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RESUMO 

O processo de invasão dos eritrócitos pelo Plasmodium vivax envolve a interação da 

região II da Duffy binding protein (DBPII) e o antígeno Duffy receptor para 

quimiocinas (DARC) expresso na superfície dos eritrócitos. Devido à importância da 

PvDBP em garantir o parasitismo nos eritrócitos, faz-se um importante candidato à 

vacina antimalárica. Sendo assim, realizamos um estudo longitudinal de base 

populacional para avaliar a dinâmica da infecção por malária e a persistência de 

anticorpos naturalmente adquiridos contra a PvDBPII durante 16 meses em uma 

população urbana do município de Mâncio Lima, estado do Acre. No total, 1326 

indivíduos foram envolvidos no estudo, onde 1100 indivíduos participaram da linha 

de base e, 1120 indivíduos após 16 meses, com uma contribuição de 2237 

amostras. A prevalência de malária na população foi de 9,6% (127/1326), com 

predominância de infecção causada por P. vivax (74%). Em relação a resposta de 

anticorpos anti-PvDBPII, 22,5% (299/1326) foram respondedores à PvDBPII. A 

regressão logística múltipla mostrou que as variáveis preditoras à positividade para 

PvDBPII foram idade, episódios prévios de malária e malária recente. Após 16 

meses, houve uma redução significativa da frequência de anticorpos anti-PvDBPII de 

24,7% (272/1100) para 15,8% (177/1120), que coincidiu com a diminuição dos casos 

de malária. Pelo acompanhamento de 894 indivíduos identificamos que 70,0% 

(626/894) foram não respondedor persistente (NRP) com resposta de anticorpos 

negativa em todo momento, 17,4% (156/894) respondedor transiente (RT), que teve 

flutuação na resposta de anticorpos anti-PvDBPII e apenas 12,5% (112/894) foram 

respondedor persistente, ou seja, tinham resposta de anticorpos positiva no período 

de 16 meses do estudo. Pela análise de regressão logística múltipla as variáveis 

preditoras para a persistência de anticorpos contra a PvDBPII foram as mesmas 

associadas com a positividade (idade, episódios prévios de malária e tempo desde a 

última malária). Em conclusão, o presente trabalho reforça que a PvDBPII tem baixa 

imunogenicidade, pois apenas 20% dos indivíduos respondem a PvDBPII, e 

confirmam estudos prévios realizados na região amazônica onde tanto a presença 

quanto a persistência de anticorpos contra a PvDBPII estão associados com 

exposição (idade, número de episódios prévios de malária e malária recente).  

Palavras-chave: Plasmodium vivax, Duffy binding protein, Anticorpos, ELISA, Acre. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The erythrocytes invasion process by Plasmodium vivax involves the interaction 

between region II of Duffy binding protein (DBPII) and Duffy antigen receptor for 

chemokines (DARC) expressed on the erythrocytes surface. Due to its functional in 

guarantee the parasitism into erythrocytes, even in DARC negative individuals, DBP 

is the major P. vivax vaccine candidate. Here, we carried-out a population-based 

cohort study to evaluate the dynamics of malaria infection and persistence of DBPII 

antibody response in the urban population of Mâncio Lima county during 16 months 

interval. Overall, 1,326 individuals were enrolled in this study, where 1,100 

individuals were enrolled at the baseline and 1,120 individuals enrolled 16 months 

later with contribution of 2,237 samples. At enrollment, the frequency of malaria 

infection was 9.6% (127/1,326), with predominance of P. vivax (74%). Regarding to 

DBPII antibody response detected by ELISA, only 22.5% (299/1,326) was positive. 

Malaria-exposure variables as age, number of previous malaria episodes and time of 

the last malaria, were predictor of presence of antibody response. After 16-month 

follow-up study, there were significant reduction in the frequency of anti-DBPII 

antibodies from 24.7% (272/1,100) to 15.8% (177/1,120). Moreover, in 894 followed-

up subjects during 16 months, 70% (626/894) were classified as persistent non-

responder (PNR) – DBPII antibody response was not detectable at any time of study; 

17.4% (156/894) as transient responder (TR) – DBPII antibody response floated 

during the follow-up study; and only 12.5% (112/894) identified as persistent 

responder (PR) – positive for DBPII antibody response in all the time of follow-up 

study. Based on logistic regression models only variables reflect cumulative 

exposure of malaria as age, number of previous malaria episodes and time of the last 

malaria were independent associated with persistence of DBPII antibody response. In 

conclusion, the results showed low immunogenicity of DBPII in this native population 

and cumulative exposure variable was predictor to both presence and persistence of 

DBPII antibody response. 

 

Keywords: Plasmodium vivax, Duffy binding protein, antibodies, ELISA, follow-up 

study, Acre. 

 



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Representação esquemática do ciclo biológico do Plasmodium sp...........18 

Figura 2. Representação do processo de invasão pelo Plasmodium sp em eritrócitos 

e interação molecular do processo de invasão pelo P. vivax.....................................21 

Figura 3. Representação esquemática dos sete domínios estruturais da Duffy 

binding protein de P. vivax (PvDBP), com destaque para a região II que contém o 

domínio de ligação da proteína com o receptor nos eritrócitos (DARC)....................23 

Figura 4. Mapa da América do Sul com estado do Acre em destaque e localização 

do estado do Acre e município de Mâncio Lima.........................................................30 

Figura 5. Delineamento experimental do estudo longitudinal em Mâncio Lima, 

estado do Acre...........................................................................................................31 

Figura 6. Variáveis independentemente associadas com a resposta de anticorpos 

anti-PvDBPII em indivíduos do estudo de base populacional em Mâncio Lima, estado 

do Acre.......................................................................................................................40 

Figura 7. Distribuição temporal dos casos de malária e resposta de anticorpos 

contra a PvDBPII na população estudada de Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil...41 

Figura 8. Variáveis independentemente associadas com a persistência de resposta 

de anticorpos anti-PvDBPII.........................................................................................45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Dados demográficos, epidemiológicos e imunológicos dos 1.326 

indivíduos envolvidos no estudo populacional em Mâncio Lima, estado do Acre, 

Brasil...........................................................................................................................34 

Tabela 2. Fatores de risco associados à infecção por malária em 1.326 indivíduos 

recrutados no estudo de Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil..................................36 

Tabela 3. Fatores associados com a presença de anticorpos contra a PvDBPII em 

1.326 indivíduos envolvidos no estudo de Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil.......38 

Tabela 4. Dados demográficos e epidemiológicos dos grupos com perfis de resposta 

de anticorpos distintos contra a PvDBPII em 894 indivíduos participantes do estudo 

longitudinal em Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil.................................................44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

AMA-1 Antígeno 1 de membrana apical (Apical membrane antigen 1) 

aOR Odds Ratio ajustado para as variáveis de confusão 

BIAbs Anticorpos bloqueadores da interação DBPII-DARC 

DARC Antígeno do grupo sanguíneo Duffy/receptor para quimiocinas (Duffy 

Antigen/Chemokine Receptor) 

DBP Duffy binding protein 

DO Densidade ótica 

EBP2 Erythrocyte binding protein  

EDTA Ácido etilenodiamino tetra-acético (Ethylenediamine tetraacetic acid) 

ELISA Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

FTA papel de filtro para preservação de DNA 

HLA Antígeno Leucocitário Humano 

IC Intervalo de confiança 

IgG Imunoglobulina da classe G 

IQR Intervalo Interquartil 

IR Índice de Reatividade 

MSP1-19 Fragmento C-terminal de 19kDa da proteína principal de superfície do 

merozoíto 

NRP Não respondedor persistente 

OPD Cromógeno ortofenilenodiamino diidrocloreto (o-Phenylenediamine 

Dihydrochloride) 

OR Odds Ratio 

PBS Salina tamponada com fosfato (Phosphate-buffered saline) 

PBS-T Salina tamponada com fosfato contendo 0,05% de Tween 20 

PCR Reação em Cadeia da Polimerase 

PNCM Programa Nacional de Controle da Malária 

PvDBP Proteína de ligação ao antígeno do grupo sanguíneo Duffy/DARC 

(Duffy binding protein de Plasmodium vivax) 

PvDBPII Região II da Duffy binding protein de Plasmodium vivax 

RBP2 Reticulocyte-binding protein 2b 

RP Respondedor persistente à PvDBPII 

RT Respondedor transiente à PvDBPII 



 
 

 
 

SIVEP-Malária Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica de 

SVS/MS Sistema de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde do Brasil 

TfR1 Receptor da transferrina 1 

TLCE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................15 

1.1 Aspectos gerais da malária.....................................................................15 

1.2 Ciclo biológico do Plasmodium sp...........................................................17 

1.3 Processo de invasão dos eritrócitos pelo Plasmodium vivax..................19 

1.4 Duffy binding protein de Plasmodium vivax...ZZZZZZZZZ.Z.....22 

1.5 Resposta imune contra a Duffy binding protein de Plasmodium vivax....23 

2 JUSTIFICATIVA......................................................................................................26 

3 OBJETIVOS............................................................................................................28 

3.1 Objetivos específicos...............................................................................28 

4 METODOLOGIA......................................................................................................29 

4.1 Área e população de estudo....................................................................29 

4.2 Desenho experimental do estudo longitudinal.........................................30 

4.3 Diagnóstico de malária............................................................................31 

4.4 Proteína recombinante e detecção de anticorpos contra a PvDBPII pela 
sorologia convencional..................................................................................32 

4.5 Análise dos dados...................................................................................33 

5 RESULTADOS........................................................................................................34 

5.1 Características da população de estudo.................................................34 

5.2 Prevalência de malária e riscos associados à infecção..........................35 

5.3 Resposta de anticorpos IgG naturalmente adquiridos contra a 
PvDBPII.........................................................................................................36 

5.4 Dinâmica da infecção malárica e resposta de anticorpos contra a 
PvDBPII no estudo longitudinal de 16 meses................................................40 

5.5 Características, incidência de malária e persistência de anticorpos contra 
a PvDBPII em indivíduos acompanhados durante 16 meses........................42 

6 DISCUSSÃO...........................................................................................................46 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................53 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................54 



15 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais da malária  

A malária é uma doença infecto-parasitária de grande importância mundial 

que ocorre em diversas regiões tropicais e subtropicais do mundo. A doença é 

causada por protozoários do filo Apicomplexa, família Plasmodiidae e gênero 

Plasmodium. Existem cinco espécies principais causadoras de malária no homem: 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium 

ovale, Plasmodium knowlesi, que naturalmente infecta primatas não humanos (COX 

SINGH et al., 2008; MENARD et al., 2010; ONG’ECHA et al., 2006) e P. simium 

(BRASIL et al., 2017). As espécies que ocorrem de forma autóctone no Brasil são P. 

vivax, P. falciparum e P. malariae, sendo a espécie P. vivax responsável por cerca 

de 85% dos casos (SAÚDE, 2015; WHO, 2017).  

