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Resumo

A malária é a principal e a mais grave doença parasitária no mundo. A infecção pelo Plasmodium falciparum é capaz de afetar diretamente

o sistema nervoso central, causando déficits cognitivos e comportamentais que caracterizam a malária cerebral (MC). A MC é uma complicação

decorrente da malária grave sendo responsável pela maioria dos casos de incapacidade e óbito. A ocorrência de seqüelas cognitivas e comportamentais

após tratamento da MC tem sido descrita, principalmente em crianças. Adultos e crianças apresentam diferenças nas manifestações clínicas

resultantes da MC. Geralmente, as crianças cursam com um espectro maior de alterações e apresentam déficits em vários domínios cognitivos após

o tratamento da doença. Apesar da sua relevância clínica, os mecanismos patogênicos envolvidos no desenvolvimento das seqüelas resultantes da

MC permanecem pouco elucidados. O entendimento desses mecanismos é fundamental para elaboração de intervenções terapêuticas adequadas

que atuem na prevenção desses transtornos.
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Abstract

Malaria is the main and most serious parasitic disease in the world. Plasmodium falciparum infection can affect directly the central nervous

system leading to cognitive and behavioral impairment which characterize cerebral malaria (CM). CM is a complication of severe malaria being

responsible for almost all disability and death. The occurrence of cognitive and behavioral impairment after treatment has been reported,

especially in children. Adults and children have differences in clinical manifestations related to CM. In general, children tend to present a

greater spectrum of symptoms and impairment in almost all domains of cognition after infection treatment.  Despite of  its clinical relevance,

pathogenic mechanisms involved in the development of CM sequelae remain poorly understood. A better understanding of these mechanisms

is essential for the elaboration of appropriate therapeutic interventions which may contribute to the prevention of CM sequelae.
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Introdução

A malária é a principal e a mais grave doença

parasitária no mundo (Lou et al., 2001; De Souza &

Riley, 2002). Segundo dados da Organização Mundial

de Saúde (2000), a doença apresenta incidência anual

de 250 a 500 milhões de casos, dos quais 1,5 a 2 milhões

evoluem para o óbito. Considerada uma condição

negligenciada e um relevante problema de saúde pública

em mais de 90 países, estima-se que aproximadamente

um terço da população mundial está sob risco de

transmissão da doença (Hunt et al., 2006; Armah et al.,

2007). Os países da África Tropical respondem por

mais de 90% dos casos clínicos e pela maioria dos casos

letais, que ocorre principalmente entre crianças com

idade inferior a cinco anos e primíparas residindo em

áreas hiperendêmicas com limitado acesso aos serviços

de saúde (Lou et al., 2001; Murphy & Breman, 2001).

No ano de 2009, o Brasil registrou 306.908 casos de

malária, sendo 99,8% dos casos confirmados oriundos

da região amazônica (Ministério da Saúde, Brasil, 2009).

Transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles

infectado, a malária é causada pelo protozoário do

gênero Plasmodium. Quatro espécies têm sido descritas

como agentes causadores da doença em seres humanos:

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax,

Plasmodium malariae e Plasmodium ovale (De Souza

& Riley, 2002; Ngoungou & Preux, 2008). As infecções

por P. falciparum podem levar à forma complicada,

denominada malária grave, considerada uma doença

multissistêmica, capaz de afetar diretamente o sistema

nervoso central (SNC), causando déficits neurológicos

e cognitivos (Miller et al., 2002; Medana & Turner, 2006).

A malária cerebral (MC) constitui a principal e mais

grave complicação resultante da infecção pelo P.

falciparum, sendo responsável pela maioria dos casos

de incapacidade e óbito (Opoka et al., 2009; Idro et al.,

2005, Mung’ala-odera et al., 2004). Estima-se que em

todo mundo ocorra anualmente 2,3 milhões de óbitos

em decorrência dessa condição (Snow et al., 2005) e

que 10 a 17% dos que sobrevivem ao quadro de MC

permanecem com algum déficit cognitivo e/ou

comportamental (Murphy & Breman, 2001).

Nesse estudo serão abordadas as principais

manifestações clínicas da MC em crianças e adultos,

bem como a ocorrência de seqüelas motoras, cognitivas

e comportamentais após o tratamento da infecção.

