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Em busca de uma vacina para a

malária

Hemácia infectada
pelo Plasmodium,
agente da malária

I

Apesar de não ter o destaque dado à
Aids e não se manifestar através de
grandes surtos em metrópoles como o
dengue, a malária vem se consolidando
como a endemia que mais mata
no mundo, com mais de um milhão
de óbitos por ano, segundo o Unicef.
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ó no Brasil, ocorrem de 500
a 600 mil casos por ano, a
grande maioria nas regiões
Norte e Centro-Oeste (con-

sideradas, assim como a África onde
se concentram 90% das mortes, de
menor importância).

Poucos laboratórios no mun-
do estudam vacinas contra a do-
ença. O Laboratório de Pesquisas
em Malária, do Departamento de
Imunologia do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) está desenvol-
vendo uma vacina antimalárica
que, em testes laboratoriais, com-
provou poder imunizar macacos
(Saimiri sciureus) contra o proto-
zoário Plasmodium falciparum
(responsável por 99% das mortes
por malária). De vá-
rias moléculas can-
didatas, a MSP3 e a
Glurp foram as que
obtiveram os me-
lhores resultados,
produzindo boa
resposta imunogênica (produção
de anticorpos), comprovando se-
rem inócuas (nenhum ou poucos
efeitos colaterais) e terem efeito
protetor. Além dessas moléculas (já
conhecidas na literatura médica),
os pesquisadores encontraram
uma desconhecida que está pres-
tes a entrar na fase de testes com
macacos, denominada temporari-
amente de 40KDA, o equivalente
a seu peso molecular.

Segundo Maria de Fátima
Ferreira da Cruz, chefe do Labora-
tório de Pesquisas em Malária, as
próximas etapas do estudo da MSP3
e da Glurp são a realização de tes-
tes em um maior número de ani-
mais para se chegar a um resulta-
do mais seguro e, em seguida, tes-
tes clínicos com seres humanos.
"Também estudamos desenvolver
uma vacina para o Plasmodium
vivax, que não é considerado le-
tal, mas causa enormes prejuízos
econômicos nas regiões endêmi-

cas, devido às faltas de trabalha-
dores e gastos com tratamento",
disse a pesquisadora.

A doença
A malária é uma doença para-

sitária principalmente de regiões
tropicais, causada pelo protozoário
Plasmodium, que ataca as hemácias
(glóbulos vermelhos do sangue) e
as células de órgãos como o baço,
o fígado e a medula óssea. O mos-
quito transmissor mais comum no
Brasil é o Anopheles. Causa dor de
cabeça e na nuca, febre sempre no
mesmo horário, vômito, náusea, le-
targia (sono profundo), anemia, en-
fraquecimento geral e lesões nos ór-
gãos infectados. Ainda não há va-
cina contra a malária. Quem mora

ou está nas regiões
endêmicas, deve
evitar o contato
com o mosquito,
que costuma picar
de manhã cedo e no

final da tarde, utilizar repelentes no
corpo, telas nas janelas, mosquitei-
ros sobre as camas e, aos primei-
ros sintomas, procurar um posto
médico. O tratamento é de no mí-
nimo 14 dias e não deve ser inter-
rompido, pois o protozoário pode
ficar incubado.

Dos cerca de 170 tipos de Plas-
modium, apenas quatro são capa-
zes de infectar o homem: falciparum
(quase 20% dos casos), vivax (80%
dos casos), malariae (2 a 3% dos
casos) e ovale (não existente no Bra-
sil). "Acredita-se que o falciparum te-
nha vários mecanismos de aderên-
cia ao endotélio vascular (parede
dos vasos) que tornam a doença
mais severa, causando tromboses e
coágulos devido às toxinas que ele
produz", explica Fátima.

O Laboratório de Malária es-
tuda vários aspectos da doença que
podem influenciar no desenvolvi-
mento de uma vacina, como as fa-
ses distintas do Plasmodium, que é

