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Resumo
A malária cerebral é a mais grave manifestação ocasionada pela infecção pelo Plasmodium falciparum, sendo responsável por elevadas

taxas de mortalidade no continente africano. Apresenta mecanismos imunopatogênicos complexos, ainda não totalmente elucidados. Devido às
dificuldades em acompanhar casos humanos e a limitada possibilidade de examinar os processos patológicos, alguns modelos experimentais de
MC foram desenvolvidos. O modelo experimental utilizando roedores é bem aceito no meio científico e a grande diversidade de linhagens de
camundongos associada à infecção por diferentes espécies de Plasmodium tem contribuído para elucidar aspectos envolvidos na patogênese da
doença. O entendimento dos mecanismos imunopatogênicos é um pré-requisito necessário para a elaboração de novas terapias para o tratamento
seguro e efetivo desta manifestação.
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Abstract
The cerebral malaria is the most serious manifestation caused for the infection by Plasmodium falciparum, being responsible for high

rates of mortality in the African continent. It presents a complex immunopathogenics mechanisms, still not total elucidated. Due to the
difficulties in following human cases and the limited possibility to examine pathological processes, some experimental models of CM had been
developed. The experimental model using rodents is well accepted in the scientific way and the great diversity of strains of mice associated to the
infection by different species of Plasmodium has contributed to elucidate some aspects involved in pathogenesis of the illness. A better
understanding of  the immunopathogenics mechanisms is a prerequisite necessary for the elaboration of  new therapies for a safe and effective
treatment of this manifestation.
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A malária
A malária é uma grave doença parasitária,

considerada uma enfermidade negligenciada que
permanece como grave problema de saúde pública,
apesar dos esforços dispensados para seu controle.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde
(WHO, 2006), aproximadamente 3,2 bilhões de pessoas
vivem em áreas de transmissão da doença. Apresenta
uma incidência anual de 350-500 milhões de casos, que
resultam na morte de 1,5-2 milhões de pessoas,
especialmente em decorrência da forma complicada
da doença. Os países da África Tropical respondem
por mais de 90% dos casos clínicos de malária no mundo
e pela maioria dos casos letais, predominantemente
crianças que vivem em áreas rurais remotas, com difícil
acesso a serviços de saúde. Na América Latina, o maior
número de casos (99%) é verificado na Amazônia
brasileira, com uma incidência de 400-700 mil casos
por ano (Ministério da Saúde, Brasil, 2005).

A doença é causada pelo protozoário do gênero
Plasmodium, sendo que a transmissão natural dá-se pela
picada das fêmeas dos mosquitos do gênero Anopheles
(Garnhan, 1966). Quatro espécies do protozoário são
descritas como agentes causadores da doença em
humanos. Nas infecções por Plasmodium vivax, Plasmodium
malariae e Plasmodium ovale, predomina a forma não
complicada da doença, caracterizada classicamente por
febre intermitente (paroxismo febril), sudorese, mal estar,
vômitos e intensa debilidade física. A sintomatologia da
malária é inespecífica e, primariamente, decorrente da
ruptura de eritrócitos parasitados, já que nesta etapa ocorre
a liberação na circulação sangüínea de antígenos
constituintes do parasito e os formados em conseqüência
de seu metabolismo, que causam uma intensa ativação
do sistema imune (de Souza & Riley, 2002).

As infecções por Plasmodium falciparum, a espécie mais
virulenta, na ausência de um diagnóstico precoce e
tratamento adequado, podem evoluir para forma
complicada, denominada malária grave, com critérios
definidos segundo Organização Mundial de Saúde
(Tabela 1). A manifestação da malária grave é
dependente da idade do paciente e de uma exposição
prévia ao parasito (Newton et al, 1998). Esta síndrome
é caracterizada como uma doença multissistêmica capaz
de causar malária cerebral (MC), anemia grave,
insuficiência renal aguda, edema pulmonar, hipoglicemia,
colapso circulatório e acidose metabólica (Miller et al.,
2002). Entretanto, é importante ressaltar que o curso
clínico da doença depende de fatores associados tanto
ao parasito quanto ao hospedeiro (Good, 2005).