Em 2016, foram registrados 216 milhões de casos de malária em 91 países 

com 445.000 mortes (WHO, 2017). No Brasil, apesar da tendência de diminuição do 

número de casos observados nos últimos anos, em 2017 observou-se um aumento 

significativo no número de casos registrados, o que reforça que a doença continua 

sendo um problema de saúde pública, com 190 mil casos notificados no ano de 

2017 (SVS/MS, 2017). Desse total, 99,9% dos casos ocorrem na Região da 

Amazônia Legal, área endêmica de malária, que é composta pelos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

Nessa área, a transmissão de malária é heterogênea, com distribuição espacial da 

doença em escala individual, comunitária, municipal e estadual (CASTRO et al., 

2006). A transmissão é instável, onde a população exposta é composta 

principalmente por imigrantes de áreas não endêmicas (CAMARGO et al., 1994a). 

Com a introdução dos projetos de colonização voltados para a agricultura, 

extração mineral e assentamento ocorridos na década de 90, observou-se um 

extenso crescimento populacional na região Amazônica devido ao processo de 

imigração (CASTRO et al., 2006; CRUZ MARQUES, 1987). Assim, observou-se 

populações sendo assentadas seguido por uma mudança no perfil de transmissão 

da malária com um aumento no número de casos no Brasil, dos quais cerca de 

99,7% estavam concentrados na Amazônia Legal (CASTRO et al., 2006). A partir do 
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ano 2000, houve uma mudança do perfil da população, no qual observou-se 

populações nativas da Amazônia, reflexo do incentivo ao desenvolvimento da região 

(CASTRO et al., 2006). 

As campanhas de erradicação e controle de malária na Amazônia, iniciadas 

na década de 50, conseguiram reduzir cerca de 60% de todos os casos relatados no 

país (DEANE, 1988).  Em 2015, houve uma redução de 89% do número de casos 

registrados nos últimos 15 anos (PENIDO, 2016). A redução observada se deve 

principalmente ao Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM), promovido 

pelo Ministério da Saúde do Brasil, o qual possui como objetivos a redução da 

mortalidade e incidência da doença, eliminação da transmissão em áreas urbanas e 

manutenção da ausência da transmissão em locais onde a doença foi interrompida. 

Para isso, o programa visa o diagnóstico e tratamento precoce, bem como o 

fortalecimento da vigilância em malária e capacitação de recursos humanos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Essas medidas de controle associadas ao maior 

investimento de recursos, têm contribuído para uma redução do número de casos de 

malária no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

No entanto, no último ano de 2017 foi observado um aumento expressivo de 

casos registrados no país, com aumento de cerca de 47% comparado ao ano 

anterior (SVS/MS, 2017). No estado do Amazonas, o aumento foi de 63% quando 

comparado ao ano de 2016, com cerca de 80.323 casos registrados no ano 

(SVS/MS, 2017). Do total do número de casos registrados no Brasil, cerca de 45% 

são provenientes de municípios dos estados do Acre e Amazonas (WHO, 2017). 

Tendo em vista os recentes dados, observa-se que a transmissão da malária 

na Amazônia Brasileira continua sendo um grande desafio. Alguns fatores têm 

prejudicado o controle da doença, como a urbanização descontrolada e fatores 

ambientais, que podem contribuir para a proliferação dos mosquitos vetores e, 

consequentemente, aumentar a transmissão de malária na região (LAPOUBLE et 

al., 2015). Além disso, o aumento de parasitos resistentes às drogas antimaláricas, 

infecções assintomáticas, bem como investimento econômico no controle da 

doença, também são fatores que dificultam o controle e eliminação da doença no 
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Brasil, assim como em regiões no mundo onde a malária ocorre (FERREIRA; 

CASTRO, 2016; LAPOUBLE et al., 2015). 

Além dos fatores descritos acima, o P. vivax possui algumas características 

particulares que torna sua eliminação ainda mais desafiadora, tais como: (i) o 

aparecimento precoce de estágios sexuais (gametócitos) na circulação sanguínea, 

que torna possível a transmissão aos vetores antes do aparecimento dos primeiros 

sintomas clínicos (WHITE, 2017); (ii) baixas parasitemias e infecções 

assintomáticas, que podem atuar como reservatórios do parasito, o que favorece a 

manutenção da transmissão da doença (IMWONG et al., 2016); (iii) formação de 

hipnozoítos, que são formas latentes que permanecem albergados no fígado por 

tempos variáveis (meses e até anos) e podem causar recaídas da doença 

(MUELLER et al., 2009). 

Vale ressaltar que embora a maior parte dos casos de malária ocorram na 

região Amazônica, casos da doença também podem ocorrer na região extra-

Amazônica, ou seja, fora da área endêmica de malária. Esses casos podem ocorrer 

devido a importação de casos de outros países e estados brasileiros endêmicos 

para malária. A transmissão da doença é facilitada pela presença do mosquito vetor, 

uma vez que ele se encontra em todo o território nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009; SAÚDE, 2015). Em regiões de Mata Atlântica, casos autóctones de malária 

têm sido registrados. Assim, indivíduos que vivem próximos ou em contato com 

essas áreas são susceptíveis à infecção. As espécies mais identificadas como 

causadoras da doença nessas áreas são P. vivax e P. malariae. Recentemente, 

trabalhos demonstraram que espécies de plasmódios que acometem símios, 

também podem estar envolvidas em casos humanos notificados em áreas extra-

amazônicas (BRASIL et al., 2017; DE PINA-COSTA et al., 2014; FERREIRA; 

CASTRO, 2016). 

1.2 Ciclo biológico do Plasmodium sp 

O ciclo biológico do Plasmodium sp é complexo e tem sido alvo de vários 

estudos. Em geral, o ciclo é dividido em duas fases: (i) fase assexuada, que ocorre 

no hospedeiro vertebrado e, (ii) fase sexuada, que ocorre em fêmeas do mosquito 

do gênero Anopheles (Figura 1). A fase assexuada inicia-se quando as fêmeas de 
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anofelinos realizam o repasto sanguíneo e as formas infectantes, denominadas 

esporozoítos, são inoculadas na pele do hospedeiro (AMINO et al., 2006; DOOLAN 

et al., 2009; PRUDÊNCIO et al., 2006; YAMAUCHI et al., 2007). Estima-se que 50% 

dos esporozoítos podem permanecer na pele do hospedeiro (MÉNARD et al., 2013) 

e 10% podem sobreviver durante semanas e se desenvolverem na derme, epiderme 

e folículos pilosos (GUEIRARD et al., 2010). Além disso, apenas metade dos 

esporozoítos inoculados na pele alcançará o fígado (HOLZ et al., 2016). 

 

Figura 1: Representação esquemática do ciclo biológico do Plasmodium sp. Adaptado de Mueller et 
al., 2009. 

No fígado, os esporozoítos migram através de várias células antes de se 

desenvolverem no interior do hepatócito. Há então a formação do vacúolo 

parasitóforo com a diferenciação de esporozoítos em trofozoítos e, após várias 

divisões por esquizogonia, ocorre a formação dos esquizontes (HOLZ et al., 2016; 

MOTA, 2001). Em infecções por P. vivax e P. ovale, alguns parasitos podem 

permanecer em estado de latência no fígado (hipnozoítos) por meses ou até anos 

após a infecção inicial, sendo responsáveis pelos casos de recaídas (KROTOSKI, 

1985). Os esquizontes maduros liberam os merozoítos diretamente na corrente 
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sanguínea por meio de brotamento de vesículas denominadas merossomos 

(STURM et al., 2006).  

 Uma vez liberados na corrente sanguínea, os merozoítos invadem os 

eritrócitos e inicia-se a fase eritrocítica do ciclo, o qual é responsável pela 

sintomatologia clínica da doença. O processo de invasão do merozoíto nos 

eritrócitos ocorre por meio de interações específicas entre receptores expressos na 

superfície dos eritrócitos e proteínas do parasito (COWMAN; CRABB, 2006; 

PETTER; DUFFY, 2015). Após diversas gerações de merozoítos, alguns se 

diferenciam em formas sexuais do parasito, dando origem aos macrogametócitos 

(feminino) e os microgametócitos (masculinos). Os gametócitos, quando são 

ingeridos pelo mosquito vetor (anofelino) durante o repasto sanguíneo, dão início à 

fase sexuada do ciclo. 

No sistema digestivo (intestino médio) da fêmea do anofelino, ocorre a 

diferenciação e fecundação dos gametócitos masculinos e femininos, dando origem 

ao zigoto (VLACHOU et al., 2006). Posteriormente, há o desenvolvimento em 

oocinetos móveis, que atingem a camada de células epiteliais do intestino médio e 

passa a se chamar oocisto (BARILLAS-MURY; KUMAR, 2005). Os oocistos 

amadurecem dando origem aos esporozoítos, que migram para a glândula salivar, 

amadurecem e tornam-se infectantes. Neste momento, podem ser transmitidos para 

o hospedeiro vertebrado, completando-se o ciclo biológico dos plasmódios 

(CROMPTON et al., 2014; MEIBALAN; MARTI, 2016). 

1.3 Processo de invasão dos eritrócitos pelo Plasmodium vivax 

O processo de invasão dos eritrócitos pelo Plasmodium sp é complexo e 

envolve várias etapas compostas por interações específicas do tipo ligante-receptor. 

De forma resumida, este processo é dividido em quatro fases: (1) ligação de baixa 

afinidade e reversível entre o merozoíto e a membrana do eritrócito; (2) reorientação 

do parasito de forma que o complexo apical entre em contato com a membrana 

eritrocítica e posteriormente ocorra uma junção irreversível; (3) deslocamento da 

junção para o pólo posterior do parasito seguida da liberação do conteúdo das 

organelas apicais, principalmente das roptrias e micronemas; (4) invasão do parasito 

nos eritrócitos e formação do vacúolo parasitóforo, o qual o merozoíto irá se 
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desenvolver (Figura 2A) (BEESON; CRABB, 2007; COWMAN; CRABB, 2006; OH; 

CHISHTI, 2005).  

Embora o mecanismo geral de invasão pelos plasmódios na célula 

hospedeira seja semelhante, há características distintas entre as duas espécies de 

maior importância do ponto de vista em saúde pública, P. falciparum e P. vivax. 

Enquanto que, na fase de junção irreversível, são conhecidas diversas vias de 

invasão no eritrócito pelo P. falciparum (PETTER; DUFFY, 2015), até o momento 

para P. vivax é conhecido apenas uma única via de invasão no reticulócito (ADAMS 

et al., 1992). 

Assim, diferentemente do P. falciparum, o P. vivax invade preferencialmente, 

se não exclusivamente, os reticulócitos (eritrócitos imaturos) e, até o momento, a 

única via de invasão conhecida do P. vivax envolve a interação entre a proteína 

Duffy binding protein (DBP) do micronema de P. vivax e o receptor para quimiocinas 

do grupo sanguíneo Duffy (DARC, do inglês Duffy Antigen/Chemokine Receptor), 

expresso na superfície dos eritrócitos (ADAMS et al., 1990; GRIMBERG et al., 2007). 

