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RESUMO 

A malária é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Plasmodium. 

Em 2014 foram registrados 214 milhões de novos casos mundiais com 

aproximadamente 480.000 óbitos. O Brasil é responsável por cerca de metade dos 

casos de malária que ocorrem nas Américas, onde o principal agente etiológico é P. 

vivax. A ausência de vacinas eficazes contra parasitos de malária representa um sério 

obstáculo ao controle da doença. Nesse contexto, o presente trabalho identificou 

peptídeos que possam ser candidatos ao desenvolvimento de uma vacina contra P. 

vivax, através de uma estratégia de imunoinformática denominada de Vacinologia 

Reversa (VR). Primariamente, rastreamos o proteoma de P. falciparum em busca de 

proteínas que apresentassem epítopos preditos e fossem ortólogas entre as espécies P. 

vivax e a espécie de malária de roedores P. yoelli. A similaridade entre as proteínas e 

os epítopos das três espécies foi quantificada, visando excluir aquelas que exibissem 

baixa similaridade. Entre as proteínas restantes, buscamos na literatura quais já haviam 

sido extensivamente estudadas e/ou se já haviam sido candidatas vacinais em 

pesquisas anteriores. Para as proteínas que haviam sido pouco estudadas ou não 

avaliadas, foi realizada a predição de epítopos de linfócitos B e T. Foram assim 

identificadas 357 proteínas de P. falciparum com epítopos previstos, entre as quais, 

270 possuíam ortólogos em P. vivax e P. yoelli. Destas, cinquenta proteínas revelaram 

ser altamente similares entre as três espécies em estudo, e 12 tinham poucos ou 

nenhum estudo anterior. Essas 12 proteínas foram submetidas ao programa Imunology 

Epitope Database (IEDB) no intuito de realizar a previsão de epítopos. Através de uma 

análise combinatória entre os diferentes métodos imunoinformáticos de previsão, 7 

proteínas foram selecionadas como candidatas vacinais, com base em suas funções 

e/ou localização, como a proteína exportada (EXP1), proteínas expressas na superfície 

da membrana (SERA) ou com domínio transmembrana (MAEBL), ou ainda 

participam de processos essenciais para a sobrevivência do parasito (CLAG). Estas 

proteínas poderão ser avaliadas no futuro em ensaios biológicos como antígenos 

constituintes de uma vacina contra o parasito P. vivax. 

Palavras-chave: Preditores, malária, vacina, Plasmodium vivax. 
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ABSTRACT 

 

Malaria is a parasitic disease caused by protozoa of the genus Plasmodium. In 2014 

was registered 214 million new cases in worldwide with approximately 480,000 

deaths. Brazil is responsible for about half of malaria cases that occur in America, 

where the main etiological agent is P. vivax. The absence of effective vaccines against 

malaria parasites is a serious obstacle to controlling the disease. In this context, this 

study aimed to identify peptides that may be candidates for the development of a 

vaccine against P. vivax through a immunoinformatics strategy called the Reverse 

Vaccinology (RV). Primarily, we track the P. falciparum proteome in search of 

proteins that presented predicted epitopes and were orthologs between species P. vivax 

and the species of malaria rodents, P. yoelli. The similarity between proteins and 

epitopes of the three species was quantified for excluding those that exhibited low 

similarity. Among this proteins, we sought in the literature which had been extensively 

studied and / or whether they had been vaccine candidates in previous research. For 

proteins that had been little studied or not evaluated, the prediction of B and T 

lymphocytes epitopes. Were thus identified 357 proteins of P. falciparum with 

predicted epitopes, among which 270 have orthologs in P. vivax and P. yoelli. Of these, 

fifty proteins were found to be highly similar between the three species under study, 

and 12 had little or no previous study. These 12 proteins were examined to 

Immunology Epitope Database program (IEDB) in order to implement the prediction 

of epitopes. Through a combinatorial analysis of the different immunoinformatics  

prediction methods, 7 proteins were selected as vaccine candidates, based on their 

function and / or location, such as export protein (EXP1), proteins expressed on the 

surface of the membrane (SERA) or transmembrane domain (MAEBL), or participate 

in processes essential for the survival of the parasite (CLAG). These proteins may be 

evaluated in the future biological assay constituents such as antigens in a vaccine 

against P. vivax parasite. 

Keywords: Predictors, malaria, vaccine, Plasmodium vivax. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Malária 

Embora muito antiga, a malária ainda é considerada um problema de saúde 

pública. Também conhecida como paludismo foi primeiramente descrita por Hipócrates 

na era pré-cristã. Foi ele quem descreveu as características da doença, como a ocorrência 

de febres intermitentes. Apenas no início do século XIX é que o termo malária foi 

utilizado. Estudiosos italianos acreditavam que a doença era causada por vapores 

eliminados nos pântanos, chamando a doença de “mau aire”, em sentido literal “mau ar” 

[1].  

Somente em 1880, Charles Louis Alphonse Laveran identificou devidamente 

parasito Plasmodium como causador da malária. Ao realizar autópsia em indivíduos 

mortos devido à malária, Laveran conseguiu observar o parasito, concluindo que os 

grânulos pigmentados dentro dos eritrócitos eram microrganismos semelhantes as 

amebas. Ele nomeou o organismo como Oscilliaria malariae, tendo o gênero sido 

posteriormente mudado para Plasmodium. Em 1907, Laveran ganhou o prêmio Nobel de 

Fisiologia ou Medicina “em reconhecimento do seu trabalho em relação ao papel 

desempenhado por protozoários em causar doenças” [2]. 

Cinco anos antes, em 1902, Robert Ross recebeu o prêmio Nobel por demonstrar 

que o mosquito Anopheles estava envolvido na transmissão da malária. Em 1897 ao 

dissecar tecido do estômago de mosquitos anofelinos, descobriu o parasito da malária e 

começou a provar o papel dos mosquitos na transmissão da doença, utilizando aves como 

modelo experimental [3]. À mesma época, Willian McCallum e Eugene Opie avaliaram 

sangue de corvos infectados com Haemoproteus columbae, um protozoário relacionado 

ao Plasmodium; os pesquisadores observaram corpos flageladas e corpos não flagelados, 

percebendo que os dois se uniam e formavam a estrutura que hoje  conhecemos como 

oocineto, elucidando o estádio sexual do parasito [4][5]. 

Apesar de todo conhecimento adquirido ao longo dos anos em relação ao parasito 

e sua transmissão entre os humanos, o ciclo de vida do parasito dentro do hospedeiro 
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vertebrado permanecia parcialmente compreendido. Os pesquisadores ainda não haviam 

conseguido entender onde o parasito permanecia antes de infectar os eritrócitos. Giovanni 

Battista Grassi, entre 1893 e 1894, foram os primeiros a propor a ideia de que o parasito 

passava por um estádio inicial antes de infectar os eritrócitos, chegando a acreditar que o 

parasito infectava leucócitos [5]. 

A fase exoeritrocitária do parasito começou a ser elucidada em 1947, quando 

Henry Shortt e Garnham Cyril descobriram uma fase de divisão no fígado ao estudar 

Hepatocystis kochi, um parasito de macacos. Extrapolando tais resultados para a malária, 

os pesquisadores seguiram estudando P. cynomolgi em macacos, encontrando os 

esporozoítas se dividindo nas células hepáticas. Apenas em 1982, Garnham Cyril e 

Wojciech Krotoski foram capazes de identificar as formas latentes presente em P. vivax, 

denominando essas formas de hipnozoítas, além de relacioná-las às reinfecções[4].  

A partir do momento em que a malária foi reconhecida, tem sido notório a 

importância das condições ambientais aliadas às transformações socioeconômicas na 

transmissão da doença. O desmatamento e o amplo processo migratório permitiram a 

instalação, consolidação e aumento do número de casos da doença. Além disso, a malária 

está fortemente associada à pobreza, uma vez que as taxas de mortalidade estimadas são 

mais elevadas nos países com um produto nacional bruto per capita mais baixo [6]. 

Hoje é sabido que a malária é uma doença parasitária causada pelo protozoário do 

gênero Plasmodium. Existem inúmeras espécies parasitando diferentes hospedeiros, 

como roedores, aves e primatas. Há cinco espécies capazes de parasitar humanos: 

Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malarie, P. ovale e P. knowlesi [7][1]. O agente 

etiológico é transmitido ao hospedeiro vertebrado através da picada da fêmea do mosquito 

Anopheles [8]. 

Entre as espécies de Plasmodium que afetam humanos, o que é considerado mais 

virulento é o P. falciparum, sendo mais prevalente nos continentes africano e asiático. No 

Brasil, no entanto, a espécie mais prevalente é o P. vivax. Por muito tempo as infecções 

ocasionadas por P. vivax eram denominadas como a forma benigna da doença. Contudo, 

tem sido relatado nos últimos anos complicações e mecanismos patogênicos semelhantes 

ao P. falciparum [9] somado ao fato de que o P. vivax apresenta a fase de hipnozoíta, que 

é responsável por frequentes reinfecções, aumentando assim, o número de casos [10]. 
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A doença provoca alterações na maioria dos órgãos, variando, porém na sua 

gravidade, desde formas mais brandas até graves e fatais. A principal ação patogênica é 

exercida pela anóxia dos tecidos, devido à redução da capacidade de transportar oxigênio. 

Os pacientes apresentam inicialmente sintomas não específicos, como cefaleia, mal estar, 

dores pelo corpo, náuseas e vômito, mas a principal característica da doença é a febre de 

padrão descontínuo [8]. 

 Embora tenha recebido a designação “benigna”, a infecção por P. vivax pode 

levar a uma anemia grave, trombocitopenia, paroxismo e febres entre 40º e 41º C, que se 

não tratadas podem durar semanas. Ao longo das últimas décadas, o estudo da malária 

por P. vivax teve estado restrito a um pequeno contingente de pesquisadores. Felizmente, 

no últimos anos, o número de estudos visando compreender a biologia, epidemiologia, 

características clínicas e tratamento tem se tornado maior e mais visível. [11]. 

1.2. Ciclo de vida do parasito 

 O ciclo de vida do Plasmodium é um processo complexo e envolve uma fase 

sexuada que ocorre em fêmeas do mosquito do gênero Anopheles e fases assexuada no 

hospedeiro vertebrado, como o Homem (Figura 1). O ciclo parasitário inicia-se quando 

uma fêmea infectada ao picar um humano, inocula na circulação sanguínea as formas 

infectantes, os esporozoítas. Os esporozoítas presentes nas glândulas salivares do 

mosquito são inoculados na derme, a maioria permanece ali por aproximadamente 1 a 6 

horas. As formas infectante são móveis, embora não apresentem cílios ou flagelos. A 

motilidade do parasito está intimamente ligada a presença de proteínas na membrana do 

parasito, como a proteína circunsporozoíta (CSP) e a proteína adesiva relacionada a 

trompospondina (TRAP), de suma importância para a invasão das células hospedeira 

[1][12]. 

 Os esporozoítas migram para o fígado e invadem as células hepáticas, essa 

infecção culmina na formação de um vacúolo parasitóforo ao redor do parasito. Dentro 

dos hepatócito, o esporozoíta passa por sucessivas divisões, originando por um processo 

denominado esquizogonia, os trofozoítas pré-eritrocitários. As divisões continuam 

ocorrendo e o trofozoítas, também por esquizogonia, dão origem aos esquizontes 

teciduais, e posteriormente aos merozoítas. O desenvolvimento do parasito nas células do 

fígado dura cerca de uma semana [13]. 
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Figura 1. Ciclo de vida do Plasmodium no hospedeiro vertebrado. Fonte: Traduzida de 

Miller (2002). 