Fisiopatologia da Malária Cerebral

A MC, de acordo com a Organização Mundial de

Saúde (2000), pode ser definida como uma encefalopatia

aguda, difusa, potencialmente reversível, caracterizada

por coma e presença de formas assexuadas do P.

falciparum em esfregaço sanguíneo, com exclusão de

outras causas de encefalopatias, principalmente

meningite bacteriana e encefalites virais.

Apesar de a fisiopatologia da MC ser amplamente

investigada, os mecanismos celulares e moleculares

responsáveis pela sua patogênese permanecem pouco

elucidados (Medana & Turner, 2006; Armah et al., 2007).

As alterações metabólicas causadas pelo bloqueio do

fluxo sanguíneo cerebral decorrente do seqüestro de

eritrócitos parasitados, leucócitos e plaquetas na

microvasculatura e a ativação do sistema imune em

resposta à infecção, com conseqüente secreção de

mediadores inflamatórios (citocinas e quimiocinas) pelo

hospedeiro, têm sido descritos como os principais

fatores envolvidos no desenvolvimento da MC (Van

de Heyde et al., 2006; Lacerda-Queiroz et al., 2008;

Pamplona et al., 2008).

A condição inflamatória resultante levaria à hiper-

expressão de moléculas de adesão endotelial e à

secreção de quimiocinas, contribuindo para o seqüestro

de eritrócitos e a presença de plaquetas e células do

sistema imune ativadas na microvasculatura cerebral do

hospedeiro (Hunt et al., 2006). A presença dessas células

e de mediadores inflamatórios no microambiente

vascular levaria a alterações na barreira hematoencefálica,

hemorragia, apoptose de células endoteliais e astrócitos,

danos neuronais e, consequentemente, os sintomas

neurológicos (Van de Heyde et al., 2006; Pamplona et

al., 2008). Nesse sentido, um estudo recente do nosso

grupo demonstrou associação temporal entre alterações

dos parâmetros inflamatórios e comportamentais em

modelo experimental de MC (Lacerda-Queiroz et al.,

2010).

Manifestações Clínicas

A MC manifesta-se principalmente por alterações

do nível de consciência, episódios de crises epiléticas,

diferentes sinais neurológicos focais, além de alterações

cognitivas e comportamentais (Newton et al., 2000; Idro

et al., 2005, Mishra & Newton, 2009). Estudos têm

correlacionado diferentes manifestações clínicas com

achados histopatológicos de material post-mortem

humano. Esses estudos têm demonstrado acúmulo de
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eritrócitos parasitados na microvasculatura cerebral,

adesão endotelial ou acúmulo de leucócitos

mononucleares e plaquetas nos capilares cerebrais, sinais

morfológicos de ativação de astrócitos e microglia,

presença de hemorragia no parênquima cerebral, lesão

axonal e desmielinização, além de edema cerebral,

principalmente no estágio final da doença (Newton et

al., 2000; Hunt & Grau, 2003).

Embora contribuam para caracterização dos

aspectos histopatológicos da MC, os estudos post-

mortem apresentam limitações, pois não permitem a

investigação dos mecanismos fisiopatológicos durante

o curso da doença. Nesse contexto, o estudo em

modelos experimentais de MC têm sido de grande

relevância, uma vez que mimetizam grande parte das

alterações clínicas descritas em humanos e permitem

investigar fatores envolvidos na patogênese dessa

condição (de Souza & Riley, 2002; Lacerda-Queiroz et

al., 2010).

Embora diagnosticados pelos mesmos critérios, a

MC apresenta-se de forma distinta em adultos e crianças.

Algumas das principais diferenças clínicas entre adultos

e crianças com MC encontram-se descritas na Tabela 1.

A idade e as características imunológicas têm sido

descritas como as principais variáveis responsáveis pelas

diferenças clínicas encontradas entre esses grupos (Idro

et al., 2005).