Quando a PvDBP é liberada das organelas apicais do merozoito, encontra-se na 

forma de monômeros. No entanto, no momento da ligação irreversível ao receptor 

DARC, o sítio de ligação na região II da PvDBP é formado após a dimerização da 

proteína, que é essencial para a posterior dimerização do receptor DARC. Dessa 

forma, o complexo final da interação é composto por duas moléculas da PvDBP e 

duas moléculas do receptor DARC (Figura 2B) (BATCHELOR et al., 2012). Uma vez 

estabelecida a ligação entre a PvDBP e o receptor DARC, o processo de invasão 

torna-se irreversível (WERTHEIMER; BARNWELL, 1989). Dessa forma, indivíduos 

que não expressam o receptor na superfície dos eritrócitos (DARC negativo) são 

altamente resistentes à infecção por P. vivax (MILLER et al., 1976). No entanto, 

alguns estudos mostraram indivíduos DARC negativos residentes da ilha de 

Madagascar, da África (Quênia) e do Brasil, infectados com P. vivax, o que sugere 

uma via alternativa para invasão (CAVASINI et al., 2006, 2007; NIANGALY et al., 

2017; RYAN et al., 2006). Um estudo recente que analisou indivíduos DARC 

negativos infectados por P. vivax da Etiópia, observou até oito cópias do gene da 

PvDBP, que sugere não só uma via alternativa de invasão, mas também uma 

adaptação do parasito (GUNALAN et al., 2016). 
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Figura 2: Representação do processo de invasão pelo Plasmodium sp em eritrócitos e interação 
molecular do processo de invasão pelo P. vivax. (A) Esquema do processo de invasão do 
Plasmodium sp no eritrócito, envolvendo etapas como adesão, orientação da extremidade apical do 
merozoíto, formação de junção e invasão; (B) Representação da interação molecular entre o receptor 
DARC, expresso na membrana do reticulócito e a Duffy binding protein de P. vivax (PvDBP). 
Adaptado de Beeson e Crabb, 2007 e Batchelor et al., 2012. 

Vários estudos têm apontado diferentes proteínas envolvidas no processo de 

invasão dos reticulócitos como potenciais candidatas à vacina e marcadores de 

infecção recente de P. vivax. Uma delas é o fragmento C-terminal de 19kDa da 

proteína principal de superfície do merozoíto (MSP1-19), que se mostrou capaz de 

induzir anticorpos de vida longa (WIPASA et al., 2010). Outra proteína promissora 

como candidato à vacina é o antígeno apical de membrana -1 (AMA-1), que também 

se mostrou naturalmente imunogênica em indivíduos expostos à malária 

(RODRIGUES et al., 2005). Mais recentemente, foi identificada a proteína 

Erythrocyte binding protein (EBP2), que se liga preferencialmente a reticulócitos 

jovens DARC positivos (NTUMNGIA et al., 2016) e também se mostrou altamente 

imunogênica em indivíduos expostos à malária em estudos realizados por nosso 

grupo (dados não publicados). 

Outra proteína que se liga ao reticulócito é a Reticulocyte-binding protein 2b 

(RBP2), cujo o receptor cognato no reticulócito - o receptor da transferrina 1 (TfR1) - 

foi recentemente identificado. No processo de invasão, a interação entre a RBP2b e 

TfR1 é estável e, devido ao fato de que células deficientes do receptor TfR1 se 

mostraram refratárias à infecções por P. vivax, faz desta proteína uma proteína 

promissora como candidato à vacina (GRUSZCZYK et al., 2018). 
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Entretanto, devido a importância da PvDBP em garantir o parasitismo na 

célula hospedeira e as evidências científicas demonstrarem que indivíduos DARC 

negativos são resistentes à infecção pelo P. vivax, bem como o fato desta proteína 

ser naturalmente imunogênica em indivíduos expostos à malária (CERÁVOLO et al., 

2005; RODRIGUES et al., 2005; SOUZA-SILVA et al., 2010) e anticorpos 

bloqueadores da interação DBPII-DARC estarem associados com proteção clínica 

(NICOLETE et al., 2016), este antígeno tem sido apontado como um importante 

candidato para o desenvolvimento de uma vacina contra a malária causada pelo P. 

vivax. 

1.4 Duffy binding protein de Plasmodium vivax 

A Duffy binding protein de P. vivax (PvDBP) é uma proteína de micronema de 

140 kDa pertencente à família de proteínas de adesão, expressa durante o ciclo 

eritrocítico do plasmódio (ADAMS et al., 1990). A PvDBP é exposta somente no 

momento da invasão, com a exposição do complexo apical. Nesse momento, a 

proteína se liga rapidamente ao receptor de quimiocinas DARC, expresso na 

superfície dos eritrócitos (WERTHEIMER; BARNWELL, 1989). 

A PvDBP é dividida em sete regiões: uma região que contém o peptídeo sinal 

(região I), duas regiões ricas em cisteínas amino e carboxi-terminal (região II e VI, 

respectivamente), três regiões hidrofílicas (região III, IV e V), um domínio 

transmembrana e um curto segmento citoplasmático (região VII) (ADAMS et al., 

1990; FANG et al., 1991). A região II contém o ligante funcional da PvDBP, que 

possui cerca de 300 aminoácidos (aminoácido 206 ao 530), onde está localizado o 

domínio de ligação ao eritrócito. Este domínio contém 170 aminoácidos e encontra-

se entre as cisteínas 4 e 7 (Figura 3) (RANJAN; CHITNIS, 1999; SINGH et al., 2003).  

Estudos demonstraram que a região II é a região mais polimórfica da proteína 

e que difere entre os isolados do parasito provenientes de diferentes regiões 

geográficas (GOSI et al., 2008; KHO et al., 2001; SOUSA et al., 2006; SUH et al., 

2001). Nosso grupo também demonstrou alta variabilidade da PvDBPII entre os 

isolados de P. vivax de diferentes regiões da Amazônia brasileira. Além disso, 

alguns destes polimorfismos na região II da PvDBP estão próximos ao domínio de 
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ligação da proteína ao reticulócito, o que sugere que estes polimorfismos tenham 

função no mecanismo de evasão do sistema imune (SOUSA et al., 2010). 

 

Figura 3: Representação esquemática dos sete domínios estruturais da Duffy binding protein de P. 
vivax (PvDBP), com destaque para a região II que contém o domínio de ligação da proteína com o 
receptor nos eritrócitos (DARC). Adaptado de Vanbuskirk et al., 2004. 

1.5 Resposta imune humoral contra a Duffy binding protein de Plasmodium 

vivax 

Para o desenvolvimento de uma vacina eficaz para malária causada por P. 

vivax, é necessário compreender a resposta imune de indivíduos naturalmente 

expostos ao parasito (LONGLEY et al., 2017; MAESTRE et al., 2010). Para isso, a 

sorologia convencional (ELISA) tem sido bastante utilizada na avaliação dos níveis 

de anticorpos IgG em diferentes populações. Os estudos mostram que a imunidade 

naturalmente adquirida contra a malária se desenvolve de forma lenta e gradativa 

após repetidas infecções e, com isso os indivíduos passam a adquirir uma proteção 

clinica contra a doença, tornando-se pouco sintomático ou inclusive, assintomático 

(LANGHORNE et al., 2008; MARSH; KINYANJUI, 2006; MARTINS et al., 2015). 

Entretanto, na ausência de exposição contínua ao parasito, há uma redução ou 

perda dessa imunidade (CROMPTON et al., 2010; GHANI et al., 2009; 

LANGHORNE et al., 2008). Dessa forma, a exposição contínua ao parasito parece 

ser fundamental tanto para a aquisição quanto para a persistência de anticorpos 

(NJAU; JACOB, 2012). 

Alguns estudos para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a 

malária têm sido realizados com base na proteção clínica. No caso de uma vacina 

contra o P. vivax, diversos antígenos têm sido avaliados, sendo a PvDBP uma das 

mais promissoras. Como já foi descrito, a PvDBP é exposta somente no momento da 

invasão, que ocorre por segundos, e rapidamente se liga ao receptor DARC, sendo, 
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portanto, pouco exposta ao sistema imune do hospedeiro (ADAMS et al., 1990). 

Dessa forma, a PvDBP é uma proteína pouco imunogênica. Apesar disso, trata-se 

de uma proteína muito importante, pois essa é a única via de invasão conhecida que 

o P. vivax utiliza para infectar os eritrócitos (ADAMS et al., 1992; MILLER et al., 

1976).  

Em regiões hiperendêmicas de malária, como na Papua Nova Guiné, estudos 

observaram que 60 a 80% dos indivíduos desenvolvem resposta de anticorpos 

contra a PvDBP, e essa variação está associada com o tempo de exposição à 

malária (FRASER et al., 1997; KING et al., 2008; TRAN et al., 2005). No Brasil, 

nosso grupo de pesquisa demonstrou, em populações da Amazônia, que há um 

aumento de respondedores para a PvDBP com o aumento da idade e após 

repetidas infecções por P. vivax (CERÁVOLO et al., 2005; KANO et al., 2012; 

SOUZA-SILVA et al., 2010). Além disso, foi demonstrado que parte dos anticorpos 

contra a PvDBP detectados pela sorologia convencional, são capazes de bloquear a 

interação DBPII-DARC (BIAbs) (CERAVOLO et al., 2008, 2009; GRIMBERG et al., 

2007; SOUZA-SILVA et al., 2014). Tal fato é importante pois os BIAbs contra a 

PvDBP impedem a invasão dos merozoítos nos reticulócitos, e a presença destes 

BIAbs com alta capacidade de inibição já foram associados com proteção clínica em 

crianças da Papua Nova Guiné (KING et al., 2008) e em populações de áreas rurais 

da Amazônia brasileira (NICOLETE et al., 2016). 

Por outro lado, uma parte significativa da população da Amazônia e de outras 

áreas do mundo com diferentes níveis de transmissão de P. vivax, não são capazes 

de desenvolver anticorpos anti-PvDBP (FRASER et al., 1997; MICHON et al., 1998; 

SOUZA-SILVA et al., 2010). Os motivos que contribuem para a ausência de 

resposta à PvDBP ainda não são bem esclarecidos. No entanto,  o fato da proteína 

ser exposta somente no momento da invasão dos reticulócitos pode explicar a baixa 

imunogenicidade. Outro fator se deve a grande variabilidade genética da PvDBP, 

onde os polimorfismos presentes na região II parecem influenciar na resposta imune 

contra esta proteína (MCHENRY; ADAMS, 2006; SOUSA et al., 2010). Além disso, 

estudos do nosso grupo mostraram que polimorfismos genéticos no receptor DARC 

e em HLA de classe II – no hospedeiro vertebrado -- também podem influenciar o 
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desenvolvimento e a persistência de anticorpos contra a PvDBP ( SOUZA-SILVA et 

al., 2014;KANO et al., 2016). 