 Em infecções ocasionadas por P. vivax e P. ovale, são inoculadas pelo mosquito 

fêmea esporozoítas geneticamente distintas. Alguns merozoítas se desenvolvem 

rapidamente e outros exibem uma forma latente, chamada de hipnozoíta. Essa forma é 

responsável pelas recaídas tardias da doença, que podem ocorrer em diferentes tempos 

após a infecção. Em média, o hipnozoíta de P. vivax fica incubado por seis meses. Dessa 

forma, as recaídas são oriundas da esquizogonia tardia desses hipnozoítas [1][8] [14]. 

 Os merozoítas alcançam as células sanguíneas e invadem os eritrócitos, onde se 

reproduzem assexuadamente por esquizogonia eritrocitária. Os parasitos, que são 

denominados de trofozoítas jovens nessa fase começam a se desenvolver dentro dos 

eritrócitos. Esses anéis originam trofozoítas maduros, posteriormente os esquizontes, 

formando finalmente os merozoítas. Os merozoítas formados no interior dos eritrócitos 

são liberados quando ocorre a ruptura destes, começando novamente o ciclo de invasão 

das hemácias [15]. 

 Os sintomas de febre e calafrio característicos da doença corresponde ao momento 

da ruptura das hemácias. O ciclo sanguíneo é repetido várias vezes, a cada 48 horas em 

P. falciparum, P. vivax e P. ovale, e a cada 72 horas em P. malarie. Este ciclo é 

responsável por aumentar rapidamente a porcentagem de parasitos no hospedeiro. A 
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maior parte dos merozoítas liberados na eclosão invade novos eritrócitos dando origem a 

outros esquizontes, contudo, alguns se diferenciam em formas sexuadas chamadas 

gametócitos [1].  

 Quando as fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles se alimentam de sangue de 

uma pessoa infectada, ingerem as formas sanguíneas circulantes, mas somente os 

gametócitos conseguem se desenvolver no mosquito. No intestino médio, os gametócitos 

diferenciam-se em macrogameta (feminino) e microgameta (masculino) através do 

processo de exoflagelação. Os gametas masculinos passam por três processos de 

replicações do DNA e oito flagelos são formados no citoplasma, os gametas se fundem 

formando o zigoto [16]. 

Após a formação do zigoto ele é chamado de oocineto, uma forma invasiva móvel 

que invade as células epiteliais do intestino do mosquito. Dentro destas células, ele perde 

a motilidade e adquire uma nova forma, denominada oocisto. Inicia-se a multiplicação 

esporogônica, na qual é formada milhares de esporozoítas, o oocisto maduro contem 

centenas de parasitos em sua fase infectante, que são liberados com a ruptura do oocisto. 

Os esporozoítas migram para as glândulas salivares dos mosquito, completando o ciclo 

de vida do Plasmodium [17].  

1.3. Genoma do Plasmodium 

O parasito apresenta três genomas: o mitocondrial, o genoma do apicoplasto e o 

genoma nuclear. O genoma mitocondrial em parasitos da malária é particularmente 

relevante, pois suas repetições em tandem codificam ORFs (do inglês Open Reading 

Frame) similares ao genes para as subunidades I e III do citócromo oxidase c e para o 

citocrómo b [18][19]. A partir desse genoma é possível rastrear as origens das cepas de 

Plasmodium, contribuindo para o entendimento da evolução do parasito, além de auxiliar 

na determinação dos casos importados da doença [20][21].  

O genoma do apicoplasto codifica apenas 30 proteínas e é suplementado pelas 

proteínas codificadas pelo núcleo. Através de análise de bioinformática, constatou-se que 

aproximadamente 10% das proteínas codificadas pelo genoma nuclear podem ser 

orientadas para o apicoplasto [22].  

O genoma nuclear do parasito P. falciparum foi sequenciado por Gardner et al. 

em 2002. Observou-se que o genoma nuclear é composto por 14 cromossomos com uma 
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composição global de bases nitrogenadas rica em adenina e timina. Encontrou-se 

aproximadamente 5.268 proteínas, entre elas 60% são proteínas hipotéticas, não 

apresentado similaridade com proteínas de outros organismos. Dessa forma, quase 2/3 

das proteínas são exclusivas de Plasmodium, uma proporção maior do que observado em 

outros eucariotos. Dentre as 5.268 proteínas, 5% apresentam similaridade com proteínas 

hipotéticas de outros organismos, 31% apresentam um ou mais domínio transmembrana, 

e 17% possuem peptídeo sinal putativo ou sinal ancorado [23]. 

É conhecido que muitos organismos apresentam famílias de genes agrupadas nas 

regiões teloméricas. P. falciparum apresenta três dessas famílias: var, rif  e stevor, que 

codificam proteínas denominadas de Proteínas da Membrana do Eritrócito do 

Plasmodium falciparum (PfEMP1).  O genoma de P. falciparum apresenta 59 var, 149 

rif  e 28 stevor. Os genes var codificam proteínas que são exportadas para a superfície de 

eritrócitos infectados, onde irão mediar a aderência a receptores endoteliais dos 

hospedeiros, procedendo no sequestro de células infectadas em vários órgãos. Os genes 

rif  produzem os rifins, que também são expressos na superfície de eritrócitos infectados 

e passam por variação antigênica. As proteínas que são codificadas a partir dos genes 

stevor são menos polimórficas que os rifins, embora apresentem sequências similares 

[24]. 

Em 2008, Carlton et al. sequenciaram o genoma de P. vivax e realizaram em 

conjunto uma análise comparativa com o genoma das espécies P. falciparum, P. yoelli e 

P. knowlesi. P. vivax é composto de aproximadamente 5500 genes. Levando em 

consideração as quatro espécies comparadas, 77% das proteínas são ortólogas e quase 

metade dessas codificam proteínas hipotéticas. Os pesquisadores notaram que vários 

processos metabólicos chave, funções de limpeza, e o repertório de transportadores de 

membrana são altamente conservados entre os proteomas de P. falciparum e P. vivax, 

sugerindo que as duas espécies possuem o mesmo potencial metabólico. Tal conservação 

também é aplicável para o apicoplasto [25].  

Como  P. vivax pode apresentar a forma hipnozoíta, Carlton et al. (2008) tentaram 

identificar proteínas que estivessem envolvidas na formação do hipnozoíta. Contudo, os 

dados encontrados não foram conclusivos, acreditando-se que a formação do hipnozoíta 

envolva genes homólogos de dormência tais como a proteína semelhante ao fator de 
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ribosilação-ADP, pequena GTPase Rab1 putativa, transportador ABC putativa, entre 

outros [25].   

 Comparando a biologia de P. vivax com as outras espécies já citadas, ficou 

evidente que 29 de 30 proteínas GPI-ancoradas identificadas em P. falciparum 

apresentaram homólogos em P. vivax. A proteína 2 da superfície da membrana (MSP2), 

a segunda proteína mais abundante na superfície de P. falciparum não está presente em 

P. vivax, no entanto. Os genomas de P. vivax e P. knowlesi parecem codificar um gene 

aparentemente ortólogo próximo ao msp1, que é a maior e mais abundante proteína dos 

merozoítas de P. falciparum [26].  

 Em relação aos genes localizados em regiões teloméricas, P. vivax apresenta 

multigenes da família vir, que é uma superfamília das espécies de Plasmodium. Foram 

identificados 346 genes vir, localizados dentro de regiões subteloméricas ricas em 

adenina e timina. Quase metade das proteínas VIR apresentam domínio transmembrana 

e metade contém motivo similar ao elemento de exportação do Plasmodium (PEXEL)  

[27].  

1.4. Epidemiologia 

A malária é uma doença de maior ocorrência em zonas tropicais do globo, 

contudo, sua distribuição nessas áreas não é homogênea. A doença ocorre em 97 países, 

onde 40% da população mundial potencialmente pode adquirir a doença (Figura 2). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO – do inglês World Health 

Organization), 90% das mortes por malária são oriundas da África, sendo a principal 

causa da morte de crianças de até cinco anos. Estima-se que 3,3 bilhões de pessoas 

estejam vivendo em áreas de risco. No ano de 2014 foram relatados, globalmente, 214 

milhões de casos [28]. 

Análises recentes revelaram que houve uma diminuição significativa dos casos na 

África Subsaariana desde o ano 2000. A prevalência em crianças entre 2 e 10 anos dessa 

região caiu de 26% em 2000 para 14% em 2013. O declínio na infecção parasitária no 

continente Africano tem sido visível, principalmente na África Central, onde em 2000 

haviam 173 milhões de pessoas infectadas e em 2013 se verificaram 128 milhões, uma 

redução de 26% no número de pessoas infectadas [29]. 
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Figura 2. Casos de malária global. Fonte: WHO, 2014. 

Na África Subsaariana em 2013, 18 cidades foram responsáveis por 90% dos 

casos de malária global, 37 milhões de pessoas infectadas na Nigéria e 14 milhões na 

República Dominicana do Congo. Na região africana, o agente etiológico predominante 

é P. falciparum, responsável por 99% das infecções maláricas [29].  Na Índia são 

relatados no mínimo 1,5 milhões de casos por ano, devido a infecção tanto por P. 

falciparum como por P. vivax. A WHO acredita que o quantitativo de casos seja ainda 

maior, uma vez que, principalmente na zona rural, nem todos os casos são relatados e 

confirmados [30]. 

Na região do mediterrâneo, em oito cidades (Afeganistão, Djibouti, Paquistão, 

Somália, Sudão e Iêmen) apresentam alta incidência de malária. O principal parasito é P. 

falciparum, exceto no Afeganistão, Irã e Paquistão, onde a maioria dos doentes são 

infectados por P. vivax [31] [28]. No continente americano, avalia-se que 120 milhões de 

pessoas em 21 países residam em áreas de risco. Neste cenário, os países que mais se 

destacam são o Brasil (48%), Venezuela (18%) e Colômbia (12%), sendo estes três países 

responsáveis por 72% do total de casos de malária no continente; 30% dos casos nas 

Américas estão relacionados ao P. falciparum. Contudo, na Guiana e Suriname mais de 

50% dos casos são por P. vivax, chegando a 100% na República Dominicana e Haiti 

[32][33]. 
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No Brasil, a doença está praticamente restrita a região da Amazônia Legal, que 

abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins, responsáveis por 99% dos casos da doença (Figura 3) 

[34]). Segundo a WHO (2015), os casos de malária nas regiões sul e sudeste foram 

eliminadas ou estão em fase de eliminação. Nas regiões extra-amazônicas há um retardo 

no diagnóstico do paciente, levando a casos graves e até óbito. Dado a dificuldade de 

diagnóstico e falta de experiência dos agentes de saúde, em regiões do Brasil onde a 

doença não é endêmica, a letalidade é 80 vezes maior do que na região amazônica [35].  

Figura 3. Distribuição dos casos de malária por P. falciparum confirmados no Brasil no 

ano de 2014. Fonte: WHO (2015). 

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, Costa et al. (2010) relataram que 

três pacientes do Rio de Janeiro que haviam visitado recentemente áreas endêmicas da 

malária, foram diagnosticados com dengue. O diagnóstico correto da malária levou entre 

13 e 18 dias, exemplificando o atraso no diagnóstico, fator agravante associado ao óbito 

[36].  

Lorenz et al. (2015) realizaram um estudo acerca da malária extra-amazônica, 

registrando um total de 6.092 casos no período de 2007 a 2014 nessas regiões. Os 

pesquisadores constataram que nesses anos a maioria dos casos de malária importada ou 

autóctone foram devido a P. falciparum. Exceto na região sul, onde o P. vivax foi 

responsável por 98% dos casos autóctones e 97% de malária importada [37].  