No Brasil, a grande maioria dos casos é devido à
infecção pelo P. vivax. No entanto, é preocupante o
incremento do percentual de casos de malária por P.
falciparum, o que favorece a ocorrência da doença nas
suas formas graves e de óbitos. Nos últimos anos, o
Ministério da Saúde tem intensificado as ações de
controle da malária na Amazônia, alcançando resultados
positivos. As ações de controle, em conjunto com o
diagnóstico precoce e a utilização de esquemas de
tratamentos seguros e eficazes tem contribuído para
modificar a dinâmica da transmissão da doença na
Região. Apesar desses avanços, a elevada incidência da
doença e a persistência de fatores ambientais e
socioeconômicos predisponentes exigem o permanente
aperfeiçoamento do Programa Nacional de Controle
da Malária (PNCM). Com esse objetivo, a Secretária
de Vigilância em Saúde (SVS/MS) implantou, no ano
de 2003, o Sistema de Informação de Vigilância
Epidemiológica da Malária (SIVEP -Malária) na Região
Amazônica, alcançando resultados promissores
(Ministério da Saúde, Brasil, 2005).

Malária cerebral
A MC humana é a manifestação mais grave e

principal causa de óbitos em crianças menores de cinco
anos e primíparas vivendo em área endêmica, formando
os principais grupos de risco (Marsh et al., 1996). Esta
síndrome apresenta uma patogênese complexa, sendo
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Tabela 1. Encontro das formas assexuadas do Plasmodium falciparum
em gota espessa associado a um dos critérios abaixo. (Extraído de
Day et al., 1999).

Características

a) Malária cerebral (escore <11 na Escala de coma de
Glasgow)

b) Anemia (hematócrito <20%) associada à contagem de
parasitos > 100.000 �L

-1
 em sangue periférico

c) Icterícia (bilirrubina sérica >2.5mg/dL) associada à
contagem de parasitos > 100.000 �L

-1
 em sangue peri-

férico ou comprometimento renal (creatinina sérica
>1,5mg/dL)

d) Insuficiência renal (débito urinário <400 mL/h
associado à creatinina sérica >3 mg/dL)

e) Hipoglicemia (glicose sangüínea <40mg/dL)

f) Hiperparasitemia (10% parasitemia ou contagem de
parasitos > 500.000 �L

-1
)

g) Choque com pressão sangüínea sistólica <80mm Hg
associado a extremidades frias.
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definida como uma encefalopatia difusa potencialmente
reversível, cujo diagnóstico requer a presença dos
seguintes critérios: 1) estado de coma, determinado em
adultos pela escala de coma de Glasgow e em lactantes
pela escala de coma de Blantyre; 2) exclusão de outras
encefalopatias, especialmente a meningite bacteriana e,
se possível, encefalites virais prevalentes na região; 3) o
encontro de formas assexuadas de P. falciparum em exame
de gota espessa. Esta manifestação pode cursar com
ou sem crises epilépticas (Newton et al., 2000).

O Sistema Nervoso Central (SNC) é considerado
um sítio imunologicamente privilegiado, possuindo uma
limitada reatividade imune e inflamatória em decorrência
da presença da barreira hematoencefálica (BHE),
composta por junções intercelulares especializadas. Este
complexo juncional recobre continuamente a superfície
dos capilares cerebrais, sendo responsável por limitar o
acesso celular e o tráfego de moléculas para o
microambiente cerebral (Petty & Lo, 2002). Porém,
durante condições inflamatórias, a permeabilidade da
barreira pode ser alterada, permitindo o desenvolvimento
de resposta imune no SNC (Adams et al., 2002).
Alterações morfológicas, como ativação da micróglia,
redistribuição de astrócitos, modificações na BHE e dano
neuronal, resultantes da ativação endotelial e seqüestro
de eritrócitos parasitados na microcirculação cerebral, já
foram identificadas nos portadores da MC (Lou et al.,
2001). Entretanto, o perfil das alterações patológicas não
é uniforme entre os pacientes, sendo frequentemente
limitado a observações postmortem (Turner, 1997). O curso
desta síndrome não é obrigatoriamente letal, porém, os
sobreviventes podem desenvolver danos neurológicos
permanentes (Medana et al., 2002).

