a picadas
infectantes do A. cruzii.

Isto justificaria as baixas parasitemias observadas,

decorrentes de infecção por parasitas mal adaptados a um hospedeiro diferente do
habitual.

Também dois obstáculos se antepõem à validade desta hipótese.

Em
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primeiro lugar, neste cenário, a infecção dos seres humanos seria um evento
totalmente acidental, não justificando o alto percentual de moradores positivos para
anticorpos contra antígenos eritrocitários de Plasmodium. Em segundo lugar, a
acrodendrofilia acentuada do A. cruzii torna uma exposição desta natureza
improvável. Apesar de, às vezes, fazer o repasto durante o dia
predominantemente crepuscular vespertino

320

.

124, 271

, o A. cruzii é

Desta forma, desprovidos da

vantagem de atacar um hospedeiro vulnerável, como aquele que está dormindo,
precisam estar presentes em alta densidade para efetuar um número de picadas
suficientemente grande para tornar a transmissão provável, embora tal evento não
seja completamente impossível em baixas densidades 320 .
Obviamente, estes dois cenários não são mutuamente excludentes. É possível
que a malária residual do Espírito Santo esteja sendo transmitida de ambas as
maneiras, tendo origem no reservatório símio e sendo ampliada por transmissão
inter- humana garantida por vetores secundários do subgênero Nyssorhynchus.
Um estudo de natureza descritiva, como este, é insuficiente para responder a
todas estas questões.

Mais estudos são necessários, os quais devem incluir a

investigação da malária símia, a qual já está em andamento, a realização de um
estudo observacional analítico, provavelmente do tipo caso-controle, para avaliar
melhor os possíveis fatores de risco, e um inquérito completo em uma área de
características ambientais semelhantes, mas desprovida de malária, nele incluído um
levantamento da fauna anofélica. Talvez, porém, a resposta final só possa ser obtida
a partir de um estudo de intervenção, do tipo ensaio de comunidade, no qual,
respeitando-se os protocolos éticos, moradores expostos positivos na técnica de IFI, a
partir de um limiar de reatividade predeterminado, seriam tratados em um local,

144

enquanto, em outro, tal tratamento não seria realizado. A malária residual do sistema
de Mata Atlântica é endemia de natureza extremamente complexa, a qual já vem
sendo investigada em outros locais há vários anos, muito tendo que ser percorrido até
que todos os seus aspectos sejam revelados. Felizmente, porém, um pouco mais vai
sendo revelado a cada estudo que se realiza neste processo de investigação.
Após o fim do nosso estudo, casos de malária autóctone nas áreas de Mata
Atlântica do Espírito Santo continuaram a ser registrados, atingindo o total
excepcionalmente alto de 44 casos para o ano de 2005. Talvez este aumento tenha
ocorrido em função da maior pluviosidade no ano em questão ou, talvez, nosso
estudo tenha influído indiretamente na sensibilidade do sistema de detecção de casos.
Qualquer que seja o motivo, não parece haver uma tendência crescente, uma vez que,
embora os dados referentes ao ano de 2006 ainda não tenham sido definitivamente
processados, o número de casos não deve exceder o total de trinta no mesmo.
Diante da magnitude do problema da malária na região Amazônica, a questão
da malária extra-Amazônica residual pode parecer destituída de importância.
Entretanto, se observarmos esta mesma magnitude sob um ponto de vista mais
global, mesmo a malária Amazônica tem pouca importância diante das dimensões
tomadas pela doença na África. Com efeito, apesar da expansão geográfica recente
da malária no mundo, as várias décadas do século XX assistiram a uma redução
dramática da morbidade e da mortalidade causadas pela doença, exceto na África 206 .
Por exemplo, o número de óbitos no mundo inteiro, excetuando-se a África,
conseqüentes à malária, era de quase três milhões em 1900, tendo sido reduzido para
apenas 69.000 em 1997 206 . Parece claro que as condições sociais e econômicas, bem
como os avanços tecnológicos, têm relação com ambas as situações, tanto o declínio
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da morbi- mortalidade em nível mundial quanto a manutenção de sua magnitude na
África. Contudo, sem dúvida, os ganhos obtidos em relação à malária devem ser
creditados aos inúmeros cientistas e técnicos que se dedicaram com afinco ao seu
combate. Para estes homens e mulheres, nenhum índice de letalidade era pequeno
demais e nenhuma situação de transmissão era insignificante demais.