As regiões extra-amazônicas, que padecem de casos esporádicos de malária são 

em sua maioria decorrentes da malária importada (Figura 4).  Esse padrão está associado 
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com o aumento de trabalhadores de regiões endêmicas que migram para as regiões com 

casos ocasionais. Há também relatos de malária importada da África principalmente para 

São Paulo e Rio de Janeiro [37]. 

 

Figura 4. Taxa de incidência Bayesiana de malária autóctone (acima) e importada 

(abaixo) em a) 2007 b) 2010 e c)2014 nas regiões extra Amazônia do Brasil. As espécies 

de Plasmodium estão agrupadas. Fonte: Traduzida/Adaptada de Lorenz et al. (2015). 
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Na última década foi notificada uma média de 422.858 casos anuais de malária no 

Brasil, com uma redução entre os anos de 2010 e 2014 (Figura 5). Acredita-se que essa 

diminuição se deva à implementação de medidas profiláticas, tais como: telar portas e 

janelas, utilizar inseticidas, dormir com musqueteiros, quimioprofilaxia no caso de 

viajantes, entre outros. Contudo, o aparecimento de resistência dos agentes etiológicos 

aos medicamentos dificulta a eliminação do parasito nos indivíduos, mantendo a fonte de 

infecção para os mosquitos por mais tempo e, portanto, a continuidade da transmissão 

[35]. 

De acordo com relatório emitido em 2015 pela WHO, o Brasil encontra-se numa 

fase de controle, esperando-se uma diminuição de 75% dos casos em 2015. Em 2012 

foram reportados 178.546 casos com 41 mortes. O principal agente etiológico é P. vivax, 

que infecta 82% dos pacientes. Inúmeros estudo corroboram a prevalência de P. vivax no 

território brasileiro. Renault et al. (2008) relataram que nos anos de 2004 e 2005 no 

município de Belém, no Pará, todos os infectados apresentavam o agente etiológico P. 

vivax. Nos anos de 2002 a 2012, Aguiar et al., notificaram que 78% dos pacientes 

apresentavam somente  P. vivax e 1,5% tanto P. vivax como P. falciparum [38]. 

 

Figura 5. Casos de malária notificados. Brasil, 2010 a 2014. Fonte: WHO, 2015. 

Embora até meados dos anos 80 o principal parasito fosse o P. falciparum, em 

algumas regiões do Brasil, o P. vivax já se mostrava evidente. A prevalência do P. vivax 

é vista desde estudos mais antigos, como realizado por Wanderley et al. em São Paulo 

nos anos de 1980 a 1983, onde verificaram que quase 70% dos casos de malária era devido 

ao P. vivax [39]. 
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1.5. Imunologia 

Pessoas vivendo em regiões endêmicas tendem a adquirir gradualmente, após 

exposição repetida à infecção, mecanismos para limitar a resposta inflamatória ao parasito 

que ocasiona os sintomas agudos febris, assim como meios para matar ou inibir a 

replicação do parasito. Inúmeros antígenos expressos na membrana e proteínas do 

parasito que são inseridas na membrana plasmática dos eritrócitos infectados são 

polimórficas ou exibem variação antigênica clonal. Dessa forma, o hospedeiro necessita 

desenvolver uma grande diversidade de anticorpos capazes de fornecer uma resposta 

imune eficaz [40]. 

Há relatos de indivíduos que apresentam imunidade à doença. Tal imunidade está 

relacionada, por exemplo, a ausência de antígeno do grupo sanguíneo Duffy, que torna 

populações africanas resistentes a infecção por P. vivax. Em pessoas heterozigotas para a 

anemia falciforme, o parasito não consegue completar seu ciclo, sendo eliminado do 

organismo. Acredita-se também, que a deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase 

impeça o desenvolvimento parasitário devido a efeitos oxidantes.  Durante a fase de 

desenvolvimento intracelular do parasito, os mecanismos celulares atuam diretamente por 

meio da citoxicidade de linfócitos ou através de citocinas, tais como: o interferon γ (IFN-

γ ), interleucinas (IL) 1, 6 e 8 e o fator de necrose tumoral α (TNF-α) [41].  

Em pacientes com malária cerebral são encontrados altos níveis de TNF-α, por 

isso acredita-se que essa citocina exerça um papel chave nesse tipo de malária. 

Conjectura-se que TNF-α medeia a patologia tanto por efeitos citolíticos ou por indução 

de uma cascata inflamatória que envolve o IFN-γ e o óxido nítrico (NO). Além dessas 

citocinas, foi proposto que a Linfotoxina α (LT-α) é capaz de se ligar aos receptores de 

TNF, dessa forma, poderá haver uma reação cruzada entre as interleucinas TNFα e LTα. 

Camundongos deficientes de LTα não morreram por malária cerebral [42]. 

Tem-se percebido que a resposta imune contra antígenos pré-eritrocíticos são 

menores em regiões endêmicas; talvez isso ocorra porque os poucos esporozoítas 

invasores possibilitam níveis inadequados de antígenos ou os antígenos da fase hepática 

que não são visíveis ao hospedeiro, sofrendo processamento incompleto ou defeituoso 

para apresentação à linfócitos T. Também é possível que os antígenos pré-eritrocíticos 
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induzam eles mesmos linfócitos T regulatórios ou de tolerância, que podem 

potencialmente diminuir a resposta protetiva [43]. 

Pesquisadores têm relatado que existe resposta mediada por linfócitos T contra 

antígenos como LSA-1 (Antígeno do estádio hepático 1) e TRAP que são expressos na 

fase hepática no esporozoíta. Foi também comprovado que peptídeos derivados da 

proteína circunsporozoíta (CSP) sintética induziu linfócitos T CD4+ e CD8+. CSP é 

expressa durante o estágio do esporozoíta e está envolvido na adesão e invasão dos 

hepatócitos. Em contrapartida, a atuação de linfócitos B foi limitada nesta fase. A resposta 

imune mais robusta por linfócitos B foi vista na imunização com a vacina RTS,S, que 

respondia por 1% da circulação de IgG secretado pelos linfóciots B [44]. 

A candidata vacinal RTS,S é uma vacina pré-eritrocítica composta pela CSP. Tem 

sido bem avaliada em combinação com dois diferentes sistemas de adjuvantes: AS01 e 

AS02. Está atualmente na fase 3 de avaliação clínica, demostrando eficácia para reduzir 

a taxa de malária clínica. Também é capaz de retardar o tempo para novas infecções e 

reduzir os episódio de malária severa [45][46]. 

Os linfócitos T CD8+ que atuam contra antígenos expressos durante a fase 

hepática têm ação citotóxica, destruindo o hepatócito infectado e secretando citocinas. Já 

os linfócitos auxiliares T CD4+ exercem um papel chave com a secreção de citocinas 

como o IFN-γ, um potente ativador de monócitos e macrófagos, e a secreção de 

interleucinas que inibem o desenvolvimento intra-hepático do parasito [47]. 

A resposta imune humoral em Plasmodium está relacionado ao aumento dos 

níveis séricos de IgG e IgM, entretanto, apenas 5% a 10% dessas imunoglobulinas 

interagem com antígenos do parasito. Esses anticorpos são marcadores da infecção, 

apresentando uma produção inicial de IgM, substituída por outras classes, como IgG, IgE 

e IgA. Tem sido verificada a importância desse tipo de imunidade através de pesquisas, 

onde são realizadas transferência de soro ou imunoglobulinas de indivíduos adultos 

imunes de áreas endêmicas para crianças, diminuindo a parasitemia e levando à cura [48]. 

As diferentes subclasses de anticorpos IgG exercem papeis distintos na resposta 

imune contra Plasmodium. Com a ruptura do esquizonte, os eritrócitos infectados são 

opsonizados por IgG1 e IgG3, ligando-se pela porção Fc a receptores Fγ expressos na 

superfície do macrófago, levando-os a produzir TNFα [49]. 
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Braga et al. (1998) inferiram que os linfócitos B de memória parecem depender 

da persistência de estimulação de antígenos, mantendo por períodos longos em complexos 

imunitários na membrana de células dendríticas. Estudos recentes têm revelado que 

anticorpos IgG são específicos às proteínas expressas na fase sanguínea, como por 

exemplo DPB, AMA1 e MSP1, e podem ser mantidas por até cinco meses e 

potencialmente até 30 anos após a infecção [50]. 

Corroborando esses resultados, Longley et al. (2016) encontraram resposta IgG 

em indivíduos naturalmente expostos a P. vivax em regiões de baixa transmissão [51]. 

Leite (2007) comparou a concentração de anticorpos IgG em duas regiões de São Luiz – 

Maranhão, uma região mais exposta e outra menos exposta. Notoriamente, a concentração 

de IgG foi maior nas regiões mais expostas, confirmando que as sucessivas infecções 

podem conferir uma imunidade adquirida [52]. 

1.6. Medidas de controle 

No território brasileiro está implementado um Programa Nacional de Controle da 

Malária (PNCM) do Ministério da Saúde. Tal programa objetiva diminuir a letalidade e 

o número de casos da doença. Para alcançar seus objetivos há um empenho voltado para 

o diagnóstico precoce, tratamento adequado dos casos e medidas específicas para o 

controle do mosquito vetor [35]. 

1.6.1.Controle do Vetor 

Como já mencionado, a transmissão natural da malária dá-se através da picada das 

fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles, onde seus criadouros preferenciais são em 

água limpa, quente, sombreada e com baixo fluxo, muito frequentes na Amazônia. O 

controle dos vetores anofelinos constitui um papel chave na prevenção da doença. Sem o 

mosquito vetor o ciclo não pode ser completado. Pensando nisto, as primeiras medidas 

utilizadas para evitar a doença foram profiláticas como: telar portas e janelas, utilizar 

mosqueteiros e inseticidas [53]. 

O borrifamento de inseticidas residuais em interiores é a maior intervenção para 

o controle da malária. Atualmente são usados 12 inseticidas diferentes, recomendados 

pela WHO, que fazem parte de quatro grupos químicos: organoclorados, organofosfatos, 

carbamatos e piretroides. Entre eles está o Dicloro-Difenil-Tricloretano ou DDT, único 

inseticida dos organoclorados. O DDT apresenta efeito residual longo, variando entre 6 e 
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12 meses, enquanto os piretroides duram entre 3 e 6 meses e os carbamatos entre 2 e 6 

meses. Dessa forma, o DDT precisa ser aplicado no máximo duas vezes ao ano em cada 

casa [6][28]. 

No continente asiático e africano o inseticida DDT foi utilizado de forma 

relativamente eficiente até meados dos anos 80. Na África, onde muitas famílias estão 

envolvidas na agricultura, desde 1947 são distribuídas redes tratadas com inseticida 

[54][55]. Da mesma forma, no Brasil, o DDT foi usado desde meados da década de 40; 

trabalhos foram realizados a fim de comprovar sua eficácia no combate do vetor 

transmissor da malária. A pesquisa pioneira de Galvão e Damasceno (1947) 

originalmente publicada na Revista do Serviço Especial de Saúde Pública, constatou que 

o DDT era capaz de eliminar mais de 90% dos anofelinos na oitava hora após a aplicação 

[56]. Abílio et al. (2015) corroboram esses resultados, tendo verificado uma eficiência de 

90% no uso do DDT [57]. 

 Apesar de altamente eficiente, o DDT permitiu apenas a eliminação da malária 

em países desenvolvidos ou em áreas desenvolvidas de países em desenvolvimento. 