Nosso grupo também demonstrou que a resposta de anticorpos bloqueadores 

contra a PvDBP é variante-específica e a variabilidade da PvDBP é alta nos isolados 

circulantes da área endêmica (CERAVOLO et al., 2009; SOUSA et al., 2011). 

Apesar dos questionamentos sobre o potencial da PvDBP como candidata à vacina, 

estudos mostraram que alguns indivíduos com histórico de longa exposição à 

malária na Amazônia brasileira são capazes de produzir anticorpos com alta 

porcentagem de inibição com ampla reatividade aos diferentes isolados 

(CERAVOLO et al., 2008). Além disso, também foi demonstrado que esses 

anticorpos possuem associação com proteção clínica para diferentes variantes da 

PvDBP (KING et al., 2008). Resultados similares também foram demonstrados em 

uma população rural no estado do Acre (NICOLETE et al., 2016). Portanto, esses 

resultados reforçam a PvDBPII como antígeno vacinal.  

Esses estudos mostram que a resposta imune contra PvDBP é complexa e 

difere entre as regiões geográficas de acordo com a intensidade de transmissão de 

malária e a população de estudo. Nesse sentido, os estudos imunoepidemiológicos 

em diferentes populações têm contribuído no entendimento do desenvolvimento da 

imunidade naturalmente adquirida aos diferentes antígenos de P. vivax candidatos à 

vacina, bem como a aquisição de proteção à malária sintomática. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A malária causada por P. vivax é um grande problema de saúde pública no 

Brasil, sendo a espécie responsável por 85% dos casos no país (SAÚDE, 2015; 

WHO, 2017). A maior parte dos casos de malária ocorrem na região da Amazônia 

Legal, onde as condições favoráveis de transmissão da doença e o difícil acesso ao 

diagnóstico e tratamento precoce, estabelecem grandes barreiras para o controle de 

malária no país. Nesse sentido, estudos que visam compreender a dinâmica da 

infecção, bem como a resposta imune naturalmente adquirida contra antígenos do 

parasito, são essenciais para o desenvolvimento de uma vacina contra a malária, 

ferramenta fundamental para controle, prevenção e redução da morbidade da 

doença. 

Os estudos imunoepidemiológicos têm contribuído no entendimento da 

imunidade naturalmente adquirida aos diferentes antígenos candidatos à vacina e a 

aquisição da proteção à malária sintomática (ADDAI-MENSAH et al., 2016; 

GAMAGE-MENDIS et al., 1990; WERNSDORFER, 1981). De fato, a distribuição 

espacial e temporal da malária no Brasil é heterogênea, com diferentes padrões de 

transmissão – individual, comunitária, municipal e estadual (CASTRO et al., 2006). 

Desta forma, essa variação pode influenciar tanto na aquisição quanto na 

manutenção da resposta de anticorpos contra os antígenos de plasmódios. Além 

disso, a população brasileira é miscigenada e o background genético pode diferir 

entre as populações, o que contribui tanto na susceptibilidade à malária quanto na 

proteção clínica (CASSIANO et al., 2015; LINS et al., 2010; MANTA et al., 2013). De 

fato, polimorfismos genéticos do receptor DARC influenciam tanto na 

susceptibilidade ao P. vivax quanto na aquisição da resposta de anticorpos anti-

PvDBPII e anticorpos bloqueadores da interação DARC-DBP (KING et al., 2008; 

SOUZA-SILVA et al., 2014). Além disso, nosso grupo demonstrou que a 

variabilidade da PvDBPII é alta em isolados de P. vivax que circulam na região 

Amazônica (SOUSA et al., 2010), o que pode influenciar na resposta de anticorpos, 

uma vez que a resposta é variante-específica (CERAVOLO et al., 2009).  

Devido ao fato da PvDBP ser fundamental para garantir o parasitismo na 

célula hospedeira, este antígeno é um dos mais promissores candidatos vacinais de 

fase sanguínea de P. vivax. Entretanto, os estudos mostram que há uma variação da 
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frequência de respondedores de 19 a 60%, dependendo da população e da área 

estudada (KANO et al., 2012; NICOLETE et al., 2016; SOUZA-SILVA et al., 2010), o 

que ressalta a importância dos estudos epidemiológicos em diferentes regiões. No 

que se refere aos estudos em imunoepidemiologia em diferentes populações, a 

maioria dos estudos disponíveis são do tipo transversais e, os estudos longitudinais, 

são escassos. Porém, são os estudos longitudinais que nos permitem avaliar a 

incidência da malária e seus fatores determinantes e/ou associados, bem como 

avaliar a dinâmica da resposta de anticorpos contra os antígenos do parasito. 

Assim, este trabalho visa avaliar a dinâmica da infecção por malária, bem 

como da resposta de anticorpos contra a PvDBP e os fatores (demográficos e 

epidemiológicos) que contribuem na susceptibilidade à infecção, aquisição e 

persistência da resposta imune humoral contra esta proteína em uma população 

nativa da Amazônia brasileira.  
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3 OBJETIVOS 

Avaliar a dinâmica da infecção por malária, bem como da resposta imune 

humoral contra a Duffy binding protein de Plasmodium vivax (PvDBP) em uma 

população nativa da Amazônia brasileira (estado do Acre). 

3.1 Objetivos específicos 

•  Avaliar a frequência da infecção por malária em uma população nativa da 

Amazônia brasileira, no município de Mâncio Lima; 

•  Determinar a resposta de anticorpos contra a região II da PvDBP na população de 

Mâncio Lima, estado do Acre;  

•  Analisar quais os fatores de riscos associados com a infecção por malária, bem 

como com a resposta de anticorpos contra a PvDBPII na população nativa de 

estudo de Mâncio Lima - AC; 

•  Avaliar a dinâmica da infecção por malária e a persistência da resposta de 

anticorpos contra a PvDBPII na população do estado do Acre no período de 16 

meses de estudo; 

•  Analisar quais fatores demográficos e epidemiológicos estão associados à 

aquisição e persistência da resposta de anticorpos contra a PvDBPII. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Área e população de estudo 

A área de estudo está localizada no município de Mâncio Lima (07º 36’51’’S, 

72º 53’45’’W), no extremo oeste da região Amazônica no estado do Acre. Possui 

uma área de 5.453 km² e faz fronteira com Peru a oeste, Bolívia a leste, estado do 

Amazonas ao norte e está ligado diretamente ao município de Cruzeiro do Sul, que 

possui o maior número de casos de malária no estado do Acre (Figura 4). Mâncio 

Lima possui 15.206 habitantes, onde residem em áreas urbanas (57,3%), rurais ou 

ribeirinhas (37,9%) e indígenas (4,8%) (IBGE, 2010). 

A temperatura média anual é de 26ºC (20 a 32ºC) com clima úmido e média 

de precipitação anual de 2.175 mm (1.600 – 2.750 mm). A estação chuvosa se 

estende de novembro a abril e a estação seca entre junho e outubro. As principais 

fontes de renda da população são a pecuária, pesca e a produção de banana e 

mandioca (ACRE, 2010; IBGE, 2010).  

Em 2017 foram notificados 36.540 casos de malária no estado do Acre, onde 

a maior parte dos casos ocorreram nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, 

seguido de Rodrigues Alves. Nos últimos cinco anos, Mâncio Lima apresentou uma 

média anual de 5,8 mil casos de malária. No último ano, foram notificados 9.108 

casos no município, onde o P. vivax foi a espécie mais prevalente (SVS/MS, 2017). 
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Figura 4: Mapa da América do Sul com estado do Acre em destaque (cinza), que faz fronteira com os 
países Peru e Bolívia. Localização do estado do Acre e município de Mâncio Lima, há 
aproximadamente 38 km de Cruzeiro do Sul. 

4.2 Desenho experimental do estudo longitudinal 

O estudo longitudinal, do tipo coorte aberto, incluiu dois cortes transversais 

com intervalo de 16 meses (Figura 5). Os procedimentos padrões de cada estudo 

transversal incluíram: (i) entrevista de voluntários com aplicação de um questionário 

estruturado para obtenção de dados demográficos, epidemiológicos e sociais; (ii) 

coleta de sangue total de todos os voluntários em tubos vacuntainer (10mL) 

contendo EDTA como anticoagulante e também em papel de filtro FTA (Whatman, 

Clifton, New Jersey, EUA) para serem utilizados na sorologia e diagnóstico 

molecular de malária. 

A linha de base foi iniciada em fevereiro de 2012 com a participação de 1.100 

indivíduos. Dezesseis meses após a linha de base (junho de 2013), realizou-se outro 

corte transversal que incluiu 1.120 indivíduos. No total, 1.326 indivíduos foram 

incluídos no estudo com uma contribuição de 2.234 amostras. Do total, 894 (67,4%) 

indivíduos tiveram amostras pareadas, ou seja, participaram na linha de base e 

segundo corte transversal do estudo longitudinal (Figura 5).  
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Figura 5: Delineamento experimental do estudo longitudinal em Mâncio Lima, estado do Acre. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal do Acre (protocolo 23107.016975/2011-28). 

Todos os voluntários foram esclarecidos sobre o estudo, seguido de assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TLCE), termo de assentimento no caso 

de adolescentes (14 a 17 anos de idade) ou autorização do responsável no caso de 

crianças. 

4.3 Diagnóstico de malária 

O diagnóstico de malária foi realizado por Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) em Tempo Real a partir da amplificação espécie-específica do rRNA 18S de 

parasitos de malária humana, conforme descrito por Kimura e colaboradores (1997) 

com algumas modificações (WIN et al., 2002). Os casos de malária notificados no 

período de fevereiro de 2012 a julho de 2013 foram obtidos no Sistema de 

Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (SIVEP-Malária) de cada 

voluntário. 
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4.4 Proteína recombinante e detecção de anticorpos contra a PvDBPII pelo 

método de ELISA 

Para avaliação da resposta de anticorpos antígeno-específico de P. vivax foi 

utilizada a proteína recombinante Duffy binding protein, variante Salvador-1, 

contendo a região II (DBPII, aminoácido 243 ao 573). A PvDBPII recombinante foi 

expressa em Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS transformada com o plasmídeo 

recombinante (pET21a/dbpII) em fusão com uma cauda de poli-histidina (6xHis), 

cuja massa molecular é de 39 kDa. A PvDBPII foi purificada em coluna de níquel, 

submetida ao processo de redobramento (refolding), dialisada e quantificada pelo 

método de Bradford (Bio-Rad). O protocolo de produção da PvDBPII foi realizado 

conforme descrito por Ntumngia e colaboradores (2012). 