Eles

conseguiram êxito porque abordaram o problema da maneira como ele deve
continuar sendo abordado.

A malária é um evento mórbido que compromete o

equilíbrio, a sustentabilidade e o desenvolvimento das populações e, portanto,
nenhum esforço deve ser considerado desproporcional na busca de seu pleno
controle.
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7

Conclusões:

7.1

A malária autóctone do Espírito Santo é causada por duas espécies de

protozoários do gênero Plamodium, o P. vivax e o P. malariae, conforme
demonstrado pela avaliação morfológica dos parasitas nas gotas espessas e
esfregaços, pela PCR Multiplex e pela reação de imunofluorescência indireta para
detecção de anticorpos contra antígenos eritrocitários de parasitas da malária nos
pacientes acometidos.

7.2

É uma doença que se apresenta com sinais e sintomas exuberantes e de longa

duração, entre os quais destacam-se a febre, na maioria das vezes a cada 48 horas, a
cefaléia e os calafrios. Porém, é destituída de gravidade.

7.3

Acomete os municípios da região montanhosa do estado, com o maior

número de casos sendo registrados em Santa Tereza, Domingos Martins e Santa
Maria de Jetibá. Estes municípios ocupam a maior área de abrangência da endemia.
Os pacientes acometidos são, em sua maioria, homens jovens, agricultores ou
estudantes, com um contato permanente ou prolongado, ocupacional ou não, com o
ambiente rural.

Desta forma, a transmissão parece ocorrer essencialmente no

ambiente extra-domiciliar.

7.4

Foi evidenciada a circulação de todas as variantes do P. vivax e do P.

malariae entre os pacientes e na população exposta, com base na técnica de ELISA
para a detecção de anticorpos contra peptídeos sintéticos correspondentes à CSP dos
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referidos parasitas. A freqüência de resultados positivos foi, para os pacientes, de
44% para o P. vivax clássico (VK 210), 22% para a variante VK 247, 20% para o P.
vivax-like e 20% para o P. malariae. Na população exposta, as freqüências foram de
25,4% para o P. vivax clássico, 6,3% para a VK 247, 10,7% para o P. vivax -like e
15,1% para o P. malariae. Entre os pacientes, 50% foram negativos para todos os
peptídeos sintéticos testados e, assim como para a população exposta, vários
indivíduos foram positivos para anticorpos contra mais de um peptídeo
simultaneamente.

7.5

Foram capturados 785 espécimes de anofelíneos no peridomicílio dos

pacientes com malária, sendo encontradas as seguintes espécies: A. (N.) evansae
(29,7%), A. (N.) strodei (24,6%), A. (N.) lutzi (19,9%), A. (N.) argyritarsis (11,2%),
A. (N.) albitarsis s. l. (3,4%), A. (N.) galvaoi (2,8%), A. (K.) cruzii (2%), A. (A.)
minor (1%), A. (N.) parvus (0,5%) e A. (N.) triannulatus s. l. (0,5%), permanecendo
34 espécimes (4,3%) sem identificação em nível de espécie.

7.6

A soro-prevalência na população exposta, conforme foi determinado pela

reação de imunofluorescência indireta para detecção de anticorpos contra estágios
eritrocitários de Plasmodium, foi de 15,8% (40/253) para anticorpos da classe IgM
contra P. malariae, 44,6% (113/253) para anticorpos da classe IgG contra P.
malariae, 6,2% (105/1.701) para anticorpos da classe IgM contra P. vivax e 37,7%
(641/1.701) para anticorpos da classe IgG contra P. vivax .
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7.7

Foram identificados, pela PCR Multiplex, 23 indivíduos, dentre os 1.527

habitantes testados (1,5%), com presença de DNA de P. vivax na corrente sangüínea,
assim como 15 (0,9%) com DNA de P. malariae, 9 (0,5%) com DNA de P.
falciparum e um indivíduo com presença simultânea de DNA de P. malariae e P.
falciparum. A partir destes resultados, as dez amostras positivas para P. falciparum
na PCR Multiplex e 182 amostras escolhidas aleatoriamente entre as restantes foram
submetidas à reação de imunofluorescência indireta para a detecção de anticorpos
contra antígenos eritrocitários do mesmo parasita, sendo obtido resultado positivo em
15,6% (30/192) e 14,6% (28/192), respectivamente para anticorpos das classes IgM e
IgG.

7.8

‘Em cinco símios da região submetidos a coleta de sangue para pesquisa de

Plasmodium, o P. malariae/brasilianum pôde ser identificado em um pela técnica de
PCR Multiplex e, em outro, por esta mesma técnica e pelas características
morfológicas dos parasitas presentes no esfregaço fino.

7.9

Dois cenários podem explicar a transmissão da malária autóctone do Espírito

Santo. Em um primeiro cenário, a malária seria de transmissão essencialmente interhumana, mediada por vetores de magnitude secundária pertencentes ao subgênero
Nyssorhynchus. Em um segundo cenário, a malária seria proveniente do reservatório
símio, mediada pelo A. cruzii ao praticar o repasto em seres humanos que adentram o
ambiente florestal. Os dois cenários não são mutuamente excludentes.
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Anexos:

Anexo 1

Termo de Consentimento pós-informação para Inclusão de Pacientes

Título do estudo: Caracterização Epidemiológica de Malária de Mata Atlântica
no Estado do Espírito Santo.

1) Objetivos do Estudo:

Você tem sintomas sugestivos de malária, uma doença infecciosa parasitária
transmitida por mosquitos e que causa destruição dos glóbulos vermelhos do
sangue, manifestando-se por febre, calafrios e outros sintomas. A malária é uma
doença bastante freqüente na região Amazônica, mas praticamente inexistente em
outras áreas do país. Fora da região Amazônica, os casos de malária geralmente
ocorrem em pessoas que viajaram para aquela região recentemente, entretanto
existem alguns lugares em que a doença pode ocorrer devido a transmissão local.
Recentemente têm sido observados casos relacionados a áreas de mata Atlântica
em localidades montanhosas de vários estados. Pouco se sabe a respeito destes
casos. Não foi determinado, por exemplo, sua freqüência, a espécie do mosquito
envolvido na transmissão, a espécie do parasita e os fatores de risco envolvidos
na transmissão da doença.
O presente estudo tem por objetivo determinar as características biológicas e
epidemiológicas desta doença para, desta forma, definir ações que possam
resultar na diminuição do número de casos ou na interrupção da transmissão.
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2) Termo de Consentimento:

Se você é suspeito de ter malária, serão colhidas gotas de sangue da ponta do
seu dedo para a realização de teste diagnóstico. Se a malária for confirmada,
você receberá tratamento pelo período de sete dias.

As medicações serão

administradas uma vez por dia sob supervisão da equipe da Secretaria Estadual
de Saúde.

Serão feitos exames posteriores pela equipe da Secretaria para

verificar se você foi curado, periodicamente, ao longo de seis meses.
O presente termo de consentimento traz informações sobre este estudo que
serão discutidas com você agora e em outras ocasiões ao longo do mesmo. Se
você concordar em participar, pediremos que assine o presente termo. Você
receberá uma cópia deste termo para guardar.
Se você decidir participar do estudo, faremos uma série de perguntas sobre
seus dados pessoais, como nome, idade, estado civil, profissão e naturalidade.
Também serão feitas perguntas a respeito de informações relevantes para as
características da sua malária, como zona residencial em que você vive, seus
deslocamentos, há quanto tempo iniciaram-se os sintomas, quais são os sintomas
e de quanto em quanto tempo a febre aparece. Será solicitado que você forneça
seu endereço, com ponto de referência, e número do telefone.
Para que você participe do estudo, será necessário colher pequena quantidade
de sangue de sua veia (cerca de uma colher de sopa). Não haverá, entretanto,
nenhuma diferença em relação ao tipo e duração do tratamento a que você será
submetido.
Se você concordar em participar, pediremos que você nos indique exatamente
o local em que você possivelmente adquiriu a malária, para que possamos ir lá
obter mais informações sobre a doença.
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3) Benefícios e Riscos:

Caso você decida participar do estudo, não haverá benefícios diretos para
você, mas você estará contribuindo para uma melhor compreensão da malária
que é transmitida no Espírito Santo e sobre possíveis estratégias para o seu
controle.
O risco de sua participação no estudo é de discreta dor no local da punção
venosa e a formação possível de um hematoma no referido local.

4) Procedimentos Alternativos:

Sua participação no estudo é voluntária. Caso você se recuse a participar,
você receberá tratamento para a malária da mesma forma que receberia caso
estivesse no estudo. Sua recusa em participar do presente estudo não resultará
em perdas para você ou na impossibilidade de você vir a participar de outros
estudos no futuro.

5) Precauções:

Seu tratamento será supervisionado pela equipe da Secretaria Estadual de
Saúde para que possa ser assegurada a eficácia do mesmo.

Se você tiver

qualquer reação às drogas administradas, tomaremos providências imediatas para
tratar a mesma.
A coleta de seu sangue será feita utilizando-se material descartável.

6) Razões para Exclusão do Estudo sem o seu Consentimento:

Não existem razões para que você seja excluído do estudo sem o seu
consentimento.
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7) Confidencialidade:

As informações obtidas de você são de natureza confidencial e não serão
divulgadas.

Apenas os investigadores envolvidos no estudo, os membros da

Comissão de Ética do Centro Biomédico, as autoridades da Secretaria Estadual
de Saúde e do Ministério da Saúde e investigadores da Universidade de São
Paulo terão acesso às informações obtidas de você.
O sangue que será coletado de você, será identificado de forma a proteger a
confidencialidade das informações, de acordo com a lei no Brasil.

8) Problemas ou Perguntas:

Caso você tenha qualquer dúvida sobre os objetivos do estudo e sobre sua
participação no mesmo, você poderá perguntar agora ou em qualquer momento
que julgar necessário. Você poderá dirigir-se ao Dr. Crispim Cerutti Junior (tel.:
335-7225 ou 9941-3195) ou a qualquer membro da equipe de investigação.
Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante do estudo, você
poderá dirigir-se ao Dr. Paulo Merçon de Vargas, presidente da Comissão de
Ética do Centro Biomédico (tel. 335-7210).
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9) Declaração de Consentimento:

Eu compreendo o objetivo deste estudo e o que devo fazer para permanecer
no mesmo. Também compreendo quais são os riscos e os benefícios para mim.
Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.

____________________
Nome do voluntário

___________________
Assinatura do voluntário

____________________
Data
___________________

_____________________

Nome da testemunha

Assinatura da testemunha

___________________
Data

Declaração do Investigador:

Expliquei o objetivo do estudo ao voluntário. Tenho pleno conhecimento de
que ele/ela entendeu o objetivo, os procedimentos, os riscos e os benefícios da
participação no estudo.

__________________

______________________

Nome do investigador

Assinatura do investigador

__________________
Data.

154

Anexo 2

Ficha de Avaliação Clínica dos Pacientes com Malária Autóctone
Data:

1) Nome:

2) Iniciais:

3) Número no estudo:

6) Estado Civil:

7) Profissão:

4) Idade:

5) Sexo:

8) Atividades de trabalho exercidas

nos últimos 30 dias:

9) Naturalidade:

10) Zona de moradia (rural ou urbana):

11) Residências anteriores (locais, período):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

12) Outras atividades cotidianas (cortar lenha, lavar roupa, buscar água, etc...):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Lazer
_________________________________________________________________

13) Deslocamentos (presença de malária nos locais?):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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14) Teve contato com suspeitos de malária no último ano? Sim (1). Não (2).
Onde?___________________________________________________________

15) Tempo de duração dos sintomas até o diagnóstico:

16) Manifestações Clínicas:
____ Febre:

____ Calafrios:

____ Cefaléia:

____ Artralgias:

____ Mialgias:

____ Lombalgia:

____ Fraqueza:

____ Tosse:

____ Dor Abdominal:

____ Tontura:

____ Sudorese:

____ Dor óssea:

____ Vômitos:

____ Anorexia:

___ Outros:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

17) Padrão de ocorrência da febre (episódica ou não):

Período:

18) Esteve doente nos últimos 6 meses? Sim (1) Não (2). Se sim, onde e qual a
doença?
_________________________________________________________________

19) Doou sangue nos últimos seis meses? Sim (1) Não (2). Se sim, onde?
_________________________________________________________________

20) Recebeu sangue nos últimos seis meses? Sim (1) Não (2). Se sim, onde?
_________________________________________________________________

21) Resultado da gota espessa:

22) Provável local de infecção:
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23) Local de realização do diagnóstico:

24) Tamanho do baço:

25) Presença de anofelinos no peridomicílio:

26) Episódios anteriores de malária:

27) Endereço:

28) Telefone:
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Anexo 3

Termo de Consentimento pós-informação para Inquérito Sorológico da
População Exposta
Título do estudo: Caracterização Epidemiológica de Malária de Mata Atlântica
no Estado do Espírito Santo.
1) Objetivos do Estudo:
Você reside em uma área em que ocorrem casos de malária, uma doença
infecciosa parasitária transmitida por mosquitos e que causa destruição dos
glóbulos vermelhos do sangue, manifestando-se por febre, calafrios e outros
sintomas. A malária é uma doença bastante freqüente na região Amazônica, mas
praticamente inexistente em outras áreas do país. Fora da região Amazônica, os
casos de malária geralmente ocorrem em pessoas que viajaram para aquela região
recentemente, entretanto existem alguns lugares em que a doença pode ocorrer
devido a transmissão local.
Recentemente têm sido observados casos
relacionados a áreas de mata Atlântica em localidades montanhosas de vários
estados. Pouco se sabe a respeito destes casos. Não foi determinado, por
exemplo, sua freqüência, a espécie do mosquito envolvido na transmissão, a
espécie do parasita e os fatores de risco envolvidos na transmissão da doença.
O presente estudo tem por objetivo determinar as características biológicas e
epidemiológicas desta doença para, desta forma, definir ações que possam
resultar na diminuição do número de casos ou na interrupção da transmissão.
2) Termo de Consentimento:
Pelo fato de você viver em região em que ocorrem casos de malária, é
possível que você já tenha sido infectado no passado, mesmo sem ter tido
sintomas. Se isto aconteceu, seu organismo desenvolveu anticorpos contra a
doença. Estes anticorpos não têm força suficiente para impedir que você seja
infectado de novo, mas são uma marca do seu contato com o parasita da malária.
Conhecer o número de pessoas com anticorpos contra a malária é uma boa
maneira de medir o tamanho do problema em uma área de transmissão. Isto
ajuda no estabelecimento de estratégias de controle.
Para conhecer o número de pessoas com anticorpos, é preciso colher sangue
de um certo número daqueles que vivem na área de transmissão para medir a
presença de anticorpos no mesmo.
O presente termo de consentimento traz informações sobre este estudo que
serão discutidas com você agora e em outras ocasiões ao longo do mesmo. Se
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você concordar em participar, pediremos que assine o presente termo. Você
receberá uma cópia deste termo para guardar.
Se você concordar em participar do estudo, colheremos cerca de uma colher
de sobremesa de seu sangue para pesquisa de anticorpos.
3) Benefícios e Riscos:
Caso você decida participar do estudo, não haverá benefícios diretos para
você, mas você estará contribuindo para uma melhor compreensão da malária
que é transmitida no Espírito Santo e sobre possíveis estratégias para o seu
controle.
O risco de sua participação no estudo é dor e possível formação de um
hematoma no local da coleta do sangue.
4) Procedimentos Alternativos:
Sua participação no estudo é voluntária. Sua recusa em participar não
resultará em perdas para você ou na impossibilidade de você vir a participar de
outros estudos no futuro.
5) Precauções:
A coleta de seu sangue será feita utilizando-se material descartável.
6) Razões para Exclusão do Estudo sem o seu Consentimento:
Não existem razões para que você seja excluído do estudo sem o seu
consentimento.
7) Confidencialidade:
As informações obtidas de você são de natureza confidencial e não serão
divulgadas. Apenas os investigadores envolvidos no estudo, os membros da
Comissão de Ética do Centro Biomédico, as autoridades da Secretaria Estadual
de Saúde e do Ministério da Saúde e investigadores da Universidade de São
Paulo terão acesso às informações obtidas de você.
O sangue que será coletado de você, será identificado de forma a protege r a
confidencialidade das informações, de acordo com a lei no Brasil.
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8) Problemas ou Perguntas:
Caso você tenha qualquer dúvida sobre os objetivos do estudo e sobre sua
participação no mesmo, você poderá perguntar agora ou em qualquer momento
que julgar necessário. Você poderá dirigir-se ao Dr. Crispim Cerutti Junior (tel.:
335-7225 ou 9941-3195) ou a qualquer membro da equipe de investigação.
Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante do estudo, você
poderá dirigir-se ao Dr. Paulo Merçon de Vargas, presidente da Comissão de
Ética do Centro Biomédico (tel. 335-7210).
9) Declaração de Consentimento:
Eu compreendo o objetivo deste estudo e o que devo fazer para participar do
mesmo. Também compreendo quais são os riscos e os benefícios para mim. Eu
concordo voluntariamente em participar deste estudo.
____________________
Nome do voluntário

___________________
Assinatura do voluntário

____________________
Data
___________________

_____________________

Nome da testemunha

Assinatura da testemunha

___________________
Data
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Declaração do Investigador:
Expliquei o objetivo do estudo ao voluntário. Tenho pleno conhecimento de
que ele/ela entendeu o objetivo, os procedimentos, os riscos e os benefícios da
participação no estudo.
__________________

______________________

Nome do investigador

Assinatura do investigador

Data: __________________
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Anexo 4

Protocolo para Extração de DNA Genômico
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Anexo 5

Termo de Consentimento pós-informação

Título do Estudo: Caracterização Epidemiológica da Malária de Mata
Atlântica no Estado do Espírito Santo.
1. Objetivos do Estudo:
O Espírito Santo tem transmissão local de malária, com um total de 10 a 30
casos anuais que ocorrem em municípios da região montanhosa, em um total de
nove: Santa Tereza, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Domingos
Martins, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Marechal Floriano, São Roque do Canaã
e Viana. Estes casos têm sido investigados desde 2001. Neste período, a
população residente na área de transmissão foi submetida a coleta de sangue para
realização de diversos exames, inclusive a detecção de anticorpos contra os
parasitas da malária.
Para que possamos estar seguros de que a positividade para estes anticorpos
representa realmente contato prévio com os parasitas da malária e não um outro
fator estranho, achamos necessário fazer o exame também em uma população
não sujeita ao risco de malária. Como é de interesse das autoridades de saúde
conhecer a situação de contato das populações de área rural com o vírus da febre
amarela, resolvemos combinar as duas investigações. Por estes motivos, viemos
a Alegre para solicitar sua colaboração mediante a permissão para colher pequena
quantidade de sangue de sua veia para realizar pesquisa de anticorpos contra os
dois microorganismos, o vírus da febre amarela e o parasita da malária.
2. Termo de Consentimento:
Eu compreendo o objetivo deste estudo. Sou voluntário para que seja colhida
pequena quantidade de sangue de minha veia para detecção de anticorpos contra
o parasita da malária e o vírus da febre amarela. Sei que não haverá benefício
direto para mim, mas que eu estarei ajudando a compreender a transmissão da
malária e a extensão do risco de febre amarela no estado. Os riscos para mim são
pequena dor no local da coleta e a possibilidade de que se forme um hematoma
no local. Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.
Nome: ______________________________________________________.
Data:
Assinatura: _________________________________________________.
Testemunha: ________________________________________________.
Assinatura: _________________________________________________.
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Anexo 6

Distribuição dos casos cadastrados de malária autóctone por provável local de
infecção, por ano, para os municípios de Santa Tereza, Domingos Martins,
Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, São Roque do Canaã
e Vargem Alta.

Município

Local

Ano
2001

2002

2003

2004

3

1

3

4

2

Santa Tereza
Valsugana Velha
Encantado
Tabocas

1

CINDACTA

1

Alto Goiapabuçú

1

1

Vale do Canaã

1

Santa Lúcia

1

Alto Lombardia

1

Várzea Alegre

1

Córrego Rio Novo

1

Cabeceira do Rio S altinho

1

Domingos
Martins
Melgaço
Melgacinho

1
2

Aracê

2

Rio Ponte

1

Biriricas

2

2

1
continua
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Distribuição dos casos cadastrados de malária autóctone por provável local de
infecção, por ano, para os municípios de Santa Tereza, Domingos Martins,
Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, São Roque do Canaã
e Vargem Alta (continuação).

Município

Local

Ano
2001

Domingos
Martins

2002

2003

Santa Luzia

1

Soído de Cima

1

2004

Soído de Baixo

1

São Bento do Chapéu

1

Santa Maria
de Jetibá
2

Rio Novo
Rio das Farinhas
Caramuru

2
1

1

Alto Rio Lamêgo e Alto
Tijuco Preto

1

São Sebastião de Belém e
Rio das Pedras

1

Cabeceira do Rio Bonito

1

Rio Bonito

1

Rio do Meio

2

Meia Légua

1

Santa
Leopoldina

Alfredo
Chaves
Rio Veado
São Bento de Urânia
Iriritimirim

1
1
1
continua
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Distribuição dos casos cadastrados de malária autóctone por provável local de
infecção, por ano, para os municípios de Santa Tereza, Domingos Martins,
Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, São Roque do Canaã
e Vargem Alta (conclusão).
Município

Local

Ano
2001

2002

2003

São Roque do
Canaã
Tancredo

1

Vargem Alta
Monte Verde

1

BR 262-Km 53

1

Marechal
Floriano

Barra do Rio Fundo

1

2004
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Anexo 7

Resultado de PCR e IFI para 50 pacientes com Malária Autóctone do
Espírito Santo cadastrados entre abril de 2001 e março de 2004.

Nº do
Paciente

IFI
IgM P.
malariae

IgG P.
malariae

PCR
IgM P. vivax

IgG P. vivax

14

NR

NR

1:2 560

1:5 120

NR

15

1:320

1:320

1:5 120

1:5 120

Pv

16

NR

NR

1:320

1:1 280

Pv

17

1:160

1:320

1:40

1:2 560

Pv

18

NR

NR

1:320

1:2 560

Pv

19

NR

NR

1:80

1:640

Pv

20

NR

NR

1:160

1:640

Pv

21

Neg.

1:1 280

1:320

1:10 240

Pv

22

NR

NR

1:5 120

1:5 120

Pv

24

NR

NR

1:2 560

1:5 120

Pv

25

NR

NR

1:2 560

1:10 240

Pv

26

NR

NR

1:2 560

1:10 240

Pv

27

NR

NR

1:1 280

1:10 240

Pv

28

NR

NR

1:2 560

1:10 240

Pv

29

1:640

1:640

1:640

1:10 240

Pv

30

NR

NR

1:1 280

1:10 240

Pv

31

NR

NR

1:2 560

1:10 240

Pv

32

NR

NR

1:2 560

1:10 240

Pv

33

NR

NR

1:640

1:5 120

Pv

34

NR

NR

1:1 280

1:10 240

Pv

35

NR

NR

1:1 280

1:10 240

Pv

36

NR

NR

1:2 560

1:5 120

Pv

37

NR

NR

1:2 560

1:10 240

Pv

38

NR

NR

1:2 560

1:10 240

Pv
continua
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Resultado de PCR e IFI para 50 pacientes com Malária Autóctone do
Espírito Santo cadastrados entre abril de 2001 e março de 2004
(conclusão).
IFI

Nº do Paciente

PCR

IgM P. malariae

IgG P. malariae

IgM P. vivax

39

NR1

NR

1:2 560

1:5 120

Pv1

40

1:1 280

1:640

1:10 240

1:10 240

Pv

41

1:2 560

1:320

1:1 280

1:10 240

Pv

42

NR

NR

1:1 280

1:5 120

Pv

43

NR

NR

1:1 280

1:10 240

Pv

45

NR

NR

1:5 120

1:10 240

Pv

46

NR

NR

1:5 120

1:5 120

Pv

47

NR

NR

1:2 560

1:5 120

Pv

48

NR

NR

1:2 560

1:10 240

Pv

49

NR

NR

1:2 560

1:5 120

Pv

50

1:5 120

1:640

1:2 560

1:5 120

Pv

51

NR

NR

1:10.240

1:10.240

Neg.

52

NR

NR

1:2 560

1:5 120

Pv

53

NR

NR

1:5 120

1:2 560

Pv

54

NR

NR

1:5 120

1:10 240

Pv

55

NR

NR

1:320

1:1 280

Pv

56

NR

NR

1:320

1:10 240

Pv

57

NR

NR

1:5 120

1:1 280

Pv

58

NR

NR

1:2 560

1:2 560

Pv

59

NR

NR

1:10 240

1:10 240

NR

60

NR

NR

Neg.

Neg.

Neg.

61

NR

NR

1:1.280

1:5.120

Pv

62

NR

NR

1:640

1:5 120

Pv

63

NR

NR

1:2 560

1:5 120

Pv

64

NR

NR

1:640

1:10 240

Pm1

65

NR

NR

1:40

Neg.

Pv

(1)

NR: Não Realizado

Pv: P. vivax

Pm: P. malariae

IgG P. vivax

Neg.: negativa
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Anexo 8
Resultado do ELISA para detecção de anticorpos anti-CSP em 50 pacientes com
Malária Autóctone do Espírito Santo cadastrados entre abril de 2001 e março
de 2004.
Nº do
Paciente

VK 210

VK 247

ELISA
P. vivax-like

14

+

-

+

-

15

+

-

-

+

16

-

-

-

-

17

-

+

-

+

18

+

+

+

-

19

-

-

-

-

20

-

-

-

-

21

-

-

-

+

22

-

-

-

-

24

-

-

-

-

25

-

-

-

-

26

-

-

-

-

27

-

-

-

-

28

-

-

-

-

29

-

-

-

+

30

-

-

-

-

31

-

-

-

-

32

-

-

-

-

33

-

-

-

-

34

-

-

-

-

35

-

-

-

-

36

-

-

-

-

37

+

-

+

-

38

+

+

+

-

P. malariae

continua
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Resultado do ELISA para detecção de anticorpos anti-CSP em 50 pacientes com
Malária Autóctone do Espírito Santo cadastrados entre abril de 2001 e março
de 2004 (conclusão).

Nº do
Paciente

VK 210

VK 247

ELISA
P. vivax-like

39

-

-

-

-

40

+

+

+

+

41

+

+

+

+

42

-

-

-

-

43

-

-

-

-

45

+

+

+

+

46

-

-

-

-

47

+

-

-

-

48

-

-

-

-

49

+

-

+

-

50

+

+

+

+

51

+

-

-

+

52

+

+

-

-

53

+

+

+

-

54

+

+

-

-

55

+

-

-

-

56

+

-

-

-

57

+

-

-

-

58

-

-

-

-

59

-

-

-

-

60

-

-

-

-

61

+

-

-

-

62

+

-

-

-

63

+

-

-

-

64

-

-

-

-

65

+

+

-

+

P. malariae
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