Contudo, onde as populações vivem em condições precárias de habitação e trabalho, e 

existem condições ecológicas favoráveis à proliferação dos vetores, não se conseguiu a 

redução de sua transmissão. Além disso, algumas espécies de vetores apresentaram 

resistência ao DDT e a outros grupos químicos de inseticida [58]. 

Embora a resistência seja evidente, a utilização do DDT ainda consegue prevenir 

a doença em algumas regiões da África, como Moçambique. A distribuição de redes 

tratadas com inseticidas de longa duração conferem certo grau de prevenção da malária. 

Como em áreas endêmicas as taxas de mortalidade são altas, mesmo que os inseticidas 

não sejam a forma ideal de controle, eles continuam a ser usados devido ao custo e 

facilidade de implementação [57]. 

 Na tentativa de sanar o problema de resistência ao DDT apresentado ao longo do 

tempo, pesquisadores propuseram o uso do inseticida Indoxocarb. Este inseticida mostrou 

ser eficaz e matou cepas resistentes ao DDT e a inseticidas piretroides. O mecanismo de 

ação do indoxocarb é semelhante ao do DDT e piretroides, agem também bloqueando os 

canais de sódio e potássio do mosquito, contudo por outras vias. Por isso, mesmo que o 

mecanismo de ação seja semelhante, o sítio alvo diferente no caso do indoxocarb foi 
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suficiente para matar cepas resistentes. O mecanismo de ação foi considerado rápido, uma 

vez que a maioria dos mosquitos morreram cerca de 24 horas após o uso do inseticida, 

apenas alguns exibiram uma morte atrasada, após 72 horas da aplicação [59].  

 Além da resistência dos mosquitos aos inseticidas amplamente utilizados, tem 

sido levado em conta os efeitos tóxicos destes inseticidas. Em estudos realizados na 

última década foi comprovado os efeitos maléficos que os inseticidas podem causar em 

pessoas expostas em áreas endêmicas. Crianças e recém-nascidos apresentaram altos 

níveis de DDT. Foi medido também a porcentagem de apoptose em pessoas expostas e 

não expostas. A taxa de apoptose de células sanguíneas é maior em pessoas expostas [60]. 

1.6.2. Tratamento 

O tratamento adequado auxilia no controle da malária, evitando casos graves e 

consequentemente a morte, além de eliminar o foco da doença para o mosquito vetor. O 

tratamento realizado com antimalárico é complexo e longo, muitas vezes com fortes 

efeitos colaterais, o que leva inúmeros pacientes a desistirem do tratamento. Os fármacos 

utilizados tem ação específica em cada uma das etapas do ciclo de vida de Plasmodium. 

Aqueles que agem contra as formas esporozoítas são os esporonticidas, os que têm ação 

contra as formas presentes nos eritrócitos são os eritrocíticos, e os gametocíticos têm ação 

contra as formas gaméticas. Além desses, quando trata-se de P. vivax e P. ovale é preciso 

associar o uso de fármacos que matem os hipnozoítas [12]. 

A eficácia do tratamento vai além da administração de fármacos antimaláricos. 

Envolve o diagnóstico correto, prescrição, dosagem e aderência do paciente ao 

tratamento. Fatores que influenciam a aderência do paciente englobam a frequência de 

dosagem, quantidade de fármaco/comprimidos utilizados, duração do tratamento, efeitos 

colaterais, custo do tratamento, nível educacional, explicação adequada da importância 

da aderência completa e percepção da severidade da doença [61]. 

A WHO, bem como o PNCM estabelecem uma lista de fármacos e suas 

respectivas dosagem à serem administradas, dependendo da espécie do parasito, idade do 

paciente e gravidade da doença. Os fármacos são classificados também de acordo com a 

sua natureza química. Os principais fármacos utilizados são: a quinina, a amondiaquina, 

a primaquina, e a artemisinina [62]. 
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Por muito tempo a quinina foi o principal quimioterápico utilizado no combate à 

malária. É um alcaloide com ação esquizonticida rápida contra as formas intraeritrocíticas 

do parasito. Também pode agir como gametocítico contra P. vivax e P. malarie. Seu uso 

foi reduzido em função da sua alta toxicidade, aparecimento de cepas resistentes e 

implementação de novos quimioterápicos mais eficazes e melhores tolerados. Apesar 

disso, em muitas cidades africanas a quinina continua sendo o fármaco de primeira ou 

segunda linha a ser utilizado, principalmente porque seu custo é menor quando 

comparado a outros fármacos[63]. 

A amodiaquina é uma 4-aminoquinolina sintética estreitamente relacionada a 

cloroquina. Sua ação é pela ligação ao parasito e prevenindo a produção de DNA e 

subsequente morte celular. O principal metabólito ativo da amodiaquina é o 

desetilamodiaquina, que também apresenta propriedade antimaláricas. Contudo, o 

desetilamodiaquina é eliminado mais lentamente do que a amodiaquina, assim, é o 

responsável pela eficácia do tratamento. Esse fármaco ainda tem sido eficaz no tratamento 

da malária em algumas partes do mundo, principalmente na terapêutica preventiva em 

mulheres grávidas [64]. 

Quando se trata de P. vivax e P. ovale é indiscutível o papel da primaquina, uma 

8-aminoquinolina, o único fármaco utilizado capaz de destruir todas as fases no fígado, 

hipnozoítas e esquizontes. Acredita-se que o fármaco interfira na respiração celular do 

parasito por meio da geração de radicais livres de oxigênio, desregulando o transporte de 

elétrons. Esse fármaco não é administrado isoladamente, é co-administrado com um 

agente esquizonticida sanguíneo. Embora tenha sua eficácia comprovada, também está 

associada a fortes efeitos colaterais, como sua capacidade para induzir a hemólise em 

indivíduos deficiente de glucose-6-fosfato, além de provocar dores abdominais, náuseas, 

vômitos, tontura e sonolência [65]. 

Desde os anos 2000 houve uma redução global na taxa de mortalidade por malária 

de aproximadamente 42%. Essa redução tem sido relacionada ao uso da artemisinina e 

seus derivados, o artesunato e o artemeter [66]. A artemisinina é derivada de uma planta 

chinesa usada na medicina tradicional desde a década de 1970. O fármaco representou 

grande sucesso devido ao seu mecanismo de ação que reduz rapidamente a carga 

parasitária e em tempo relativamente curto.  
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Nos últimos anos tem sido recomendado a terapia combinada de antimaláricos, 

que consiste no uso simultâneo de dois ou mais fármacos com modo de ação independente 

e com diferentes alvos bioquímicos no parasito. Esse tipo de terapia consegue abranger 

maior parte do ciclo de vida do parasito e dessa forma tem ajudado a diminuir o número 

de casos graves. A terapia combinada mais recomendada é aquela associada a 

artemisinina. Esses tratamentos têm sido a forma mais eficaz de evitar o aparecimento de 

resistência, além de potencializar o tratamento sem complicações, até que novos fármacos 

sejam desenvolvidos [67]. 

No Brasil, o tratamento de pacientes infectados com P. vivax é realizado a priori 

com cloroquina por três dias combinado com primaquina por sete dias; a segunda escolha 

é primaquina por 14 dias com a mesma dose de cloroquina. Todos os fármacos utilizados 

são distribuídas gratuitamente pelo PNCM [68]. 

1.6.3. Vacinas contra malária 

Não existe ainda uma vacina eficaz amplamente utilizada no combate à malária, 

principalmente no que tange a espécie de P. vivax. É sabido que uma vacina contra esta 

espécie é de suma importância, levando em consideração que as infecções por P. vivax 

são as mais prevalentes em áreas endêmicas fora da África. Além disso, há nesta espécie 

as formas latentes responsáveis pelas reinfecções. Estima-se que os hipnozoítas 

contribuem com aproximadamente 80% de todas as infecções do estádio sanguíneo por 

P. vivax. Como não há diagnóstico para as formas latentes, os hipnozoítas são importantes 

fontes de reintrodução do P. vivax [69]. 

As vacinas pensadas para combater a malária são classificadas de acordo com a 

fase em que elas atuam para suprimir o parasito. Uma vacina pré-eritrócitica reduziria a 

incidência de infecções primárias, além de evitar o estabelecimento das formas latentes, 

reduzindo as reinfecções que contribuem para a transmissão continuada. A vacina do 

estádio sanguíneo bloquearia o crescimento do parasito e preveniria a doença e a morte 

do hospedeiro. Uma vacina de bloqueio da transmissão impediria a infecção do mosquito 

vetor, dessa forma, iria acelerar a erradicação da doença [70]. 
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1.6.3.1.Vacinas pré-eritrocíticas 

Durante a fase pré-eritrocítica ou do estádio hepático, o parasito Plasmodium 

encontra-se altamente ativo, porém silencioso. Nessa fase do ciclo de vida não há 

sintomatologia. Uma vacina pré-eritrocítica inibiria o estabelecimento do estádio 

sanguíneo, assim, evitaria tanto a infecção sintomática como a formação dos gametas. 

Logo, os indivíduos infectados com os esporozoítas não iriam desenvolver manifestações 

clínicas característica da malária, além de bloquear a transmissão do parasito [71]. 

São vários os motivos pelos quais o estádio hepático é considerado um bom alvo 

para uma vacina antimalárica. A quantidade de hepatócitos infectados são extremamente 

reduzidos. Ao contrário dos eritrócitos infectados, os hepatócitos infectados são capazes 

de apresentar antígenos parasitários para o sistema imune [72]. Entretanto, alguns desses 

motivos são vistos como entraves para a ação da vacina, como curto prazo em que o 

parasito permanece nos hepatócitos. 

Vacinas pré-eritrocíticas são projetadas para atingir esporozoítas ou células do 

fígado infectadas por esquizontes e, assim, evitar a liberação de merozoítas primárias. 

Estudos pré-clínicos em roedores e seres humanos imunizados com radiação atenuada de 

esporozoítas de P. falciparum indicaram que a vacina pode ser eficaz por meio de 

anticorpos que têm como alvo esporozoítas e bloqueiam sua capacidade de infectar as 

células do fígado ou por respostas mediadas por células que matam hepatócitos infectados 

com o parasito, antes de liberar merozoítas. No entanto, a janela de oportunidade para 

interromper a fase pré-eritrocítica do seu ciclo de vida é muito breve [16]. 

Uma vacina pré-eritrocítica promissora é a RTS,S, com ênfase na proteína CSP 

de P. falciparum, que atingiu o máximo de progresso em seu desenvolvimento clínico, 

recentemente realizando sua análise durante a Fase III de estudos clínicos. Esta vacina 

denominada Pf-RTS,S demonstrou ser capaz de induzir proteção de cerca de 30% à 

malária clínica e grave em crianças. A proteína homóloga em P. vivax tem sido analisada 

em ensaios clínicos de fase II [73]. 

1.6.3.2.Vacina contra o estádio sexuado 

São destinadas a prevenir as manifestações clínicas e a gravidade da infecção 

malárica, propiciando a redução da mortalidade e morbidade durante a fase eritrocítica. 
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Após serem liberados, os merozoítas invadem rapidamente os eritrócitos, sendo esse 

processo complexo e rápido, envolvendo uma série de proteínas que estão localizadas na 

superfície do merozoíta, sendo, portanto, transitoriamente disponíveis aos anticorpos 

celulares [145].  

Os antígenos mais estudados em P. falciparum incluem as proteínas de superfície 

do merozoíta 1, 2 e 3 (MSP-1, MSP-2 e MSP-3) e o antígeno de membrana apical 1 

(AMA-1), sabendo-se que anticorpos para estas moléculas visam bloquear a invasão dos 

eritrócitos pelos merozoítas. Analogamente, vários antígenos do parasito P. vivax foram 

identificados e caracterizados imunologicamente, sendo as de maior interesse: a proteína 

de ligação Duffy (PAD) e a proteína de superfície do merozoíta 1 (MSP-1) [9][74]. 