A detecção de anticorpos IgG totais anti-PvDBPII foi realizada pelo ensaio de 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) segundo protocolo padrão. A 

concentração da PvDBPII, diluição dos plasmas e anticorpos secundários 

(conjungado e anti-IgG humano) foram determinados previamente por titulação 

(SOUZA-SILVA et al., 2014). Sendo assim, placas de 96 poços (Thermo Scientific 

Nunc) foram sensibilizadas com 3 µg/mL de PvDBPII recombinante diluída em PBS 

1x por 18h a 4ºC. Posteriormente, as placas foram lavadas com PBS-T (PBS 1x 

contendo 0,05% de Tween 20), adicionado o tampão de bloqueio (PBS-T contendo 

5% de leite em pó desnatado) e incubado por 1h a 37ºC. Em seguida, as placas 

foram lavadas com PBS-T, os soros testes diluídos em 1:100 foram adicionados em 

duplicatas e incubados por 1h a 37ºC. Após a lavagem com PBS-T, foi adicionado o 

conjugado anti-IgG humano ligado à peroxidase diluído em 1:5.000 (PBS-T contendo 

3% de leite em pó desnatado). Após a incubação (37ºC por 1h) e lavagem em PBS-

T, as placas foram reveladas com adição da solução contendo 4 mg OPD (o-

Phenylenediamine Dihydrochloride) (Sigma-Aldrich) diluído em 0,1M tampão citrato 

de sódio (pH 5,0) contendo 40µL de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 30% (Sigma-

Aldrich). Após 20 minutos, a reação foi interrompida com a adição de ácido sulfúrico 

4N. A densidade ótica foi medida em filtro de 492nm (DO492nm) em um leitor 

automático de ELISA (Spectra Max M5, Molecular Devices). O ponto de corte ou 

limite de detecção (cut off) foi definido utilizando a média da DO492nm de 30 soros 

de indivíduos nunca expostos à malária acrescido de três vezes o desvio padrão. O 
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valor do cut off foi de 0,100. Os resultados foram expressos em índice de reatividade 

(IR), que foi calculado pela média da DO492nm da amostra dividido pelo cut off. As 

amostras com IR maior que 1 (IR > 1) foram consideradas positivas. 

4.5 Análise dos dados 

Inicialmente, um banco de dados foi construído no software SPSS 13.0 

(SPSS Inc., Chicago, Illinois, EUA) com as informações epidemiológicas, 

demográficas e sociais obtidas a partir do questionário aplicado aos voluntários. As 

análises estatísticas foram realizadas no programa Prism 6.0 (GraphPad software) 

e/ou Stata. As diferenças de proporções entre os grupos foram analisadas pelo teste 

exato de Fisher e/ou qui-quadrado (h2), quando apropriado. A avaliação da 

normalidade das variáveis contínuas foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk. A 

correlação de Spearman ou Pearson foi realizada para avaliar a correlação entre as 

variáveis. A diferença entre a média/mediana entre os grupos foi analisada pelo 

teste Kruskal-Wallis ou ANOVA, seguido pelo teste post-hoc de Dunn’s ou Tukey, 

quando apropriado. O nível de significância estatística considerado foi de 5% 

(p<0,05).  

O modelo de regressão logística múltipla (método stepwise forward) foi 

construído para analisar a associação independente entre as variáveis 

demográficas, epidemiológicas e sociais e morbidade de malária ou resposta de 

anticorpos IgG anti-PvDBPII. As variáveis que mostraram nível de significância de 

10% foram selecionadas para inclusão no modelo. As variáveis incluídas no modelo 

de regressão logística foram: idade, sexo, tempo de residência em Mâncio Lima, 

tempo de residência na região amazônica, episódios prévios de malária e ocupação. 

A regressão logística foi realizada no programa Stata v.10 e apenas as variáveis 

com nível de significância estatística de 5% (p<0,05) foram mantidas no modelo 

final. O Teste exato Mid-P, com 95% de intervalo de confiança, foi utilizado para 

estimar a incidência de malária (número de casos/pessoas/meses). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Características da população de estudo 

O estudo longitudinal de coorte aberto envolveu 1.326 indivíduos e as 

características da população estão descritas na Tabela 1. No geral, a população é 

composta por adultos jovens, com mediana de idade de 24 anos (intervalo 

interquartil: IQR, 13,9 – 40,0 anos). A proporção entre homens e mulheres foi 

equivalente de 1,1:1,0, respectivamente. O tempo de exposição à malária variou de 

13 a 40 anos (IQR), com mediana de 24 anos, semelhante à idade dos indivíduos. 

Como esperado, observamos alta correlação entre idade e tempo de exposição à 

malária (correlação de Spearman, r = 0,99, p < 0,0001), uma vez que a maioria dos 

indivíduos são nativos da região Amazônica. O tempo de residência no município de 

Mâncio Lima foi de 8 a 29 anos (mediana de 16 anos). Além disso, a mediana de 

episódios prévios de malária relatados pelos indivíduos foi de três episódios (IQR, 1 

– 6). 

Tabela 1. Dados demográficos, epidemiológicos e imunológicos dos 1.326 indivíduos envolvidos no 
estudo populacional em Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil. 

Características 
  

Idade em anos, mediana (IQR)                                                                                24,0 (13,9 – 40,0) 

Gênero, masculino:feminino                                                                                     1,1:1,0 

Anos de exposição à malária, mediana (IQR)                                              24,0 (13,0 – 40,0) 

Anos de residência em Mâncio Lima, mediana (IQR)                                         16,0 (8,0 – 29,2)          

Episódios prévios de malária, mediana (IQR)*                                             3 (1 - 6) 

Prevalência de malária aguda, n (%)**                                                   127 (9,6%) 

       Plasmodium vivax                                                                                     94 (74,0%) 

       Plasmodium falciparum                                                                          33 (26,0%) 

Resposta de anticorpos anti-PvDBPII, n (%)***                                   299 (22,5%) 

IQR – Intervalo interquartil. 
* Episódios prévios de malária reportados pelos indivíduos. 
** Diagnóstico por PCR em Tempo Real (Kimura et al., 1997). 
*** Anticorpos IgG total anti-PvDBPII detectados por ELISA. 
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5.2. Prevalência de malária e riscos associados à infecção 

Na linha de base do indivíduo, a prevalência de malária na população foi de 

aproximadamente 10% (127/1.326), onde 74% (94/127) dos casos de malária foram 

causados por P. vivax e 26% (33/127) por P. falciparum. Nenhuma infecção mista foi 

detectada na população de estudo (Tabela 1). 

Quando analisamos a frequência de malária em relação as variáveis 

demográficas (idade e gênero), epidemiológicas (tempo de exposição à malária, 

episódios prévios de malária, tempo de residência em Mâncio Lima) e ocupacionais, 

não houve associação com as variáveis gênero, idade e tempo de exposição à 

malária na população de estudo (Tabela 2). No entanto, apenas indivíduos que 

reportaram mais de seis malárias prévias tiveram associação com malária aguda 

(OR = 4,24, CI 95% = 1,35 - 13,26, p = 0,014). Além disso, o tipo de ocupação 

exercida pelos indivíduos mostrou associação com infecção por malária, ou seja, 

indivíduos que exerciam atividades de agricultura, pesca e exploração de madeira 

apresentaram maior chance de ter malária quando comparado aos que exerciam 

atividade no serviço público (OR = 5,71, IC 95% = 1,65 – 18,96, p = 0,005) (Tabela 

2). 

Por outro lado, após a construção do modelo de regressão logística múltipla, no 

qual foram inseridas variáveis com nível de significância menor ou igual a 10% (p < 

0,1), apenas episódios prévios de malária permaneceu no modelo (aOR = 1,02, IC 

95%: 1,01 - 1,04, p = 0,003).  
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Tabela 2. Fatores de risco associados à infecção por malária em 1.326 indivíduos recrutados no 
estudo de Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil. 

Variáveis N 
Infecção aguda por malária 

P-valor 

OR (95% IC)* 

Gênero 

   Feminino 669 1 0,630 

   Masculino 657 1,42 (0,55 – 3,70) 

Idade (anos) 

   0 - 12 290 1 

   13 - 24 385 1,28 (0,48 – 3,39) 0,810 

   25 - 40 327 1,00 (0,36 – 2,78) 1,000 

   > 40 324 1,57 (0,61 – 4,02) 0,480 

Residência na região Amazônica (anos) 

   0 - 12 301 1 

   13 - 24 383 1,28 (0,48 – 3,38) 0,810 

   25 - 40 322 0,87 (0,30 – 2,48) 1,000 

   > 40 320 1,57 (0,61 – 4,02) 0,480 

Episódios prévios de malária**    

   0 – 1 425 1  

   2 – 3 298 2,09 (0,61 – 7,17) 0,370 

4 – 6 253 3,27 (1,02 – 10,5) 0,070 

> 6 307  4,24 (1,35 – 13,26) 0,014 

Ocupação 

   Servidor Público*** 98 1 
 

   Agricultura, pesca e exploração de madeira  162 5,71 (1,65 - 18,96) 0,005 

   Desempregados 355 3,99 (1,17 – 13,67) 0,049 

   Estudantes 430 2,43 (0,65 – 8,83) 0,330 

   Outros serviços**** 205 4,41 (1,34 – 14,95) 0,029 

Dados estatisticamente significativos no nível de 5% (p < 0,05) em negrito. 
* OR = Odds ratio calculado considerando intervalo de confiança de 95% (95% IC). 
** Episódios prévios de malária reportados pelos indivíduos. 
*** Servidor público – qualquer serviço fornecido pelo governo (municipal, estadual ou federal).  
**** Outros serviços – atividades não listadas nesta tabela. 

 
 
5.3 Resposta de anticorpos IgG naturalmente adquiridos contra a PvDBPII 

 

A resposta de anticorpos contra a PvDBPII foi avaliada em 1.326 participantes 

pela sorologia convencional (ELISA) na linha de base do indivíduo. Deste total, 
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22,5% (299/1.326) foram respondedores para a PvDBPII (Tabela 1). Em seguida, foi 

analisado se a resposta de anticorpos estava associada com variáveis demográficas 

e epidemiológicas da população de estudo. Pela análise univariada, não houve 

associação entre a resposta de anticorpos IgG total anti-PvDBPII e as variáveis 

gênero e ocupação. Por outro lado, encontramos associação com a resposta de 

anticorpos e as variáveis idade, tempo de residência na região Amazônica, episódios 

prévios de malária e tempo desde a última malária (Tabela 3). 

Em relação à idade, observamos que conforme a idade aumenta, há um risco 

crescente dos indivíduos apresentarem uma resposta positiva para a PvDBPII, onde 

os indivíduos acima de 40 anos de idade apresentaram 3,7 vezes mais chance de 

ter resposta de anticorpos positiva quando comparado aos mais jovens (0 a 12 anos) 

(OR = 3,68, IC 95% = 1,68 – 8,05, p = 0,001). Resultados similares foram 

observados para o tempo de exposição à malária, pois conforme mencionado 

anteriormente, a idade e o tempo de exposição à malária possuem alta correlação. 

Também foi observado que há maiores chances do indivíduo apresentar anticorpos 

anti-PvDBPII com o aumento do número de episódios de malária. Assim, indivíduos 

que tiveram mais de seis episódios de malária, apresentaram 8 vezes mais chance 

de ter resposta de anticorpos positiva em relação aos que tiveram apenas um 

episódio de malária (OR = 8,14, IC 95% = 3,42 – 19,40, p < 0,0001). 

Além disso, indivíduos que tiveram malária recente, ou seja, há menos de seis 

meses, apresentaram três vezes mais chance de terem anticorpos (OR = 3,02, IC 

95% = 1,61 - 5,67, p = 0,0007) quando comparado aos indivíduos que tiveram 

malária há mais de 6 meses. De fato, a frequência de anticorpos em indivíduos com 

malária recente foi de 43% (119/277) contra 20% (159/777) em indivíduos que 

tiveram malária há mais tempo (χ2 = 53,2, p < 0,0001). Isso demonstra que a 

infecção recente também influencia na frequência da resposta de anticorpos contra a 

PvDBPII. 
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Tabela 3. Fatores associados com a presença de anticorpos contra a PvDBPII em 1.326 indivíduos envolvidos no estudo 
de Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil. 

 

Anti-PvDBP 
P-valor 

Variáveis N (%) OR (95% IC)* 

Gênero 

    Feminino 669 (50,5%) 1 

   Masculino 657 (49,5%) 1,25 (0,65 – 2,43) 0,614 

Idade (anos) 

    0 - 12 290 (21,9%) 1 

   13 - 24 385 (29,0%) 2,69 (1,21 – 5,99) 0,021 

   25 - 40 331 (25,0%) 3,33 (1,51 – 7,33) 0,003 

   > 40 320 (24,1%) 3,68 (1,68 – 8,05) 0,001 

Residência na região Amazônica (anos) 

    0 - 12 301 (22,7%) 1 

   13 - 24 383 (28,9%) 2,68 (1,21 – 5,99) 0,021 

   25 - 40 325 (24,5%) 3,68 (1,68 – 8,05) 0,001 

    > 40 317 (23,9%) 3,50 (1,60 – 7,68) 0,002 

Episódios prévios de malária** 

    0 - 1 425 (32,1%) 1 

   2 - 3 298 (22,5%)      3,32 (1,34 – 8,26) 0,012 

   4 - 6 253 (19,1%) 6,25 (2,60 – 15,01) < 0,0001 

   > 6 307 (23,2%) 8,14 (3,42 – 19,40) < 0,0001 

Ocupação    

Servidor Público*** 98 (7,4%) 1  

Agricultura, pesca e exploração de madeira 162 (12,2%) 1,80 (0,95 – 3,39) 0,086 

Desempregados 355 (26,8%) 1,12 (0,57 – 2,12) 0,869 

Estudantes 430 (32,4%) 0,59 (0,28 – 1,21) 0,207 

Outros serviços**** 205 (15,5%) 1,37 (0,73 – 2,63) 0,420 

Tempo da última malária 

     > 6 meses 777 (59,0%) 1  

   Malária recente ***** 277 (21,0%) 3,02 (1,61 – 5,67) 0,0007 

Dados estatisticamente significativos no nível de 5% (p<0,05) em negrito. 
* OR = Odds ratio calculado considerando intervalo de confiança de 95% (95% IC). 
** Episódios prévios de malária reportados pelos indivíduos. 
*** Servidor Público - qualquer serviço fornecido pelo governo (municipal, estadual ou federal).  
**** Outros Serviços – atividades não listadas nesta tabela. 
***** Malária recente – novo episódio de malária ocorrido até seis meses. 

 

Posteriormente, avaliamos a independência das variáveis associadas com a 

resposta de anticorpos IgG total contra a PvDBPII pela análise de regressão logística 

múltipla. As variáveis que tiveram associação com a resposta de anticorpos anti-
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PvDBPII considerando nível de significância menor ou igual a 10% (p < 0,1) na 

análise univariada (idade, tempo de exposição à malária, episódios prévios de 

malária, ocupação e tempo da última malária) foram adicionadas ao modelo. Uma 

vez que observamos colinearidade, ou seja, alta correlação entre idade e o tempo de 

exposição à malária (correlação de Spearman, r = 0,99, p < 0,0001), apenas a 

variável idade foi incluída no modelo. 

A figura 6 ilustra as variáveis que sobreviveram na análise multivariada. De 

fato, observamos que com o aumento da idade e episódios prévios de malária, há 

um aumento tanto da frequência quanto da intensidade da resposta de anticorpos 

contra a PvDBPII. Além disso, o modelo de regressão logística mostrou que a cada 

ano de vida do indivíduo, há 1% de chance do indivíduo apresentar resposta de 

anticorpos contra a PvDBPII positiva (Odds ratio ajustado – aOR = 1,01, IC 95%: 

1,00 - 1,02, p = 0,007). De forma similar, a cada novo episódio de malária, há 3% de 

chance do indivíduo apresentar resposta de anticorpos contra a PvDBPII (aOR = 

1,03, IC 95%: 1,01 – 1,04, p = 0,005). Também foi observado que o indivíduo que 

teve malária recente teve quase 3 vezes mais chance de ter resposta positiva para a 

PvDBPII (aOR = 2,89, IC 95%: 2,11 – 3,94, p < 0,0001). Portanto, a malária recente 

influencia na frequência e intensidade da resposta, o que parece promover um 

incremento (boost) na resposta de anticorpos anti-PvDBPII. 
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Figura 6: Variáveis independentemente associadas com a resposta de anticorpos anti-PvDBPII em 
indivíduos do estudo de base populacional em Mâncio Lima, estado do Acre. (A) Frequência de 
resposta de anticorpos anti-PvDBPII em relação à idade categorizada em anos; (B) Frequência de 
resposta de anticorpos anti-PvDBPII em relação aos episódios prévios de malária categorizados; (C) 
Frequência de resposta de anticorpos anti-PvDBPII em relação ao tempo desde a última malária 
categorizado em menor ou igual a 6 meses (malária recente) e mais de 6 meses. A resposta de 
anticorpos contra a PvDBPII foi avaliada na linha de base do indivíduo pelo ELISA. Resultados foram 
expressos em porcentagem de respondedores para a PvDBPII com Índice de Reatividade (IR) > 1 
considerado positivo. 

5.4 Dinâmica da infecção malárica e resposta de anticorpos contra a PvDBPII 

no estudo longitudinal de 16 meses 

Dos 1.326 indivíduos envolvidos no estudo longitudinal de coorte aberta, 1.110 

participaram da linha de base do estudo, realizado em fevereiro de 2012, e 1.120 

indivíduos participaram do segundo corte transversal realizado após 16 meses 

(junho de 2013). 

Durante os 16 meses de estudo, o número de casos de malária na população 

estudada a cada mês, variou de 1 a 16 casos (Figura 7A). No período de novembro 
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de 2012 a fevereiro de 2013 foram notificados os maiores números de casos de 

malária, e ambas as espécies P. vivax e P. falciparum foram notificadas (SVS/MS, 

2018). Além disso, este período coincide com o maior número de casos de malária 

causada pelo P. falciparum, no entanto, a espécie P. vivax foi a mais prevalente 

durante os 16 meses de acompanhamento. O menor número de casos de malária na 

população de estudo foi observado em agosto de 2012 e junho de 2013. No geral, 

observamos que a precipitação coincide com o número de casos de malária. 

Entretanto, no final do período de menor precipitação (junho de 2012 a outubro de 

2012) houve o início do aumento dos casos de malária. Com o aumento da 

precipitação, houve o início da queda dos casos de malária notificados. 

 

Figura 7. Distribuição temporal dos casos de malária e resposta de anticorpos contra a PvDBPII na 
população estudada de Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil (Fevereiro de 2012 a Junho de 2013). 
(A) Distribuição mensal dos episódios de malária de acordo com a precipitação ao longo dos 16 
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meses do estudo longitudinal; (B) Frequência de resposta de anticorpos anti-PvDBPII detectados nos 
dois momentos do estudo: linha de base (fevereiro de 2012), e segundo corte transversal (junho de 
2013). Os anticorpos foram detectados pela sorologia convencional de ELISA. Os resultados foram 
expressos em porcentagem de respondedores para a PvDBPII com Índice de Reatividade (IR) > 1 
considerado positivo. Fonte: casos de malária - SIVEP-Malária; Precipitação: INMET, 2016. 

A resposta de anticorpos anti-PvDBPII foi avaliada em dois momentos: (i) 

fevereiro de 2012 (linha de base), que foram incluídos 1.100 indivíduos, e (ii) 16 

meses após o início do estudo longitudinal (junho de 2013), onde foram envolvidos 

1.120 indivíduos. Na linha de base, a frequência de respondedores para a PvDBPII 

foi de 24,7% (272/1.100) e, no segundo corte transversal houve uma redução 

significativa da frequência para 15,8% (177/1.120) (χ2 = 27,4; p < 0.0001). Além 

disso, observamos uma tendência de redução da intensidade de resposta (χ2 de 

tendência = 26,01; p < 0.0001) (Figura 7B).   

Observa-se que a linha de base do estudo foi realizada no início da queda do 

número de episódios de malária na população de estudo. Por outro lado, quando foi 

realizado o segundo corte transversal, o número de episódios de malária 

encontrava-se baixo (Figura 7A). 

5.5 Características, incidência de malária e persistência de anticorpos contra a 

PvDBPII em indivíduos acompanhados durante 16 meses  

Dos 1.326 indivíduos envolvidos no estudo, 894 (67,4%) tiveram amostras 

pareadas, ou seja, participaram dos dois momentos do estudo (fevereiro de 2012 e 

junho de 2013). Desta forma, os 894 indivíduos foram acompanhados por 16 meses, 

o que representa 14.304 pessoas/mês de acompanhamento. Com base nos casos 

registrados de malária nesses indivíduos no período do estudo, a incidência de 

malária foi de 7,69 episódios por 1.000 pessoas/mês (intervalo de confiança de 95% 

- IC: 6,35 - 9,23/1.000 pessoas/mês), sendo 6,64 episódios por 1.000 pessoas/mês 

causados por P. vivax e 1,05 episódios por 1.000 pessoas/mês causados por P. 

falciparum. 

A partir dos resultados da resposta de anticorpos contra a PvDBPII na linha de 

base e no segundo corte transversal do estudo, foi possível identificar três perfis de 

resposta de anticorpos: (i) Não respondedor persistente (NRP) – indivíduos com 

resposta de anticorpos negativa na linha de base do estudo (tempo zero) e após 16 

meses do início do estudo; (ii) Respondedor transiente (RT) – indivíduos cuja 
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resposta de anticorpos flutuou no período do estudo; (iii) Respondedor persistente 

(RP) -  indivíduos com resposta de anticorpos positiva tanto no início do estudo 

(tempo zero) quanto após 16 meses. Do total dos indivíduos que tiveram amostras 

pareadas, 70,0% (626/894) foram categorizados como NRP, 17,5% (156/894) como 

RT e 12,5% (112/894) como RP. 