Em estudo clínico, Sattar et al. (2009) avaliaram a

ocorrência de alterações neurológicas em 100 pacientes

adultos (média de idade entre 18 e 60 anos) com

diagnóstico de MC. Nesse estudo, a alteração

neurológica mais comum foi síndrome do neurônio

motor superior, acometendo 61% dos avaliados. Além

disso, anormalidades posturais foram encontradas em

10% dos pacientes, sendo que 6% cursaram com

padrões de descerebração e 4% com padrões de

decorticação. Dentre os 100 pacientes avaliados, 20%

evoluíram para o óbito e os 80% restantes recuperaram-

se completamente, não apresentando seqüelas

neurológicas após a alta hospitalar.

A mortalidade em adultos é de aproximadamente

20%, podendo aumentar se a doença estiver associada

a complicações clínicas. A maioria dos óbitos ocorre

entre 24 e 48 horas após a admissão hospitalar e

Tabela 1. Diferenças clínicas entre crianças e adultos com malária cerebral (Modificado de Idro et al., 2005).

Manifestações Clínicas Crianças Adultos

Coma Desenvolvimento rápido, Desenvolvimento gradual, após episódios de

freqüentemente após crises epilépticas sonolência, desorientação, agitação (delirium)

por 2 a 3 dias ou ocorrência de crises epiléptica

Episódios de crise > 60% apresentam episódio de 20% apresentam episódio de crise epiléptica

Epiléptica crise epiléptica durante admissão

hospitalar

Sinais neurológicos Sinais neurológicos em > 30% Geralmente cursam com síndrome do neurônio

associado a aumento da pressão motor superior; outros sinais neurológicos e

intracraniana (PIC); alterações  alterações retinianas são menos comuns

retinianas em > 60%; edema

cerebral confirmado por tomografia

computadorizada em 40%

Recuperação da Rápida: 24-48 horas após admissão Lenta: 48 horas após admissão hospitalar; alguns

consciência hospitalar casos 1 semana

Mortalidade 18,6% a 75% dos óbitos ocorrem 20% a 50% dos óbitos ocorrem 24 horas após

24 horas após admissão hospitalar admissão hospitalar

Sintomas neurológicos agudos e residuais na malária
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frequentemente decorrem de falência pulmonar aguda,

disfunção renal, choque ou hipóxia (Newton et al., 2000;

Idro et al., 2005). A mortalidade depende da

disponibilidade dos cuidados em saúde e os indivíduos

que sobrevivem a um episódio de MC podem recuperar

totalmente o nível de consciência dois dias após a

admissão, entretanto, em alguns casos, essa recuperação

pode ser mais lenta, demorando algumas semanas

(Newton et al., 2000).

Malária Cerebral em Crianças

A MC em crianças manifesta-se, durante o coma,

por diferentes sinais neurológicos tais como: síndrome

do neurônio motor superior, posturas de descorticação

ou descerebração, bruxismo,, além de diferentes sinais

de tronco cerebral. As alterações posturais parecem estar

associadas com a elevação da pressão intracraniana,

enquanto que a ausência dos reflexos de tronco, como

o oculoencefálico e o corneal, estaria relacionada com

o aumento da mortalidade (Newton & Krishna, 1998;

Idro et al., 2005). Episódios de crises epilépticas têm

sido freqüentemente descritos, ocorrendo após a

admissão hospitalar em mais de 60% das crianças com

MC (Idro et al., 2005; Martins et al., 2009). Múltiplos e

prolongados episódios de crises epilépticas estão

associados ao aumento da mortalidade e a ocorrência

de seqüelas neurológicas (Newton & Krishna, 1998; Idro

et al., 2005).

A mortalidade em crianças é de aproximadamente

20%, podendo aumentar se a doença estiver associada

a complicações como hipoglicemia e acidose grave

(Idro et al., 2005). A maioria dos óbitos ocorre nas

primeiras 24 horas após ínicio do tratamento e

freqüentemente decorrem de choque, falência

respiratória, hipertensão intracraniana e acidose

metabólica grave. Entretanto, a maior parte das crianças

sobrevive à MC quando recebe tratamento apropriado,

recuperando a consciência com 24 a 72 horas após ínicio

do tratamento (Newton et al., 2000).

Sequelas Cognitivas e
Comportamentais após Malária

Cerebral

A ocorrência de seqüelas cognitivas e

comportamentais após a resolução do quadro de MC

tem sido amplamente reconhecida, principalmente em

crianças (Carter et al., 2005b; Kihara et al., 2006; Boivin

et al., 2007; John et al., 2008).

Segundo Murphy & Breman (2001), aproxima-

damente 19,2% dos indivíduos evoluem para o óbito

em decorrência da MC e 10 a 17% daqueles que

sobrevivem apresentam déficits neurológicos, mesmo

após receberem tratamento adequado. As principais

alterações clínicas persistentes em crianças incluem

déficits motores (hemiparesia, quadriparesia, ataxia),

alterações sensoriais (auditivas e visuais) e transtornos

cognitivos (memória, atenção, linguagem) e

comportamentais (Murphy & Breman, 2001; Mung’ala-

odera et al., 2004). A permanência dessas complicações

após a MC tem sido investigada principalmente por

meio de estudos retrospectivos (Tabela 2). Ressalta-se

que grande parte desses estudos investigou apenas

aspectos cognitivos da MC, sendo limitado o número

de publicações que discutem de forma sistemática os

transtornos comportamentais associados a essa

condição.

Boivin (2002) investigou, no Senegal, 29 crianças com

histórico de MC e 29 controles de mesma idade e nível

educacional. As crianças com histórico de MC

apresentaram desempenho significativamente inferior

nos testes de memória, atenção, linguagem e capacidade

visual. Em estudo de coorte retrospectivo realizado no

Quênia, Carter et al. (2005a, b) avaliaram 152 crianças

com história de MC e 179 sem história de malária grave.

As crianças com histórico de MC obtiveram

desempenho inferior em todos os testes cognitivos realizados

quando comparadas aquelas não expostas à doença.

 Os estudos retrospectivos têm sido relevantes para

identificar e confirmar a ocorrência de seqüelas cognitivas

e comportamentais após a resolução do quadro de MC.

Entretanto, esse tipo de estudo apresenta limitações,

pois não permite o acompanhamento da evolução das

complicações resultantes da MC, não avaliando os

fatores sociais e ambientais que podem interferir no

desenvolvimento das disfunções cognitivas ao longo

do tempo (John et al., 2008). Nesse contexto, alguns

estudos prospectivos e/ou longitudinais têm sido

realizados (Tabela 2).

Boivin et al. (2007), ao avaliarem 44 crianças com

histórico de MC, entre 5 e 12 anos de idade,

identificaram déficits cognitivos seis meses após o

tratamento da doença em 21,4% das crianças. Em um

estudo posterior nesta mesma população, John et al.

(2008) demonstraram que, após dois anos de resolução

da MC, 26,3% das crianças avaliadas mantiveram ou

desenvolveram complicações cognitivas. Apesar do
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crescente interesse em avaliar as alterações cognitivas

resultantes da MC a longo prazo, os diferentes métodos

empregados e as distintas definições da doença têm

dificultado a comparação dos resultados obtidos

(Mung’ala-odera et al., 2004). Ainda, poucos estudos

investigaram os fatores responsáveis pelo

desenvolvimento das seqüelas cognitivas subseqüentes

à MC (John et al., 2008).

Permanece pouco esclarecido se a ocorrência de

seqüelas cognitivas é decorrente do quadro de MC grave

ou derivada de um mecanismo patológico distinto

(Martins et al., 2009). Alguns fatores durante a MC

podem aumentar a probabilidade de a criança

permanecer com alterações cognitivas e

comportamentais mesmo após resolução da doença.

Dentre esses fatores estão: histórico de crises epilépticas,

aumento da pressão intracraniana, coma profundo e

prolongado, hipoglicemia, presença de múltiplas crises

epilépticas durante a hospitalização, anemia grave e

presença de déficits neurológicos no momento da alta

hospitalar. A ocorrência de múltiplas crises epilépticas,

coma e perda prolongada da consciência parecem ser

os principais fatores para predizer as alterações cognitivas

permanentes após a MC (Idro et al., 2006).

Apesar da ocorrência de seqüelas cognitivas serem

amplamente descritas em crianças após a resolução da

MC, a real prevalência dessas alterações em adultos

permanece pouco conhecida devido à ausência de

estudos longitudinais nessa população (Mishra &

Newton, 2009). A incidência de seqüelas cognitivas e

comportamentais em adultos (5%) parece ser menor

que a observada em crianças (10-28%). Além disso, as

sequelas em adultos diferem daquelas observadas em

crianças. Após resolução do quadro de MC, adultos

tendem a cursar com neuropatias cranianas, sinais

piramidais, além de epilepsia focal, sinais subclínicos da

Tabela 2. Estudos que investigaram a permanência de alterações cognitivas, motoras e comportamentais após resolução do quadro de Malária Cerebral.

Autor / Ano País População Descrição Critério Nº de Controle Seguimento Desenho Tipos de

(anos) Clínica Diagnóstico Casos (meses) Seqüelas Descritas

Boivin Senegal 5 a 12 MC Critério da OMS 29 29 ± 36 Caso- Alterações Visuais,

 (2002) para MC Controle de linguagem;

memória e atenção

Carter et al. Quênia 6 a 10 MC Escala de Coma 152 179 >24 Coorte Alterações Visuais,

 (2005a, b) de Blantyre  2 auditivas, de linguagem;

memória, atenção e

comportamento

Carter et al. Quênia 6 a 10 MC Escala de Coma 152 179 >24 Coorte Alterações em

(2006) de Blantyre  2 diferentes aspectos

da linguagem

Idro et al. Quênia 6 a 9 MC Critério da OMS 143 179 20 Coorte Alterações de

  (2006) para MC linguagem; memória,

atenção,

comportamento e

função motora

Boivin et al. Uganda 5 a 12 MC Critério da OMS 44 89 6 Coorte Alterações de

    (2007) para MC memória,

prospectivo atenção

e aprendizado

John et al. Uganda 5 a 12 MC Critério da OMS 44 89 24 Coorte Alterações de memória,

  (2008) para MC prospectivo atenção e aprendizado

Opoka et al. Uganda 3 a 12 MC Critério da OMS 82 105 24 Coorte Hiperreflexia,

    (2009) para MC prospectivo hipertonia, quadriparesia,

alterações visuais,

auditivas e de atenção

MC: malária cerebral; OMS: Organização Mundial de Saúde.

Sintomas neurológicos agudos e residuais na malária
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síndrome de ansiedade-depressão e mesmo depressão

e mudanças de personalidade (Newton & Krishna,

1998; Martins et al., 2009).

Considerações Finais

A malária resultante da infecção pelo P. falciparum

está associada a transtornos cognitivos e comporta-

mentais que caracterizam a MC e se manifestam durante

o curso da doença e após a resolução da mesma (Kihara

et al., 2006). A infecção pelo P. falciparum tem sido

descrita como uma das principais causas de incapacidade

em áreas endêmicas a malária, ocasionando elevados

custos com recursos em saúde e conseqüentes prejuízos

no desenvolvimento econômico dessas regiões

(Mung’ala-odera et al., 2004). A maior parte das seqüelas

cognitivas descritas nessa revisão permanece por um

longo período de tempo, acarretando prejuízos na

qualidade de vida dos pacientes e elevados gastos em saúde.

As alterações cognitivas e comportamentais

resultantes da MC ocorrem de forma distinta em

crianças e adultos. As crianças geralmente cursam com

uma diversidade de manifestações clínicas e apresentam

déficits em diferentes domínios cognitivos após

resolução da doença (Kihara et al., 2006). Estudos

retrospectivos e longitudinais têm confirmado a

ocorrência de seqüelas cognitivas em crianças expostas

a MC, entretanto, poucos estudos têm sido realizados

na população adulta.

Os estudos descritos nessa revisão demonstram que

a MC está associada à ocorrência de complicações

cognitivas e comportamentais, especialmente em

crianças. Apesar da relevância clínica e econômica, os

mecanismos patogênicos envolvidos no

desenvolvimento dessas seqüelas após resolução do

quadro de MC permanecem pouco elucidados. Estudos

futuros que investiguem a patogênese dos transtornos

cognitivos e comportamentais resultantes da MC são

fundamentais para elaboração de intervenções

terapêuticas adequadas que atuem na prevenção dos

mesmos
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