1.6.3.3.Vacinas por Bloqueio da Transmissão (TBV) 

As TBV são destinadas a induzir imunidade contra as fases do parasito que 

infectam os mosquitos, de modo que os indivíduos imunizados não possam transmitir a 

malária. Estas vacinas têm como alvo a fase sexual do parasito da malária, com a 

finalidade de gerar respostas de anticorpos que inibem exoflagelação e fertilização dos 

parasitos no vetor mosquito. Infecções maláricas são transmitidas principalmente dentro 

de algumas centenas de metros de uma fonte humana infectada. Assim, TBV utilizadas 

dentro de uma comunidade poderiam proteger a vizinhança imediata dos indivíduos 

vacinados, se for alcançada cobertura populacional. Devido a estas vacinas não previrem 

a infecção em indivíduos vacinados ou moderarem o curso da doença, são um 

empreendimento financeiro pouco atraente para as empresas de vacinas nos países 

desenvolvidos [75]. 

Pfs25 de P. falciparum e seu ortólogo Pvs25 de P. vivax são antígenos alvos da 

fase sexual, podendo ser a base para interromper a transmissão da malária, por interferir 

no desenvolvimento de oocistos no intestino médio do mosquito. Em tese, TBV deve ser 

a mais fácil para testar a eficácia, sem a necessidade de infectar humanos. Os mosquitos 

podem ser alimentados de sangue infectado com gametócitos com ou sem soro a partir de 

voluntários vacinados e verificar se ocorre a infecção [76]. 

Durante mais de duas décadas o empenho para desenvolver uma vacina contra 

malária esteve restrito ao P. falciparum, focado na proteína CSP. Felizmente, nos últimos 

anos foram propostas mais 70 formulações vacinais contra P. falciparum. Entre os 
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antígenos encontramos, alguns expressos na superfície do merozoíta, CSP e TRAP. 

Envolvidos na fase hepática, LSA1, LSA3 e EXP1. Presentes no estádio sanguíneo 

assexuado, MSP1, MSP2 e AMA1. E no estádio sexual Pfs25 e PfS45 [77][78].  

A produção de uma vacina formulada contra P. vivax encontra restrições 

relacionadas à dificuldade em cultivar e realizar testes in vitro com o parasito. Embora 

grande maioria das pesquisas estejam voltadas para P. falciparum, o desenvolvimento de 

uma vacina contra P. vivax é um desafio urgente. Assim, alguns candidatos vacinais já 

foram identificados, como por exemplo: a proteína CSP, a proteína de ligação a Duffy 

(DBP), (AMA-1), dentre outros [9]. 

A maioria das vacinas estão focadas em uma única fase do ciclo vital do parasito. 

Porém, acredita-se que é necessário concentrar os esforços em uma vacina cuja 

formulação consiga englobar todas as etapas do ciclo. Além disso, considerando a 

distribuição epidemiológica mundial da doença, seria favorável uma vacina composta 

com antígenos que conferissem imunidade contra pelo menos as duas espécies mais 

recorrentes: P. falciparum e P. vivax [79]. 

A partir dos resultados das pesquisas desenvolvidas mundialmente, a WHO 

elaborou em colaboração com agências de fomento, pesquisadores individuais e grupos, 

tabelas (Figura 6) e listas que compilam as informações obtidas ao longo dos últimos 

anos. Estas tabelas/listas dividem os candidatos vacinais em ensaios pré-clínicos, ensaios 

clínicos e interrompidos ou desativados, permitindo assim, uma visão global do quem 

vem sendo estudado e dos resultados satisfatórios [28]. 
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Figura 6. Principais candidatos vacinais em testes nos últimos anos. Fonte: Traduzida 

WHO (2015). 

1.7. Novas tecnologias para o desenvolvimento de vacinas 

Devido à complexidade dos parasitos intracelulares, como os causadores da 

malária, leishmaniose, clamídia, tularemia e tuberculose, a vacinação torna-se complexa. 

Pensando em combater esses e outros patógenos responsáveis por inúmeras mortes 

anualmente, são propostas novas abordagens no campo da vacinologia [80][81]. 

A vacina vetorizada emprega vírus, plasmídeos ou bactérias para expressar um 

fragmento específico de DNA do parasito capaz de gerar uma resposta imune. Esse tipo 

de vacina pode ser rapidamente ajustado para novas estirpes ou vírus. Podem ser 

fabricadas em grandes quantidades e são seguras. A produção do antígeno in situ é 

favorável à ocorrência da resposta celular e humoral. No entanto, apesar de apresentarem 

ótimos perfis de segurança, requerem altas doses e reforço para que as respostas 

imunitárias sejam alcançadas [82]. 

Outra abordagem da vacinação são as vacinas vivas atenuadas. A imunização é 

feita com o próprio microrganismo previamente tratado para não induzir a doença. Nessa 

categoria há a expressão de muitas regiões do genoma do parasito, oferecendo uma gama 
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de alvos antigênicos. Essa abordagem apresenta uma metodologia mais simples e mostrou 

eficaz no combate de doenças como sarampo, rubéola, caxumba e varicela [83]. 

Stanisic e Good (2015) consideram que as vacinas atenuadas sejam uma opção 

viável para produção de uma vacina para o combate da malária, levando em consideração 

que o parasito expressa antígenos altamente conservados entre as diferentes espécies [84]. 

Seder et al. (2013) trabalhando com P. falciparum e Tarun et al. (2007) com P. yoelli 

constataram que vacinas contendo esporozoítas atenuados foram capazes de induzir uma 

resposta imune tanto em modelos animais como em humanos. No entanto, embora tenham 

sido capazes de induzir resposta imune, não foram eficientes para conferir uma imunidade 

estéril [85][86]. 

As vacinas de subunidade são compostas de peptídeos, proteínas e componentes 

não proteicos do patógeno. Essas vacinas contêm apenas partes do parasito que são 

necessárias para que ocorra uma resposta imune. Por esse motivo, as vacinas de 

subunidade tendem a causar menos reações adversas. Entretanto, por conterem apenas 

regiões específicas do patógeno tendem a ter um custo de produção mais elevado 

[87][88]. Para mais, vacinas de subunidades requerem várias imunizações e formulações 

com adjuvantes fortes, visando gerar uma resposta imune [89]. 

A principal abordagem utilizada nos últimos anos para o desenvolvimento de uma 

vacina antimalárica tem sido baseada em subunidades do parasito. Numerosos estudos 

foram realizados em modelos animais, constatando a imunogenicidade e baixa toxicidade. 

Olugbile et al. (2011) construíram uma vacina de subunidade com três fragmentos de três 

proteínas diferentes, onde os epítopos escolhidos para compor a vacina foram baseados 

em suas propriedades imunológicas previamente descritas. Os epítopos apresentaram alta 

antigenicidade, alta imunogenicidade, associação com proteção em humanos, alta 

atividade de anticorpos específicos em ensaios in vitro [90].   

As vacinas de subunidade funcionam reproduzindo o conjunto multiantigênico 

presente no parasito. Uma vacina contra a malária abrangendo 33 epítopos de linfócitos 

T CD8+ e 13 epítopos de linfócito T CD4+ derivados da proteínas PfCSP, SSP2, LSA1 e 

EXP1 está em fase de teste clínico desde 2010. Acredita-se que uma vacina multiepítopo 

pode ser efetiva contra uma gama de alvos de P. falciparum e contra várias cepas. 
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Semelhantemente, uma vacina de subunidade compostas por proteínas de esporozoítas 

foram capazes de induzir os episódios de malária clínica em crianças na África [91].  

Por fim, as vacinas comestíveis de origem vegetal representam um potencial para 

a eliminação de diversas doenças infecciosas. Nessa metodologia, as plantas são 

utilizadas como sistemas de expressão para produzir vacinas e outros produtos 

farmacêuticos [92]. As plantas representam um sistema de baixo custo para a produção 

em larga escala de produtos farmacêuticos. Considerando que plantas são fáceis de 

transformar e crescer, tem a via de síntese de proteínas, secreção, dobramento e 

modificação pós-transcricional semelhantes aos de células animais [93][94].  

1.8. Vacinologia reversa (VR) 

A vacinologia clássica é baseada nos princípios de Pasteur que consiste em “isolar, 

inativar e injetar o micro-organismo” [95]. Uma nova vertente na produção de vacina 

apresenta esperança para o controle e erradicação da malária. Esta nova abordagem foi 

denominada''vacinologia reversa'' [96]. A ideia original da VR foi iniciar in silico para 

rastrear o genoma inteiro de um agente patogênico e identificar os genes que codificam 

proteínas com as propriedades de bons alvos de vacinas, por exemplo, proteínas que são 

expressas na superfície e que são bem conservadas entre cepas. Estas proteínas são, então, 

selecionadas, expressas e utilizadas para imunizar camundongos, para permitir a 

avaliação da imunogenicidade e proteção com base na análise de antissoros, citometria 

de fluxo, dentre outros [97].  

 O termo “vacinologia reversa” (VR) foi proposto pela primeira vez em 2000, com 

base na identificação de novos candidatos a vacinas meningocócicas baseada na 

sequência do genoma da cepa do sorogrupo B de Neisseria meningitidis. O uso da VR 

durante a última década mudou a forma como o desenvolvimento da vacina é abordado e 

esta nova era de pesquisa de vacinas tem sido referido como um renascimento da 

vacinologia [98].  

Embora tenha sido consensualmente utilizado apenas em 2000, pode-se afirmar 

que a VR teve início no ano de 1995 quando foi sequenciado pela primeira vez o genoma 

de uma bactéria, Haemophilus influenzae [99]. Dessa forma, todas as proteínas 

codificadas por qualquer patógeno poderiam ser acessadas, identificadas e selecionadas.  

A VR permite a identificação de uma gama de proteínas como candidatas vacinais, 
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independente da abundância e imunogenicidade durante a infecção ou a capacidade de 

ser cultivada em laboratório [100]. 

É sabido que essa abordagem é eficaz, como anteriormente citado, o caso inovador 

e bem sucedido da produção de uma vacina para o grupo B do menginococo (MemB). 

Durante anos pesquisadores relataram que a bactéria era refratária para o 

desenvolvimento de vacinas, porque o seu polissacarídeo capsular é idêntico a um 

autoantígeno humano e as proteínas de superfície bacteriana são altamente variáveis 

[101][102]. 

A partir do sequenciamento do genoma de Neisseria meningitidis, valendo-se da 

VR, os pesquisadores conseguiram selecionar quase 570 possíveis alvos vacinais. Por 

conseguinte, 350 proteínas recombinantes foram expressas com sucesso em E. coli. Após 

a imunização com camundongo, 91 novas proteínas foram confirmadas como sendo 

expressas na superfície da membrana e 28 foram encontradas para induzir anticorpos 

bactericidas. Ao decorrer de análises mais aprofundadas, cinco proteínas foram 

selecionadas para formular uma vacina multicomponente [103][104]. 

Essa abordagem já foi utilizada em alguns estudos voltados para malária. Doolan 

et al. (2003) identificaram epítopos de P. falciparum que são alvos de linfócitos T CD4+ 

e T CD8+ com base na afinidade de ligação ao MHCI e MHCII. Young et al. (2005) 

utilizaram microarrays para criar um perfil do transcriptoma dos gametócitos de P. 

falciparum. A interpretação desses dados foi realizada com um algoritmo baseado em 

ontologia e as análises revelaram um conjunto de 246 genes, dos quais 75% codificavam 

proteínas hipotéticas. Alguns desses genes foram propostos como candidatos vacinais. 