Para avaliar quais os fatores que influenciam na aquisição e persistência da 

resposta de anticorpos, as características de cada grupo com perfis de resposta 

imune humoral anti-PvDBPII distintos estão demonstradas na Tabela 4. A proporção 

entre os homens e as mulheres foi igual (1,0:1,0) para os três grupos. A mediana de 

idade do grupo RP foi maior (35 anos, IQR = 23,6 a 44,5) quando comparado com 

os grupos NRP (23,6 anos, IQR = 13,0 a 40,0) e TR (28,5 anos, IQR = 17,0 a 43,8) 

(p < 0,001). Devido ao fato da população estudada ser nativa da região amazônica, 

a mediana do tempo de exposição à malária foi equivalente à idade. Em relação ao 

tempo de residência em Mâncio Lima, o grupo NRP apresentou menor tempo 

(mediana de 16 anos, IQR = 9 - 28) quando comparado aos grupos RT (20 anos, 

IQR = 10 a 34 anos) e RP (28 anos, IQR = 15 a 39). Além disso, observamos que o 

número de episódios prévios de malária foi maior nos grupos RT e RP de 5 e 6 

episódios, respectivamente, quando comparado ao grupo NRP (p < 0,001). Também 

houve diferença na frequência de malária aguda nos grupos, onde o grupo NRP teve 

uma frequência de 8,5% (53/626), seguido de 20,5% (32/156) e 22,3% (25/112) nos 

grupos RT e RP, respectivamente (Tabela 4). 
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Tabela 4. Dados demográficos e epidemiológicos dos grupos com perfis de resposta de anticorpos distintos contra a PvDBPII em 894 indivíduos participantes do estudo 
longitudinal em Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil. 

 

Características NRP 

n = 626 (70,0%) 

RT 

n = 156 (17,5%) 

RP 

n = 112 (12,5%) 

P-valor 

Mediana de idade, anos (IQR) 23,6 (13,0 – 40,0) A 28,5 (17,0 – 43,8) A 35,0 (23,6 – 44,5) B < 0,0001 

Gênero, masculino:feminino 1,0:1,0 A 1,0:1,0 A 1,0:1,0 A 1,000 

Anos de exposição à malária, mediana (IQR) 23,0 (13,0 – 40,0) A 28,5 (17,0 – 43,0) A 35,0 (23,6 – 44,5) B < 0,0001 

Anos de residência em Mâncio Lima, mediana (IQR) 16,0 (8,8 -28,0) A 20,0 (10,0 – 34,1)  B 27,5 (14,7 – 39,0)  B < 0,0001 

Episódios prévios de malária, mediana (IQR) 2 (1 - 5) A 5 (3 - 9) B 6 (3 - 10) B < 0,0001 

Mediana do tempo da última malária, meses (IQR) 26,0 (12,0 – 60,0) A 12,0 (2,0 – 36,0) B 16,5 (3,0 – 48,0) B < 0,0001 

Casos de malária notificados* 53 (8,5%) A 32 (20,5%) B 25 (22,3%) B < 0,0001 

Diferença estatisticamente significativa em nível de 5% (p<0,05) em negrito. 
Letras diferentes correspondem diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
IQR – Intervalo Interquartil. 
NRP - Não respondedor persistente. 
RT - Respondedor transiente. 
RP - Respondedor persistente. 
*Casos de malária notificados pelo SIVEP-Malária no período do estudo. 
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 Quando avaliamos pela análise multivariada, as variáveis independentes 

associadas com a persistência de resposta de anticorpos positiva para a PvDBPII 

(NRP vs RP) foram idade, episódios prévios de malária e ter tido malária recente 

(Figura 8). 

 

Figura 8: Variáveis independentemente associadas com a persistência de resposta de anticorpos 
anti-PvDBPII. Análise de Odds ratio realizado pelo modelo de regressão logística múltipla ajustado 
para as variáveis de confusão. Variáveis associadas com resposta de anticorpos anti-PvDBPII 

considerando o nível de significância de 5% (p<0,05) foram mantidos nos modelos finais. 

Esses resultados em conjunto, sugerem que a exposição à malária refletida 

pelas variáveis idade, tempo de exposição à malária e episódios prévios de malária 

estão associados com a aquisição e persistência de anticorpos anti-PvDBPII. Além 

disso, verificamos novamente que a malária recente promove um incremento (boost) 

na frequência e intensidade da resposta de anticorpos contra a PvDBPII. 
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6 DISCUSSÃO 

A escolha de um antígeno vacinal contra a malária requer um entendimento 

profundo da resposta imune naturalmente adquirida aos diferentes antígenos do 

parasito em diferentes contextos epidemiológicos, demográficos e sociais (ADDAI-

MENSAH et al., 2016; CASTRO et al., 2006; LIMA-JUNIOR et al., 2008, 2012; 

WERNSDORFER, 1981). Diversos estudos têm apontado proteínas de fase 

sanguínea do parasito envolvidas no processo de invasão dos eritrócitos como 

potenciais candidatas à vacina (LONGLEY et al., 2016). Entre essas proteínas, 

apenas a PvDBP encontra-se em fase clínica (THAM et al., 2017) e a importância 

dessa proteína como candidata é justificada devido ao seu papel em garantir o 

parasitismo na célula hospedeira, uma vez que indivíduos DARC negativos são 

naturalmente resistentes à infeção pelo P. vivax (MILLER et al., 1976). Além disso, 

já foi demonstrado que a PvDBPII é naturalmente imunogênica em indivíduos 

expostos à malária (CERÁVOLO et al., 2005; MICHON; FRASER; ADAMS, 2000; 

ZAKERI et al., 2011). No entanto, estudos destacam a complexidade da resposta 

imune contra a PvDBP e a heterogeneidade da resposta de anticorpos em 

populações de diferentes regiões demográficas (FRASER et al., 1997; KANO et al., 

2012; KING et al., 2008; SOUZA-SILVA et al., 2010). Nesse contexto, estudos 

longitudinais de base populacional com ênfase em estudos imunoepidemiológicos 

em diferentes populações, são importantes para a compreensão da imunidade 

naturalmente adquirida contra o principal candidato à vacina antimalárica. 

No presente trabalho, foi avaliada a infecção por malária e a resposta imune 

humoral contra a PvDBPII durante 16 meses de estudo em uma população da 

Amazônia brasileira, residentes na cidade de Mâncio Lima no estado do Acre. Além 

disso, avaliamos os fatores associados com a infecção, aquisição e persistência da 

resposta de anticorpos anti-PvDBPII. A população é composta por adultos jovens, 

com alta correlação entre a idade e o tempo de exposição à malária, portanto, 

nativos da Amazônia brasileira, sendo a maioria de origem no próprio estado do 

Acre. Embora os indivíduos sejam nativos da região Amazônica, foi observado que a 

mediana de episódios prévios de malária reportados foi de apenas três episódios, 

indicando pouca experiência com a doença.  
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A prevalência de malária nesta população de estudo foi de quase 10%, com 

ocorrência das duas espécies principais (P. vivax e P. falciparum). Como esperado, 

o P. vivax foi a espécie mais prevalente (74% dos casos) e tem sido a tendência 

nacional desde 1999 (OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2016; 

WHO, 2016), embora nos últimos dois anos (2016 e 2017) houve um aumento dos 

casos de malária, principalmente devido ao P. falciparum (PAHO, 2017). A 

prevalência de malária na população de estudo corrobora com estudos em outras 

populações nativas da Amazônia que encontraram entre 10 e 14% de positividade 

por diagnóstico molecular (LADEIA-ANDRADE et al., 2009). De fato, o diagnóstico 

molecular tem auxiliado na detecção de infecções submicroscópicas e 

assintomáticas, sendo uma ferramenta importante para a detecção dos casos em 

áreas de baixa transmissão de malária e em programas de vigilância para os 

esforços no controle e eliminação da malária (BAUM et al., 2016; COSTA et al., 

2014; FERREIRA; CASTRO, 2016; SIQUEIRA et al., 2016). Nos últimos anos, a 

região das Américas teve uma diminuição de 41% dos casos desde 2000 (CARTER 

et al., 2015; WHO, 2016) e esse perfil não é diferente do Brasil que reduziu em 89% 

os casos notificados nos últimos 15 anos (PENIDO, 2016). Essa redução foi 

resultado dos esforços da intensificação das medidas de controle de malária que 

incluíram o diagnóstico e tratamento precoce ocorrido a partir de 2000 (LOIOLA; 

SILVA; TAUIL, 2002; OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010). Em Mâncio Lima, o perfil 

de transmissão acompanha a tendência nacional com redução dos casos de malária 

e predomínio de P. vivax (84,6%)  até 2015 (SVS/MS, 2017) e um leve aumento de 

casos notificados nos últimos dois anos (SVS/MS, 2018).  

Estudos em populações nativas da Amazônia mostraram que o risco de 

infecção, bem como da doença diminuiu com o aumento da idade, sugerindo que a 

exposição contínua aumenta a chance de adquirir imunidade contra o parasito e a 

doença (CAMARGO et al., 1996; LADEIA-ANDRADE et al., 2009). No entanto, no 

presente trabalho, não encontramos associação com malária aguda e variáveis que 

refletem tempo cumulativo de exposição à malária. Em nosso estudo, apenas os 

indivíduos que reportaram ter mais de seis episódios de malária na vida, tiveram o 

risco aumentado de infecção (OR = 4,24, p = 0,014). Apesar de não termos avaliado 

a localização da moradia do indivíduo, estudos anteriores mostraram que indivíduos 

residentes em área próximas ao igarapé tiveram risco aumentado de se infectar por 
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malária quando comparados aos residentes de área mais distantes do igarapé, 

denominada de ramal (KANO et al., 2012). Essas diferenças no padrão de 

transmissão são atribuídas à proximidade dos criadouros dos anofelinos (DE 

BARROS; HONÓRIO, 2007). Além disso, a heterogeneidade de transmissão de 

malária no município estudado já foi evidenciada, onde o maior número de casos de 

malária tem sido notificado nos bairros Cobal e Centro do município de Mâncio Lima 

(ARRUDA et al., 2016; SVS/MS, 2017). Dessa forma, a localização da moradia do 

indivíduo, embora não avaliada no presente estudo, pode propiciar maior exposição 

ao parasito da malária e, consequentemente, determinar um risco aumentado para a 

infecção malárica. Tal fato poderia explicar o motivo pelo qual os indivíduos 

avaliados neste trabalho, que tiveram maior número de episódios de malária, 

apresentaram maior risco de infecção.  

Além disso, identificamos que indivíduos que exerciam atividades de 

agricultura, pesca e exploração de madeira apresentaram maior risco de infecção 

por malária (OR = 5,71, p = 0,005), o que sugere maior exposição à malária, 

inerente à atividade ocupacional exercida. De fato, já foi demonstrado que essas 

atividades ocupacionais propiciam maior exposição à malária devido à proximidade 

dos locais de reprodução do vetor anofelino (DOS REIS et al., 2015; MAHEU-

GIROUX et al., 2010; OLSON et al., 2010). Portanto, a atividade ocupacional 

exercida pode conferir maior ou menor exposição à malária, o que pode determinar 

o risco aumentado ou diminuído dos indivíduos se infectarem por malária.  

Em relação à resposta de anticorpos, cerca de 23% dos indivíduos 

apresentaram resposta de anticorpos anti-PvDBPII positiva, o que corrobora com 

outro estudo de base populacional realizado no estado do Acre, que encontrou 

aproximadamente 20% de positividade (SOUZA-SILVA et al., 2010). Outros estudos 

realizados em populações da Amazônia brasileira, mostraram uma variação da 

frequência de respondedores à PvDBPII de 19 a 60% dependendo da população e 

da área estudada (KANO et al., 2012; NICOLETE et al., 2016; SOUZA-SILVA et al., 

2010; Cassiano et al., 2016). A baixa imunogenicidade também foi observada em 

uma população da Colômbia, onde menos de 40% foram respondedores à PvDBPII 

(MAESTRE et al., 2010; MICHON et al., 1998). O perfil da resposta de anticorpos é 

um pouco diferente em populações de regiões hiperendêmicas para a malária, como 
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na Papua Nova Guiné, onde a frequência de resposta de anticorpos anti-PvDBPII 

varia de 60 a 80% de resposta (FRASER et al., 1997; KING et al., 2008; TRAN et al., 

2005).  

A variação da frequência de resposta de anticorpos anti-PvDBPII é explicada, 

em parte, pelo tempo e intensidade de exposição ao parasito, bem como a idade, 

que são fatores preditores para a positividade para a PvDBPII (CERÁVOLO et al., 

2005; KANO et al., 2012; LANGHORNE et al., 2008; NICOLETE et al., 2016; 

SOUZA-SILVA et al., 2010).  De fato, no presente trabalho, observamos que a idade, 

o número de episódios prévios e malária recente foram preditores para a 

positividade à PvDBPII. Como esperado, nesta população nativa da Amazônia, a 

idade foi associada à frequência de anticorpos anti-PvDBPII, onde a cada ano de 

vida do indivíduo, houve 1% de chance do indivíduo ter resposta de anticorpos 

positiva. Estes resultados corroboram com um estudo realizado em uma população 

nativa de assentamento agrícola do interior do Amazonas, onde a cada ano de vida 

do indivíduo houve 5% de chance de apresentar anticorpos anti-PvDBPII (KANO et 

al., 2012). Estudos em comunidades com alta endemicidade como a Papua Nova 

Guiné, sugerem um possível boost da resposta imune devido à exposição 

cumulativa equivalente ao aumento da idade (FRASER et al., 1997; MICHON et al., 

2000; XAINLI et al., 2003). 

Sabe-se que a imunidade naturalmente adquirida contra a malária é 

estabelecida após repetidas exposições ao parasito e na ausência de exposição, há 

uma redução dessa imunidade (CROMPTON et al., 2010; LANGHORNE et al., 2008; 

MARSH; KINYANJUI, 2006). Mais especificamente à resposta de anticorpos contra a 

PvDBPII, foi demonstrado que anticorpos aumentam significativamente em 

indivíduos que tiveram mais de 10 episódios de malária (SOUZA-SILVA et al., 2010).  

No presente estudo, foi observado que a cada novo episódio de malária, há 3% de 

chance do indivíduo apresentar anticorpos anti-PvDBPII. Além disso, os indivíduos 

que tiveram malária recente tiveram mais chance de ter anticorpos contra a PvDBPII 

e maior intensidade da resposta quando comparado aos indivíduos que tiveram 

malária há mais tempo. Isso demonstra que a infecção recente e contínua exposição 

ao parasito é importante tanto para a positividade e persistência da resposta de 

anticorpos anti-PvDBPII. Portanto, a idade, bem como as variáveis que refletem 
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tempo cumulativo de exposição, foram variáveis associadas com a positividade de 

resposta de anticorpos contra a PvDBPII nesta população de estudo.  

Devido à escassez de estudos longitudinais que envolvam um grande número 

de indivíduos para avaliação da imunidade naturalmente adquirida aos antígenos de 

P. vivax, foi realizado um novo inquérito após 16 meses para avaliar a resposta de 

anticorpos anti-PvDBPII nesta população nativa da Amazônia. Após 16 meses do 

início do estudo, houve uma queda da frequência de respondedores para PvDBPII de 

24,7 para 15,8%, inclusive na intensidade da resposta. Se observamos a distribuição 

temporal dos episódios de malária ao longo dos 16 meses, os maiores números de 

episódios de malária foram observados no início do estudo, sendo que após 16 

meses o número de infecções foi bem mais baixo. Essa distribuição temporal dos 

casos de malária acompanha o perfil da Amazônia, onde há um período de menor 

precipitação, com o início do aumento dos casos de malária e outro período de 

maior precipitação com queda no número de casos (CAMARGO et al., 1996, 1994b; 

FERRARONI; HAYES, 1979; SALCEDO et al., 2000). Desta forma, a dinâmica dos 

casos de malária na população estudada no período pode ser uma possível 

explicação da redução significativa de respondedores para a PvDBPII. De fato, um 

recente estudo acompanhou a resposta de anticorpos contra mais de 300 proteínas 

de P. vivax em três regiões diferentes, sendo duas com baixa transmissão (Brasil e 

Tailândia), e mostrou que na ausência de infecção, para a maioria dos antígenos a 

resposta de IgG é de curta duração, sendo que a meia-vida de anticorpos foi menor 

que 6 meses (LONGLEY et al., 2017). Assim, esses dados reforçam a necessidade 

de uma exposição contínua ao parasito para manutenção dos anticorpos contra a 

PvDBPII.  

Em relação a persistência de anticorpos anti-PvDBPII na população de estudo, 

somente 12,5% dos indivíduos mantiveram resposta de anticorpos após 16 meses. 

Esse resultado já era esperado, uma vez que a população é composta por adultos 

jovens (mediana de 24 anos) e, assim como para a positividade, as variáveis que 

refletem exposição cumulativa à malária (idade, número de episódios prévios de 

malária e malária recente) também foram preditoras para a persistência de 

anticorpos contra a PvDBPII nesta população. Esses resultados reforçam que a 

exposição à malária é importante para a persistência de anticorpos contra vários 
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antígenos de P. vivax (LONGLEY et al., 2017), bem como para a PvDBPII 

(NICOLETE et al., 2016). 

De fato, a resposta de anticorpos contra antígenos de P. vivax tende a ser de 

vida-longa em indivíduos sob intensa exposição (LONGLEY et al., 2017). Nossos 

resultados estão de acordo, pois indivíduos que tiveram uma resposta de anticorpos 

contra a PvDBPII persistente em 16 meses de acompanhamento, apresentaram 

maior tempo de exposição à malária (idade mais elevada), maior número de 

episódios prévios de malária e a maior parte tiveram malária aguda há menos de 

seis meses. Embora no presente trabalho não mostramos, de fato, indivíduos do 

grupo respondedor transiente que no início do estudo apresentaram resposta 

positiva para a PvDBPII e após 16 meses deixaram de apresentar anticorpos anti-

PvDBPII, não tiveram infecção por malária no período estudado ou tiveram malária 

apenas no início do estudo. Assim, esses resultados reforçam que a resposta de 

anticorpos contra a PvDBPII requer uma re-exposição para manutenção da resposta.  

A maioria dos indivíduos (70%) desta população de Mâncio Lima 

acompanhados durante 16 meses, em nenhum momento apresentou resposta de 

anticorpos positiva contra a PvDBPII. Apesar de serem indivíduos com menor tempo 

cumulativo de exposição à malária, esses resultados reforçam a baixa 

imunogenicidade da PvDBPII, que tem sido discutida em vários trabalhos, pois boa 

parte dos indivíduos não são capazes de montar uma resposta de anticorpos contra 

essa proteína (CERÁVOLO et al., 2005; MICHON et al., 1998; SOUZA-SILVA et al., 

2010), mesmo em populações de áreas de alta endemicidade para malária (COLE-

TOBIAN et al., 2009). A baixa imunogenicidade dessa proteína pode ser explicada 

pela própria característica biológica da proteína (rápida exposição ao sistema imune 

(ADAMS et al., 1990; WERTHEIMER; BARNWELL, 1989), pela alta variabilidade da 

PvDBPII entre os isolados de P. vivax (SOUSA et al., 2011; MCHENRY; ADAMS, 

2006; SOUSA et al., 2010), pelos anticorpos bloqueadores da interação PvDBP-

DARC serem variante-específico (CERAVOLO et al., 2009) e pelos polimorfismos 

genéticos do hospedeiro, como o receptor DARC e alelos de HLA de classe II 

(KANO et al., 2016; MAESTRE et al., 2010; SOUZA-SILVA et al., 2014).  

Dessa forma, a baixa imunogenicidade desta proteína constitui um grande 

desafio para o desenvolvimento de uma vacina com base na PvDBPII. No entanto, 
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apesar da baixa imunogenicidade, alguns estudos mostraram que alguns indivíduos 

tem a capacidade de desenvolver uma resposta de anticorpos totais e, 

principalmente funcionais (bloqueadores da interação DBPII-DARC), contra a 

PvDBPII que tende a ser duradoura e com ampla reatividade às diversas variantes 

(CERAVOLO et al., 2008; NICOLETE et al., 2016). Além disso, para melhorar o 

desenvolvimento de uma vacina baseada nesta proteína, um novo protótipo vacinal 

(DEKnull2) com alteração nos polimorfismos da região II, induziu uma resposta 

neutralizante com ampla reatividade às diferentes variantes e fortemente 

reconhecida em indivíduos expostos à malária (NTUMNGIA et al., 2017).  

Em resumo, os resultados encontrados corroboram com estudos que sugerem 

que o tempo de exposição e histórico de malária são fatores determinantes para a 

aquisição e persistência de anticorpos anti-PvDBPII. Acredita-se que esse estudo de 

base populacional realizado em uma população nativa da Amazônia e com um 

grande número de indivíduos, poderá contribuir para os esforços direcionados ao 

entendimento da resposta de anticorpos naturalmente adquiridos contra o principal 

candidato à vacina antimalárica. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• A prevalência de malária foi de cerca de 10% com predomínio da espécie P. 

vivax;  

• Episódios prévios de malária e ocupação foram riscos associados à infecção 

por malária, embora variáveis de confusão como localização da moradia não 

foram analisadas;  

• A frequência de respondedores à PvDBPII foi de cerca de 20% na população 

nativa de Mâncio Lima estudada, o que corrobora com outros estudos em 

populações da Amazônia;  

• A resposta de anticorpos contra a PvDBPII teve uma redução significativa para 

15% após 16 meses, o que coincide com a redução dos casos de malária 

aguda na população e no período estudado;  

•  As variáveis idade, o número de episódios prévios de malária e a malária 

recente foram preditores para a presença e persistência de anticorpos anti-

PvDBPII; 

• Apenas 12% dos indivíduos acompanhados durante 16 meses tiveram 

resposta de anticorpos persistente contra a PvDBPII.  
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