O seqüestro de eritrócitos é um mecanismo chave,
envolvido na patogênese da infecção por P. falciparum,
caracterizado por interações entre antígenos
polimórficos do parasito localizados na superfície de
eritrócitos infectados (PfEMP1) e receptores expressos
na superfície de células endoteliais do hospedeiro, como
CD36 e ICAM-1, sendo este último o principal ligante
envolvido no seqüestro de eritrócitos parasitados nos
capilares cerebrais (Berendt et al., 1990; Miller et al., 2002).

Existem duas grandes teorias para explicar a
patogênese da MC humana. A teoria da obstrução
mecânica sugere que a MC é uma conseqüência direta
do seqüestro de eritrócitos, que acarreta na obstrução
do fluxo cerebral e hipóxia cerebral (Berendt et al.,
1994). Por outro lado, a teoria da inflamação sugere

que a MC é resultado de uma resposta imune
exacerbada, na qual citocinas tipo Th1, especialmente
TNF-a e IFN-ã, apresentam um papel central no
processo (Clark & Rockett, 1994). O mérito relativo
destas duas teorias tem sido extensivamente debatido,
com um consenso em considerar uma hipótese
conciliatória (van der Heyde et al., 2006).

Modelos experimentais
Devido às dificuldades em acompanhar casos de

MC humana e da limitada possibilidade de examinar
os processos patológicos, alguns modelos experimentais
de MC foram desenvolvidos. O modelo experimental
utilizando camundongos (Tabela 2) oferece a
oportunidade de desvendar mecanismos imunológicos
envolvidos na doença (Lamb et al., 2006). A grande
diversidade de linhagens de camundongos associada à
infecção por diferentes espécies de Plasmodium tem
contribuído para elucidar alguns aspectos envolvidos
na patogênese da doença (de Souza & Riley, 2002).

Entretanto, é importante ser cauteloso quando se
relaciona o modelo animal à doença humana. A
extrapolação dos resultados obtidos no modelo murino
de MC deve ser realizada com cuidado, pois estes
apresentam diferenças significativas. No modelo
murino, o leucócito é o tipo celular predominantemente
seqüestrado na microcirculação cerebral de
camundongos, e não os eritrócitos, como na MC
humana (Adams et al., 2000; Neill & Hunt, 1992).
Entretanto, a presença de monócitos no endotélio
cerebral já foi comprovada, pelo menos, na MC
pediátrica (Grau & Kossodo, 1994).

A maioria dos estudos provém do modelo de
infecção por P. berghei ANKA, que apresenta uma
divisão segura entre linhagens de camundongos
resistentes (BALB/c e A/J) e susceptíveis (C57Bl/6 e
CBA). Estudos demonstraram que camundongos
geneticamente susceptíveis e infectados com a cepa
ANKA podem apresentar angústia respiratória com
acidose láctica, anemia e nefrite, indicando que os
mesmos podem desenvolver manifestações clínicas
semelhantes à malária por P. falciparum (van der Heyde
et al., 2001). Estas linhagens também apresentam sinais
neurológicos e sintomas típicos da MC (coma, paralisia
e crise epiléptica), assim como alterações cerebrais
microscópicas, como ativação de células endoteliais e
micróglia, identificadas em portadores desta
manifestação (Medana et al., 1997a). Em contrapartida,
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as linhagens resistentes exibem uma resposta diferencial
ao parasito, não desenvolvem MC e morrem,
aproximadamente, 20 dias após a infecção devido à
anemia grave e hiperparasitemia (Kossodo & Grau, 1993).

Outro modelo de estudo da malária cerebral é
induzido pelo P. yoelii 17XL, caracterizado pela presença
de seqüestro de eritrócitos parasitados na
microcirculação (Sarfo et al., 2005). Adicionalmente, este
modelo não apresenta um processo inflamatório intenso,
que difere do modelo utilizando P. berghei ANKA. Desta
forma, alguns autores consideram que a infecção por
P. yoelii 17XL aproxima dos achados da infecção humana
por P. falciparum (Shear et al., 1998).

A infecção por P. chabaudi chabaudi resulta em um
curso letal ou não letal, dependente do background
genético do hospedeiro (Foote et al., 1997). Entretanto,
apenas alterações celulares são registradas, sem
envolvimento cerebral (Seixas & Ostler, 2005). Porém,
animais deficientes do gene IL-10

 
apresentaram

comprometimento cerebral, com a presença de edema
e hemorragias, fortalecendo o papel da resposta pró-
inflamatória como um importante fator na patogênese
de complicações cerebrais (Sanni et al., 2004).

Um estudo utilizando a cepa NK65 de P. berghei
demonstrou que a infecção com a forma sangüínea do
parasito em camundongos C57Bl/6 causa infiltrado de
células mononucleares no fígado e, conseqüentemente,
dano hepático maciço (Yoshimoto et al., 1998). Estudos
histopatológicos adicionais demonstraram lesão hepática
nas linhagens BALB/c e C57Bl/6, que pode ser um
dos fatores diretamente envolvidos na manifestação
cerebral observada nestes animais (Queiroz, 2007).

Mediadores inflamatórios

A produção de citocinas pró-inflamatórias exerce
um controle da parasitemia na fase inicial da infecção
(Omer et al., 2003). Entretanto, a produção excessiva é
comumente associada à forma grave da doença, repre-
sentando um mau prognóstico (Day et al., 1999). Logo,

Tabela 2. Infecção por Plasmodium em diferentes linhagens de camundongos. (modificado
de Li et al., 2001).
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o desenvolvimento de complicações na malária está
diretamente relacionado à resposta imune do hospedeiro.

Estudos postmortem em tecido cerebral de indivíduos
acometidos pela manifestação demonstraram o aumento
da expressão de citocinas pró-inflamatórias, incluindo
TNF-á  e IFN-ã (Brown et al., 1999). É sabido que o
TNF-á  induz, em humanos e camundongos, a expressão
de moléculas de adesão endotelial, implicadas no
seqüestro de células na microvasculatura cerebral e
outros órgãos. Dessa forma, a produção excessiva desta
citocina desempenha um papel chave na patogênese da
MC humana e MC experimental (Grau et al., 1987). A
produção de TNF-á  por micróglia e astrócitos foi
demonstrada em modelo experimental de MC,
sugerindo a manutenção da resposta inflamatória neste
sítio (Medana et al., 1997b). Adicionalmente, um estudo
desenvolvido por Clarke et al (1992) sugere que o
TNF-á  induz a liberação de óxido nítrico (NO), que
interfere na transmissão de sinapses nervosas,
acarretando coma nos pacientes.

Trabalhos recentes têm demonstrado a expressão
de quimiocinas (MIP-1á/CCL3 e IL-8/CXCL8) no
soro de pacientes portadores de malária aguda
(Burgmann et al., 1995). Um estudo comparativo em
modelo de MC induzido por P. ber ghei ANKA
demonstrou um aumento na expressão das quimiocinas
IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2 e RANTES/CCL5
em tecido cerebral de camundongos infectados (Hanum
et al, 2003).

Sarfo et al (2005) demonstraram alterações
marcantes no aumento da expressão de mRNA de
moléculas de adesão, citocinas (IFN-ã, TNF-á , IL-12,
IL-4), iNOS e quimiocinas, incluindo RANTES/CCL5
e seus receptores (CCR1, CCR3 e CCR5), durante o
pico de parasitemia de camundongos Swiss infectados
com P. yoelii 17XL. Um estudo anterior, realizado em
camundongos deficientes do gene CCR5 e infectados
com P. ber ghei ANKA, demonstrou menor
susceptibilidade a MC, quando comparados com
animais C57Bl/6 selvagens (Belnoue et al., 2003). Logo,
existem evidências do envolvimento desta quimiocina,
RANTES/CCL5, na patogênese da malária cerebral.
Esta quimiocina e seus receptores estão envolvidos na
formação de infiltrados inflamatórios, apresentando um
importante papel, especialmente na manutenção e no
prolongamento da resposta inflamatória e,
consequentemente, no desenvolvimento da patologia
cerebral (Ubogu  et al., 2006).

A adesão de eritrócitos parasitados, leucócitos e
plaquetas na microcirculação cerebral pode resultar na
disfunção da BHE, com efeitos deletérios sobre a
integridade do endotélio, sendo capaz de amplificar os
processos inflamatórios (Wassmer et al., 2006).
Neutrófilos e plaquetas podem acumular no tecido e/
ou são capazes de produzir moléculas citolíticas, como
metaloproteinases, que podem lesar as células endoteliais
(Chen et al., 2000; Grau et al., 2003). A liberação de
micropartículas por plaquetas pode alterar o
metabolismo das células do endotélio, induzindo a
produção de ciclooxigenase-2 (COX-2) e
prostaglandinas (PG), que podem afetar a
permeabilidade vascular e induzir apoptose de células
endoteliais (Ballabh et al., 2004).

Estudos demonstram que plaquetas podem estar
diretamente envolvidas na aderência de eritrócitos
parasitados, uma vez que podem atuar como ponte
entre as células endoteliais e o eritrócito, em um
mecanismo alternativo (Wassmer et al., 2004). A adesão
de plaquetas a células endoteliais é estimulada por
TNF-á , durante uma condição inflamatória (Lou et al.,
1997). Estudos postmortem em crianças africanas com
MC têm demonstrado acúmulo de plaquetas no sítio
de seqüestro de eritrócitos parasitados (Grau et
al., 2003).

A migração de linfócitos para o cérebro, em
particular células T CD8

+
, tem papel crucial no

desenvolvimento da MC em camundongos infectados
com o P. berghei ANKA (Belnoue et al., 2002). O
mecanismo de dano endotelial mediado por esta célula
é desconhecido, porém tem sido demonstrado ser uma
condição dependente da ação de perforina (Nitcheu et
al., 2003).

Considerações finais
A malária é uma doença parasitária que apresenta

uma complexa interação entre características ambientais,
do parasito e do hospedeiro. Exerce grande interesse
científico em grupos de pesquisa, com uma extensa
publicação sobre o tema. Entretanto, muitos estudos
apresentam resultados aparentemente contraditórios ou
inconclusivos. Não obstante, as variações da resposta
imune nos estudos em humanos podem ser, em parte,
decorrentes das variações geográficas das áreas de
estudo, que apresentam diferenças na endemicidade.
Estudos da patogênese da MC em adultos da Tailândia
diferem significativamente de estudos em crianças da
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Malásia e Quênia, demonstrando que a MC é, na
verdade um amplo espectro de entidades clínicas
(Good, 2005).

O avanço da malária no mundo e, conseqüente-
mente, da taxa de mortalidade estão diretamente
relacionados à resistência do P. falciparum às drogas
antimaláricas utilizadas na terapêutica da doença. A
elaboração de novas drogas para um tratamento mais
seguro e efetivo é primordial. Desta forma, um
pré-requisito necessário é a elucidação dos mecanismos
envolvidos na imunopatogênese desta manifestação.
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