Essa nova abordagem para produzir vacinas eficientes está resumida na Figura 7. 

O primeiro passo da VR é prever todas as ORFs da sequência genômica e passá-las 

individualmente por vários filtros computacionais de seleção [105]. Dessa forma, o 

conjunto de proteínas hipotéticas pode ser processado com programas de software 

dedicados a deduzir sua possível localização celular, domínios transmembrana, estrutura 

3D, proteínas ortólogas, presença de adesina, dentre outras características. Os melhores 

candidatos vacinais selecionados e expressos em bactérias, leveduras ou plantas, são 

utilizados para imunizar camundongos, para permitir a avaliação da imunogenicidade.  

[106]. 
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A disponibilidade de múltiplas sequências do genoma de uma espécie possibilita 

a comparação entre cepas diferentes, o que potencialmente pode revelar genes 

importantes para a patogênese, podendo ser bons alvos vacinais. É de suma importância 

que a vacinologia reversa seja complementada com outras técnicas, a fim de verificar a 

proteção dos candidatos a uma nova vacina. Essa metodologia tem uma enorme vantagem 

sobre abordagens convencionais de vacinologia, por duas razões principais. Em primeiro 

lugar, a análise in silico é muito rápida e barata, e em segundo lugar, as proteínas não 

expressas in vitro também podem ser identificadas [106][107]. 

 

Figura 7. Demonstração esquemática da estratégia integrativa da Vacinologia reversa 

para o desenvolvimento de vacina. Fonte: Adaptada/traduzida de HE et al.,2010. 
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1.9. Base de dados 

A urgente necessidade em produzir uma vacina tem impulsionado o projeto de 

sequenciamento dos genomas das diferentes espécies de Plasmodium. Atualmente existe 

uma base de dados, o PlasmoDB que contém informação genômica acerca de nove 

espécies: Plasmodium berghei, P. chabaudi, P. cynomolgi, P. falciparum, P. 

gallinaceum, P.knowlesi, P. reichenowi, P. vivax e P. yoelli [108]. Apesar do 

conhecimento dos genomas de P. falciparum e P. vivax, desde 2002 e 2008, 

respectivamente, esses dados ainda não foram amplamente explorados para delinear 

possíveis candidatos vacinais [109].  

 A versão atual do PlasmoDB em vigor desde outubro de 2015 é a versão 26, além 

de fornecer informação genômica das espécies, disponibiliza também ferramentas para 

comparações inter e intra espécies (http://plasmodb.org/plasmo/). Nesse banco de dados 

está incluso análise de expressão de genes, projetos de micrroarray e estudos proteômicos 

produzidos pela comunidade científica. O objetivo do PlasmoDB é facilitar a utilização 

da grande quantidade de dados genômicos produzidos mundialmente [110].  

De grande valia para os estudos focados em vacinologia, no PlasmoDB 

encontram-se os genes anotados para a presença de epítopos. Estes representam a menor 

porção de um antígeno macromolecular no qual um anticorpo se liga [111]. Os epítopos 

que estão inseridos dentro da base de dados dos Plasmodium sp foram previstos in silico 

e testados experimentalmente [110]. Os dados das proteínas com epítopos previstos, ou 

não, são o mais completo possível. É possível acessar a localização do gene que codifica 

a proteína, em qual cromossomo está localizado, função da proteína, espécies que 

apresentam proteína ortólogas, entre inúmeras outras informações. 

Baseados na vasta gama de recursos de bioinformática disponíveis e das 

informações de genômica e proteômica que podem ser acessadas facilmente, grupos de 

pesquisas têm focado na previsão de epítopos para propor vacinas eficientes para diversas 

doenças. Existem ferramentas que executam a tarefa de previsão primorosamente, 

disponíveis em bancos de dados como o BepiPred 1.0 server, o BcPreds e o IEDB (sigla 

do inglês Immunology Epitope DataBase), sendo este último o que apresenta maior 

amplitude de dados, segundo especialistas [112]. 



42 

 

 O IEDB é um recurso livre com mais de 120 mil epítopos experimentalmente 

previstos, facilmente acessados pela comunidade científica. Sua missão é facilitar a busca 

de dados experimentais, caracterizando anticorpos e epítopos de linfócitos T estudados 

em diferentes espécies animais. Também hospeda ferramentas para auxiliar na previsão 

e análise de epítopos de linfócitos B e T [113]. 

Associado ao IEDB, o recurso de análise (IEDB-AR) 

(http://tools.immuneepitope.org/main/) abrange ferramentas para previsão de novos 

epítopos de linfócitos B e T a partir de proteínas de interesse, e ferramentas para análise 

molecular de alvos de respostas imune de epítopos do próprio IEDB ou enviados pelo 

usuário. Na previsão de epítopos de linfócitos T as ferramentas determinam a capacidade 

do peptídeo se ligar a molécula MCH I, prever peptídeos de ligação ao MCH II e combina 

preditores de processamento proteossômico.  [114]. 

A previsão de epítopos de linfócitos B no IEDB-AR inclui sete métodos de 

predição. Os métodos trabalham prevendo epítopos de forma diferente (i) lineares, (ii) 

descontínuos que utilizam dados da estrutura 3D da proteína imputada, (iii) baseados em 

protuberência estruturais, (iv) regiões de ligação ao antígeno (v) estrutura do anticorpo e 

(vi) modelagem e encaixe de anticorpos [115]. 

Enriquecendo os estudos de proteínas candidatas a vacinas, pode-se comparar a 

homologia entre componentes biológicos (genes, proteínas). A ferramenta BLAST (sigla 

do inglês Basic Local Alignment Search Tool) fornecida pelo NCBI é um conjunto de 

programas para alinhar sequências de consulta em relação as sequências depositadas em 

bancos de dados de diversos organismos [116]. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 A malária representa um dos maiores problemas de saúde pública mundial. A 

WHO estima mais de 200 milhões de casos registrados anualmente. Entre os anos de 2013 

e 2014 houve um aumento de 16 milhões de casos mundiais, contrariando as expectativas 

da WHO. É uma doença parasitária típica de regiões tropicais, propícia para o 

desenvolvimento do mosquito vetor. A doença é particularmente grave em crianças 

menores de cinco anos de idade, sendo as principais vítimas dos casos letais.  

 Referente ao Brasil, há uma concentração dos casos na região da Amazônia legal, 

no ano de 2015 houve um aumento de 7,64% nos casos no estado do Amazonas e 12% 

no Acre. Entretanto, nas regiões extra-amazônicas os casos tendem a ser mais graves 

devido à dificuldade no diagnóstico e inexperiência dos agentes de saúde.  

 Embora já tenham sido empregadas medidas para controlar o mosquito vetor e o 

tratamento esteja disponível de forma gratuita, a doença continua causando prejuízos 

sociais e econômicos em grande escala. Frente aos danos ocasionados pela malária, a 

doença tem sido alvo de estudos nas últimas décadas, porém, ainda não há disponível uma 

vacina eficaz que consiga o prevenir os casos. 

 Outra questão a ser levantada é o fato de que as pesquisas em malária têm focado 

no agente etiológico Plasmodium falciparum. Fora da região africana, especialmente nas 

Américas, o principal parasito tem sido P. vivax, havendo inúmeros relato de pacientes 

com malária grave devido a esse parasito, evidenciado a necessidade de uma vacina que 

possa combater também P. vivax. 

 Já estão disponíveis dados da genômica e proteômica de Plasmodium, contudo 

esses dados têm sido pouco explorados. Nesse sentido, este trabalho objetivou buscar 

epítopos de P. vivax que poderiam ser bons candidatos vacinais, valendo-se de análises 

computacionais, que já demonstraram ser altamente eficazes. A bioinformática otimiza o 

tempo de produção de uma vacina, além de apresentar um custo muito baixo quando 

comparado com as pesquisas in vitro. 
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3. OBJETIVO GERAL 

Identificar antígenos de P. vivax como candidatos a uma vacina contra malária 

usando estratégia de genômica e bioinformática. 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar e listar proteínas de P. falciparum que tenham ortólogos em P. vivax e 

P. yoelli; 

Verificar similaridade entre as proteínas ortólogas de P. falciparum, P. vivax e P. 

yoelli; 

Examinar a similaridade entre os epítopos de P. falciparum com os das espécies 

P. vivax e P. yoelli, e selecionar os melhores candidatos vacinais; 

Buscar na literatura se as proteínas selecionadas já foram estudadas em relação a 

produção de vacinas;  

Verificar a similaridade entre as proteínas de P. vivax e as proteínas humanas; 

Prever epítopos de P. vivax e P. yoelli por meio do programa Immunology Epitope 

Database and Analysis Resource; 

Verificar se há conservação dos epítopos entre as espécies de P. vivax e P. yoelli. 
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4. METODOLOGIA 

 O trabalho foi realizado valendo-se de uma gama de ferramentas de 

bioinformática que permitem acessar os genomas e os proteomas dos agentes etiológicos 

causadores da malária. Ademais, os softwares possibilitam uma manipulação dos dados 

para comparar diferentes espécies e encontrar dados úteis para propor proteínas potenciais 

para compor uma futura vacina contra a malária. 

4.1. Elaboração de uma biblioteca de proteínas de P. falciparum com epítopos 

previstos e com ortólogos em P. vivax e P. yoelli. 

 Utilizou-se a base de dados PlasmoDB, versão 12.0 de setembro de 2014. 

Acessando a página principal, foi selecionado no menu de identificação de genes a opção 

características da proteína e em seguida presença de epítopos (Figura 8). Na tela aberta 

por seguinte foi selecionado apenas a espécie P. falciparum com grau de confiança médio 

e alto. Dos resultados obtidos, utilizou-se somente as cepas 3D7 e foi feita uma planilha 

com os seguintes dados: ID do gene, descrição do produto, sequência de aminoácidos da 

proteína. Caso a proteína apresentasse ortólogos em P. vivax e P. yoelli, foi acrescentado 

no ficheiro as mesmas informações para estas proteínas.  

 

Figura 8. Parte da página principal do PlasmoDB com três menus principais. Identificação 

de proteínas a partir da presença de epítopos previstos (destacado pelo retângulo em 

preto). Ferramenta BLAST para comparar a similaridade entre as proteínas e epítopos 

(retângulo em vermelho). 
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4.2. Determinação do grau de similaridade entre as proteínas de P. falciparum, P. 

vivax e P. yoelli. 

 Nessa etapa comparou-se o grau de similaridade entre as proteínas das seguintes 

espécies: P. falciparum, P. vivax e P. yoelli com o auxílio da ferramenta BLAST (do 

inglês: Basic Local Alignment Search Tool) (Figura 8).  O BLAST é um algoritmo de 

comparação de sequências biológicas, permitindo ao pesquisador comparar uma 

sequência de consulta (query) fornecida pelo usuário com uma biblioteca ou banco de 

dados e identificar sequências (subject) que se assemelham à sequência de consulta [117]. 

 A ferramenta alinha as duas sequências (query + subject) e fornece dados 

estatísticos a respeito delas. A porcentagem de identidade refere-se aos aminoácidos que 

no alinhamento são iguais nas duas espécies e é representado pela letra que corresponde 

ao aminoácido em questão. Enquanto a porcentagem de positivos é atribuída aos 

aminoácidos diferentes, mas que não alteram a função da proteína, sendo representado 

pelo símbolo “+” [118]. 

 A pontuação ou score de um alinhamento (S) é calculado pela soma das 

pontuações de substituições e lacunas (gaps), muitos gaps e substituições diminuem o 

valor de S. O e-value representa o número de diferentes alinhamentos com pontuação 

equivalente ou melhor que S que é esperado para ocorrer em uma pesquisa de uma base 

de dados ao acaso. Quanto menor o valor de e-value mais semelhantes são as sequências 

de duas espécies. Quanto maior for esse valor, maior será a probabilidade dessas 

sequências serem devidas ao acaso [118]. 

Selecionando apenas as proteínas de P. falciparum que apresentam ortólogos em 

P. vivax e P. yoelli, construímos um arquivo com as informações obtidas por meio da 

opção Blast disponível no menu ferramentas do programa PlasmoDB. Na opção tipo alvo 

de dados, foi selecionada a opção blastp. No campo sequência de entrada foi imputado a 

sequência de aminoácidos da proteína de P. facilparum com ortólogo em P. vivax e P. 

yoelli.  

O programa enumera as sequências das espécies P. vivax e P. yoelli que alinham 

com as sequências de consulta. Esse dado é fornecido em forma de uma lista organizada 

em ordem decrescente pelo grau de similaridade entre as sequências, assim, aquelas que 
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forem mais similares estarão no início da lista. De cada resultado obtido, elegemos apenas 

o primeiro resultado de blast de cada espécie e analisou-se a porcentagem de identidade, 

positivos e e-value.  

4.3. Determinação do grau de similaridade entre os epítopos das proteínas 

ortólogas e seleção dos melhores candidatos vacinais de P. falciparum, P. vivax e P. 

yoelli. 

 Foram selecionadas apenas as proteínas de P. falciparum com ortólogos em P. 

vivax e P. yoelli que apresentaram algum grau de similaridade no blast realizado no tópico 

anterior. Foi feito, então, um blast entre os epítopos de P. falciparum que continham mais 

de cinco aminoácidos e com o grau de confiança médio e alto. Com base nesses 

resultados, elegemos as proteínas cujo os epítopos no resultado do blast apresentaram 

identidade maior ou igual a 50% e positivo maior ou igual a 80%. 

4.4. Pesquisa na literatura das proteínas selecionadas. 

 As proteínas selecionadas previamente foram submetidas ao repositório PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). No campo de busca foi inserido o nome da 

proteína ou sua sigla “and” Plasmodium, posteriormente o nome ou sigla da proteína 

“and” malária.  Os resultados obtidos foram salvos no formato de texto contendo o título 

e o abstract em um arquivo. Dessa forma, analisou-se o quantitativo de artigos referente 

a cada proteína quando existentes, sua função e localização, presença de peptídeo sinal e 

domínios transmembrana, grau de conservação entre diferentes espécies de Plasmodium 

e se já existiam estudos direcionados a produção de uma vacina. À vista disso, as proteínas 

que exibiam um grande quantitativo de pesquisa, principalmente pesquisas relacionadas 

à vacinologia foram eliminadas, e também aquelas que não apresentavam características 

de um bom candidato vacinal ou com dados insuficientes. 

4.5. Verificação da similaridade entre as proteínas de P. vivax e proteínas 
humanas. 

Recorrendo à ferramenta BLAST da base de dados NCBI, verificou-se o grau de 

similaridade entre as proteínas de P. vivax e as humanas. Foi selecionado a opção protein 

blast, no campo “digite o número de acesso ou sequência FASTA”, imputou-se as 

sequências das proteínas de P. vivax obtidas no tópico 4.4. Na opção organismo, indicou-

se Homo sapiens. Após o preenchimento desses campos essenciais, a ferramenta exibe 
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uma página com diversas informações dos organismos que estão sendo analisados (Figura 

9). É apresentado um gráfico comparando as sequências de consulta e encontradas. As 

sequências encontradas são alinhadas e o gráfico do alinhamento assume cores distintas 

para indicar o grau de similaridade. O preto, azul, verde, rosa e vermelho, 

respectivamente, indicam as menos similares até as mais similares. Selecionando uma das 

proteínas encontradas, podemos analisar a porcentagem de identidade, positivos e valor 

de e-value.  

 

Figura 9. Resultado exibido para o protein blast do NCBI. As barras coloridas na parte 

inferior indicam os alinhamentos das sequências. 

 

4.6. Previsão de epítopos das proteínas selecionadas de P. vivax e P. yoelli. 

 A previsão dos epítopos foi realizada valendo-se do recurso IEDB. Realizou-se a 

previsão de epítopos de linfócito T ligados as moléculas MHCI e MHCII, e a previsão de 

epítopos lineares de linfócito B. 

4.6.1. Previsão de epítopos de linfócitos T – peptídeo de ligação a moléculas MHC 

classe I 

 No menu inicial do Recurso de Análise de Epítopo (Epitope Analysis Resource), 

no tópico de previsão de epítopos de linfócito T, selecionou-se a opção Ligação ao MHC 

I. Na página que é aberta a seguir, no campo Entrar com a sequência da proteína no 

formato FASTA inseriu-se a sequência da proteína que desejávamos realizar a previsão. 

No campo espécie fonte do MHC selecionou-se camundongo. Executou-se a previsão 
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para os camundongos Balb/c (alelos Kd, Dd e Ld) e C57BL/6 (alelos Kb e Db). O 

tamanho do peptídeo escolhido foi de 9 aminoácidos. O software apresenta uma tabela, 

onde cada linha corresponde a um peptídeo de ligação predito, as colunas contêm o alelo 

da previsão, local de início e término do epítopo dentro da proteína, o método utilizado 

na previsão e o rank para esses métodos. Os resultados da previsão são dados em unidades 

de IC50 nM, dessa forma, quanto menor o rank maior a afinidade. Baseados nessas 

informações, arquivamos os 10 epítopos com os menores rank para cada alelo de cada 

espécie. 

4.6.2. Previsão de epítopos de linfócito T – peptídeo de ligação a moléculas MHC 

classe II 

 De forma semelhante a previsão dos peptídeos de ligação a moléculas MHC I, na 

tela inicial no menu Previsão de Epítopos de Linfócitos T, selecionou-se a opção Ligação 

ao MHC II. Imputou-se a sequência das proteínas de P. vivax e em seguida a de P. yoelli, 

escolhendo camundongo como espécie (Balb/c – alelos IAd e IEd - e C57BL/6  – alelo 

IAb). O resultado é exibido em uma tabela análoga aos peptídeos de ligação ao MHC II, 

tendo sido arquivados também os 10 epítopos com menor rank. 

4.6.3. Previsão de epítopos de linfócito B 

 No menu inicial lateral para Previsão de epítopos de linfócito B foi gerado a 

previsão linear de epítopos de linfócito B usando as propriedades da sequência dos 

antígenos. Na tela para inserção dos parâmetros de previsão, imputou-se as sequências 

das proteínas de P. vivax e P. yoelli, e foram escolhidos os métodos de Previsão de 

Epítopo Linear Bepipred e Antigenicidade de Kolaskar e Tangaonkar. A previsão de 

epítopos lineares Bepipred prevê a localização de epítopos usando uma combinação de 

um modelo oculto de Markov e um método de escala de propensão. Já a Antigenicidade 

de Kolaskar e Tangaonkar é um método semi-empírico, que utiliza as propriedades físico-

químicas dos resíduos dos aminoácidos e as suas frequências de ocorrências. O resultado 

também é exibido em forma de uma tabela com a sequências do epítopo e seu tamanho. 

Elegeu-se apenas os epítopos com 7 ou mais aminoácidos. 
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4.6.4. Análise combinatória dos epítopos preditos das proteínas de P. vivax e P. 

yoelli. 

 A partir da previsão de epítopos pelos métodos previamente elucidados, 

verificamos se haviam epítopos em comum dentro de cada previsão. Foram procurados 

os epítopos que se repetiam entre as duas espécies em cada uma das previsões. Essa busca 

foi realizada de forma manual, comparando-se para cada uma das proteínas se haviam 

epítopos iguais que foram previstos para as duas espécies. Os epítopos repetidos com suas 

respectivas proteínas foram selecionados para análises em trabalhos posteriores. 
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5. RESULTADOS   

Para facilitar o entendimento dos resultados, além de permitir uma visão global 

dos dados encontrados, os resultados encontram-se sumarizados na Figura 10. O 

fluxograma exibe as etapas realizadas e os seus respectivos produtos, do mesmo modo 

que revela quais ferramentas de bioinformática foram empregadas. 

 

Figura 10. Etapas realizadas no trabalho e seus respectivos resultados. 
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5.1. Proteínas de P. falciparum com epítopos previstos e com ortólogos em P. vivax e 

P. yoelli. 

 Proteínas das diferentes espécies de Plasmodium estão depositadas na base de 

dados PlasmoDB. Buscando por proteínas da espécie P. falciparum, cepa 3D7, que 

apresentavam epítopos previstos, são encontradas 357 proteínas. Ao analisar quais destas 

eram ortólogas a P. vivax e P. yoelli simultaneamente, são encontradas 270 proteínas. 

Entre as 270, pode-se identificar 129 proteínas que são conservadas e/ou hipotéticas entre 

as espécies de Plasmodium com função desconhecida.  

5.2. Homologia entre as proteínas de P. falciparum, P. vivax e P. yoelli. 

 Ao realizar o Blast confirma-se que as 270 proteínas ortólogas entre as três 

espécies estudadas, foi confirmado a similaridade entre as espécies.  

5.2.3. Homologia entre os epítopos das proteínas ortólogas e seleção das 

proteínas com epítopos altamente similares. 

 Epítopo é uma região específica do antígeno onde o anticorpo se liga [111]. Como 

essas regiões, são potencialmente capazes de gerar uma resposta imune, foram o alvo do 

nosso estudo. Conhecendo a similaridade entre as proteínas ortólogas, foi então, 

determinado a homologia entre os epítopos das 270 proteínas. Primeiramente selecionou-

se aquelas proteínas que apresentavam epítopos com grau de confiança médio e alto e 

com mais de cinco aminoácidos, a partir desse filtro, obteve-se 100 proteínas. Entre elas, 

epítopos de 10 proteínas exibiram a mensagem “nenhum resultado encontrado” (do inglês 

no hits found) como resposta ao blast. Os epítopos das 90 proteínas restantes exibiram 

algum grau de similaridade, então, selecionou-se aquelas que apresentavam identidade 

maior ou igual a 50% e positivo maior ou igual a 80%. Dessa forma, obtivemos 50 

proteínas, sendo 33 com função conhecida e anotada e 17 com função 

desconhecida/hipotética.  

5.3. Pesquisa na literatura das proteínas selecionadas.  

Para analisar quão estudas essas 33 proteínas anotadas haviam sido, foi utilizado 

o repositório PubMed. Utilizando as palavras-chave “nome ou sigla da proteína and 

malaria” e em seguida “nome ou sigla da proteína and Plasmodium”. As proteínas e o 

total de artigos encontrados em cada busca realizada estão organizadas na Tabela 1.  
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Tabela 1. Proteínas anotadas e número de artigos correspondentes encontrados no 

PubMed. 

Proteína e/ou sigla Busca "and 
malaria" 

Busca "and 
Plasmodium"  

Proteína da superfície do merozoíta 1 
(MSP1)  1065 1157 
Proteína 2 da superfície do esporozoíta 
(TRAP)  411 257 
Antígeno de membrana apical 1 (AMA1)  208 223 
Proteína de resistência a multidrogas 
(MDR1)  183 200 
Proteína de choque térmico 70 (HSP70)  70 94 
Fator de inibição de migração do macrófago 
(MIF) 41 36 
Canal de íon metálicos - Mg2+, Co2+ e 
Ni2+ 22 27 
Proteína de ligação ao RNA, putative  22 27 
Proteína adesiva do merozoítas de ligação 
ao eritrócito(MAEBL)  21 23 
Proteína rica em histidina associada ao knob 
(KAHRP)  20 20 
Antígeno de repetição da serina 5 (SERA5)  20 20 
Proteína assexual ligada a citoaderência 3.2 
(CLAG3.2) 17 20 
Proteína associada as roptrias (RAP1)  15 25 
Proteína b homóloga de ligação ao 
retículocito (RH2b)  11 12 
Proteína 9 assexual ligada a citoaderência 
(CLAG9)  10 15 
Proteína associada as roptrias 2 (RAP2)  10 13 
Proteína com cinco domínios hélice 
espiralada (FCP) 10 11 
Antígeno associado ao micronema (MA)  9 12 
Proteína de segregação do cromossomo, 
putativa 9 8 
Proteína ribossomal 60S P0 (PfP0)  8 10 
Proteína da superfície do merozoítas, 
proteína da membrana do estádio em anel 8 
(MSP8)  6 7 
Proteína de superfície do merozoíta 9 
(MSP9)  5 6 
Antígeno relacionado a circunsporozopita, 
proteína exportada 1 (EXP1)  4 6 
Enolase (ENO)  2 2 
Proteína da superfície do merozoíta 10 
(MSP10)  2 2 
Proteína exportada do trofozoíta 1 (TEX1)  2 2 
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Embora tenham sido encontradas 33 proteínas com IDs diferentes, na Tabela 1 

estão listadas apenas 26, pois as proteínas MAEBL e proteína de cadeia pesada na espécie 

P. falciparum apresentam isoformas com dois IDs diferentes; além disso, quatro proteínas 

que apresentaram um ou nenhum artigo encontrado na busca, não foram incluídas na 

tabela. Foi possível analisar quais proteínas são amplamente estudas e os principais 

candidatos vacinais avaliados nas últimas décadas. As proteínas hipotéticas não foram 

analisadas, já que não foi possível obter dados das funções que essas proteínas poderiam 

potencialmente exercer. 

Encontramos proteínas que estão presentes em cada um dos estádios do ciclo de 

vida do parasito, sendo mais frequentes as proteínas da fase eritrocítica. As proteínas 

Antígeno de Membrana Apical (AMA1), Proteína de Superfície do Esporozoíta 2 

(TRAP), Proteína de Superfície do Merozoíta 1 (MSP1) foram as que reportaram uma 

quantidade maior de artigos para a busca realizada. Verificando as tabelas arco-íris 

disponibilizadas no site da WHO, constatou-se que essas três proteínas estão em fase 

clínica de teste, AMA1 nas fases 2a e 1b, TRAP nas fases 1a, 2a e 2b, e MSP1 na fase 2a.   

A partir dessa análise, selecionou-se 12 proteínas como candidatas vacinais. 

Primeiramente por um processo de exclusão: descartando aquelas que são vastamente 

avaliadas como vacinas e estão em fase de teste clínico. Descartando também as que não 

apresentaram dados suficientes de que poderiam ser alvos vacinais. Entre as que restaram, 

averiguou-se as proteínas que possuíam as melhores características para compor uma 

possível vacina, tendo o cuidado para selecionar pelo menos uma de cada estádio do ciclo 

de vida do parasito. 

As proteínas selecionadas estão listadas abaixo de acordo com o estádio em que 

está expressa majoritariamente: 

Estádio hepático: 

I. EXP1 – Proteína exportada 1 

II.  TEX1 – Proteína do trofozoítas exportada 1 

Estádio Eritrocítico: 

III.  RBP2b – Proteína de ligação ao reticulócito 
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IV.  MIF – Fator de inibição da migração do macrófago 

V. CLAG – Proteína assexual ligada a citoaderência 

VI.  MSP10 – Proteína da superfície do merozoíta 10 

VII.  RAP 2 – Proteína associadas às roptrias 2 

VIII.  MA – Antígeno associado ao micronema 

IX.  SERA – Antígeno de repetição da serina  

X. KAHRP – Proteína rica em histidina associada ao knob 

XI.  Proteína ribossomal P0 

Estádio sexuado: 

XII.  MAEBL – Proteína adesiva do merozoítas de ligação ao eritrócito 

As proteínas selecionadas foram submetidas ao software Blast disponível na 

plataforma NCBI. O resultado do Blast entre as proteínas de P. vivax e Homo sapiens não 

detectou similaridade significativa, que poderia sugerir a ocorrência de reações 

autoimunes após vacinação. Assim, nenhuma proteína foi excluída da análise posterior. 

5.4. Epítopos preditos de P. vivax e P. yoelli. 

 As 12 proteínas foram submetidas a predição do IEDB. Foi realizada a predição 

tanto para Linfócitos T quanto para Linfócitos B. A Tabela 2 mostra a quantidade de 

epítopos total previsto para cada tipo de linfócito e de acordo com o modelo utilizado. 

 A análise da previsão para linfócitos T ligadas ao MHC I e MHC II reportaram 

uma maior quantidade de epítopos quando comparou-se com a previsão para linfócitos 

B. Globalmente, para cada proteína, não houve uma diferença significativa no 

quantitativo de epítopos de acordo com a molécula MHC ao qual se ligam. As proteínas 

com mais epítopos previstos foram aquelas que apresentavam uma cadeia peptídica 

maior, tanto para as previsões de Linfócitos B como para os Linfócitos T. 

 Após a previsão dos epítopos, foi realizada uma análise combinatória entre as 

tabelas geradas. Comparadas as previsões entre as espécies de P. vivax e P. yoelli, a fim 

de detectar epítopos comuns nas duas análises. Os epítopos foram bastante específicos 
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para cada espécie. As proteínas que apresentaram epítopos comuns às duas espécies 

foram: MIF, MAEBL, CLAG, TEX1, MA para o epítopos ligados ao MHC I; MAEBL, 

TEX1 para os epítopos obtidos através do método Bepipred; TEX1, SERA e proteína 

ribossomal P0 por meio do método de Kolaskar e Tangaokar. 

Tabela 2. Quantidade de epítopos previstos para cada método utilizado. 

Proteínas Linfócitos B Linfócitos T 

Bepipred Tangaokar e 
Kolaskar 

Ligados ao 
MHCI 

Ligados ao 
MHC II  

EXP1 2 3 140 134 
TEX1 37 23 935 929 

RBP2b  155 101 2798 2792 
MIF  9 4 108 102 

CLAG  67 48 1335 1329 
MSP10 9 14 471 465 

RAP 2 21 14 392 386 
MA  11 9 310 304 

SERA  41 33 1006 1000 
KAHRP  14 12 335 349 

Proteína ribossomal P0 20 11 307 301 
MAEBL  68 59 1864 1858 

 A única proteína que teve epítopos iguais entre as espécies em cada previsão 

realizada foi a TEX, e por dois métodos a MAEBL. As 7 proteínas resultantes dessa 

análise enquadraram-se dentro dos três estádios do ciclo de vida do parasito. As análises 

para os linfócitos T forneceram um quantitativo maior de proteínas quando comparadas 

as previsões para linfócito B. 

 Em análise combinatória nota-se que os epítopos previstos de linfócito T se 

repetiam com uma frequência um pouco maior do que os epítopos de linfócito B. 

Enquanto nas previsões de linfócito T, chegando a encontrar quatros epítopos iguais entre 

as duas espécies para uma determinada proteína. Encontrou-se no máximo um epítopo 

comum às duas espécies nas previsões de linfócito B. A única proteína que fugiu a essa 

regra foi a proteína ribossomal P0. Embora relativamente pequena, exibiu 20 epítopos, 

sendo nove deles descartados, por serem demasiado pequenos, reportou três epítopos 

comuns nas espécies em estudo nas previsões de linfócito B. 
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6. DISCUSSÃO 

  A disparidade entre os epítopos previstos depositados no repositório PlasmoDB 

para as espécies de Plasmodium é acentuada. Para P. falciparum, a espécie mais estudada 

e responsável pela maioria das mortes a nível mundial, existem 357 proteínas com 

epítopos anotados contra apenas 8 de P. vivax, evidenciando o quão a espécie P. vivax 

tem sido negligenciada ao longo dos anos. Isso ocorreu em grande parte pela crença 

generalizada de que a espécie não era capaz de causar danos severos no hospedeiro 

vertebrado. Esses fatos foram, entretanto, refutados por vários grupos de pesquisa que 

comprovaram a existência de malária severa devido a P. vivax. Além da severidade da 

doença, há inúmeros relatos de resistência aos fármacos disponíveis para o tratamento 

[119][120]. Assim, devido à escassez de dados específicos voltados para P. vivax, 

iniciamos as pesquisas baseados nos dados referentes ao P. falciparum. Também foi 

inclída a espécie P. yoelli, uma vez que infecta camundongos e será pertinente conhecer 

epítopos dessa espécie para ensaios in vivo. 

 Corroborando o estudo de Carlton et al. (2008) que reportaram 77% de homologia 

entre quatro espécies de Plasmodium, recuperou-se 270 proteínas que são homólogas 

entre P. falciparum, P. vivax e P. yoelli. Entre essas, 120 proteínas são conservadas em 

Plasmodium e/ou com função desconhecida [25]. Entre as proteínas restantes, 50 se 

revelaram altamente similares entre as três espécies em estudo, sendo que algumas delas 

haviam sido insuficientemente avaliadas como candidatos vacinais em P. vivax. O seu 

potencial para o desenvolvimento de uma vacina contra P. vivax é discutido nos 

parágrafos subsequentes, baseado no conhecimento atual de experimentos realizados com 

outras espécies de malária.  

 

MIF – Fator de inibição de migração do macrófago 

 MIF é codificado por um gene localizado no cromossomo 14 de P. vivax, sendo 

responsável pelas funções de evasão ou tolerância a resposta imune do hospedeiro, 

ligação a receptores de superfície das células do hospedeiro e atividade de oxiredutase. 

MIF é um fator pleiotrópico envolvido tanto na resposta imune inata quanto na adaptativa. 

É conservado em vários eucariotos. A presença de MIF induz a secreção de TNF-α, IL-
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18, óxido nítrico, IL-6 e outros fatores inflamatórios. Fortemente associada com resposta 

inflamatória em malária [121]. 

 O fator MIF de P. falciparum mostrou uma atividade quimiotática em monócitos 

humanos, reduzindo a expressão de receptores TLR2, TLR4 e CD86. Zhang et al. (2012) 

imunizaram camundongos com a proteína MIF de P. yoelli recombinante. PyMIF 

compartilhou 30% de similaridade com MIF dos camundongos. O resultado do western 

blot constatou que os anticorpos contra rPyMIF não reconheceram MIF dos 

camundongos. Esses resultados evidenciam que a imunoreatividade dos epítopos pode 

ser diferente [122]. 

 Miller et al. (2012) acrescentaram dados a respeito das funções exercidas por MIF 

durante o estádio sanguíneo na espécie P. yoelli. Enquanto ocorre a replicação no estádio 

sanguíneo, MIF é expressa em trofozoítas e esquizontes. O fator fica localizado nas 

câmaras de Mauers e é detectada no citoplasma dos eritrócitos do hospedeiro. Esse estudo 

demonstrou que a proteína é expressa durante o estádio hepático. Para mais, os 

pesquisadores acreditam que MIF não interage com fatores do hospedeiro durante o ciclo 

do parasito nos eritrócitos, posto que nos ensaios in vitro, a expressão de fato estava 

restrita as formas do estádio hepático [123]. 

 Refutando os resultados de Miller et al. (2012), o trabalho de Sun et al. (2012) 

atestaram que MIF regula a resposta inflamatória de citocinas no hospedeiro. