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ois artigos publicados
recentemente em duas
das mais prestigiadas
revistas científicas do

mundo, a Nature (03/10) e a
Science (04/10), puseram em
evidência a malária, doença que
infecta milhões em todo o mun-
do. A Nature publicou estudo so-
bre a descrição do genoma do
mais perigoso parasita da malá-
ria, o Plasmodium falciparum. Na
Science foi anunciado o seqüen-
ciamento do genoma do mais im-
portante mosquito transmissor da
doença, o Anopheles gambiae.
O artigo da Science sobre o ge-
noma do mosquito teve como um
dos autores o biólogo molecular
e ex-presidente da Fiocruz
Carlos Morel, atual diretor do
Programa de Doenças Tropicais
da Organização Mundial de Saú-
de (TDR/OMS).

“Trata-se de um extraordi-
nário momento da história da ci-
ência”, diz Morel. “Participei do
artigo da Science, pois o TDR foi
um dos coordenadores do seqüen-
ciamento do Anopheles”, afirma
o pesquisador.

A malaria infecta mais de

Retrato
de corpo
inteiro
Genomas de parasita e mosquito abrem
nova perspectiva para estudos da malária

300 milhões de pessoas anual-
mente, matando cerca de um mi-
lhão delas. Cerca de 90% das
mortes são de crianças menores
de 5 anos. O Brasil registra cen-
tenas de milhares de novos ca-
sos a cada ano.

Segundo a OMS, campanhas
de saúde pública contra a malá-
ria sofreram repetidas derrotas na
última década devido à resistên-
cia do mosquito e do parasita,
apesar de tecnologias disponíveis
no mundo desenvolvido. Medi-
camentos contra o parasita estão
perdendo sua eficácia. E a resis-
tência à cloroquina, que é a mais
barata e largamente utilizada dro-
ga contra a malária, é cada vez
mais comum na África. A segun-
da droga mais efetiva, porém
mais cara, a sulfadoxinapyrime-
thamina, também está perdendo
eficácia em áreas endêmicas do
leste e sudeste do continente.

Por outro lado, autoridades
de saúde têm reiteradamente cha-
mado o mosquito de “o mais im-
portante inseto do mundo”. O A.
gambiae também ganhou o ape-
lido de “máquina da malária” de-
vido à sua predileção por atacar

humanos e a incrível capacidade
de picá-los até centenas de ve-
zes por dia.

Os artigos publicados em
Nature e Science, segundo os
autores, abrem uma nova pers-
pectiva na luta contra a doença.
Com as informações, malariolo-
gistas poderão levantar informa-
ções antes escondidas no geno-
ma, que podem ser empregadas
no desenvolvimento de novos
inseticidas, repelentes e medica-
mentos.

“ Temos agora uma diretriz
para estudos em homens, no
Plasmodium e no mosquito”, ob-
serva Morel. “A pesquisa abre um
novo campo de trabalho”.
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