sexuada no mosquito e assexuada
no homem ou no macaco. "Trata-se
de um organismo muito mutável. As
moléculas que estamos estudando
imunizaram os macacos para a fase
sangüínea do protozoário, quando
os sintomas aparecem e, se não fo-
rem tratados, podem levar à morte",
explica Leonardo Carvalho, pesqui-
sador visitante que faz os testes com
os macacos. Outro aspecto colabo-
rador é o estudo das restrições ge-
néticas da população a ser imuniza-
da. Populações que já foram sensi-
bilizadas pelo Plasmodium podem
manifestar restrições à vacina.
Pesquisar a genética do Plasmodium
também faz parte do trabalho da
equipe. Pelo fato de o protozoário
demonstrar ser polimórfico (capaz
de reordenar os genes) nas suas di-
visões, é importante conhecer esses
mecanismos para poder utilizar as
moléculas que sejam eficazes tam-
bém contra os organismos modifi-
cados. Finalmente, são analisados
os aspectos imunopatológicos da
malária. Segundo Fátima, o proto-
zoário induz a uma resposta imune
altíssima, podendo agravar o qua-
dro, causando anemia grave, malá-
ria cerebral (envolvimento do cére-
bro pelos protozoários) e insufici-
ência renal e pulmonar.

Diagnóstico
mais preciso

Um novo tipo de diagnóstico,
que dá o resultado em um dia para
falciparum e vivax, o PCR (técnica
de biologia molecular que pode
detectar o parasita quando seu nú-
mero ainda é baixo no organismo
infectado), foi padronizado pela
equipe para ser utilizado principal-
mente no caso de seleção de doa-
dores de sangue. O diagnóstico
geralmente é feito apenas pela ob-
servação de amostra de sangue no
microscópio dos candidatos pré-
selecionados por um questionário
padrão do Ministério da Saúde.

Laboratório estuda
múltiplos aspectos

da malária
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Vetor da malária, o Anopheles pica
uma pessoa. A doença atinge, a

cada ano, 500 mil pessoas no Brasil

Malária

A malária como causa de inaptidão
chegou a ocupar o terceiro lugar
entre 76 diferentes causas de rejei-
ção de doadores do Hemocentro do
Amazonas (Hemoam), segundo pes-
quisa do Laboratório feita em 2000.
Grande parte das pessoas que ha-
viam tido malária nos últimos me-
ses antes do teste era rejeitada sem
se comprovar se o paciente pode-
ria transmitir ou não o protozoário.
"A nova técnica visa resgatar indi-
víduos considerados inaptos pelo
questionário, aumentando o núme-
ro de bolsas de sangue disponí-
veis", conta Fátima.

A doença reapareceu no Rio
de Janeiro em março, numa praia
de difícil acesso e pouco habitada
de Paraty (Praia do Sono), no Rio
de Janeiro, alertando as autorida-
des. Um argentino que viaja por
todo o país teria sido picado pelo
mosquito Anopheles cruzii, que
transmitiu a doença a pelo menos
cinco pessoas da região. Segundo
Maria de Fátima, os casos em Paraty
são como outros que acontecem em
pontos isolados do Rio de Janeiro.
"A Funasa já fez esse tipo de blo-
queio sanitário em vários locais. E,
pela região ser de difícil acesso, é
mais fácil de se controlar a trans-
missão. Se o caso tivesse ocorrido
num local como Búzios, por exem-
plo, aí sim teríamos motivos para
nos preocuparmos", diz a pesqui-
sadora da Fiocruz.

De acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde, hoje
em dia, a malária é de longe a
doença tropical e parasitária
que mais causa problemas so-
ciais e econômicos no mundo
e só é superada em número
de mortes pela Aids. Também
conhecida como paludismo, a
malária é considerada proble-
ma de saúde pública em mais
de 90 países, onde cerca de
2,4 bilhões de pessoas (40%
da população mundial) convi-
vem com os risco de contágio.
Anualmente, sobretudo no con-
tinente africano, entre 500 e
300 milhões são infectados, dos
quais cerca de um milhão mor-
rem em conseqüência da do-

ença. No Brasil, principalmen-
te na região amazônica a ma-
lária registra até 600 mil ca-
sos por ano - no entanto, aqui
a letalidade da moléstia é bai-
xa e não chega a 0,1% do nú-
mero total de enfermos.

De 1988 até 2001, ocor-
reu uma inversão da predo-
minância do Plasmodium
falciparum pela do vivax, de
49,5 para 80%. Acredita-se
que a ação mais rápida no di-
agnóstico e tratamento por
parte dos profissionais da
Funasa nos últimos anos te-
nha causado a mudança, já
que o ciclo de transmissão do
falciparum é mais lento e fá-
cil de ser evitado.

SAIBA MAIS

www.who.int/heath_topics/
malaria/en/

www.ioc.fiocruz.br/
pages/dep.htm

www-micro.msb.le.ac.uk/
224/Malaria.html

www.malaria.org/
whatismalaria.html
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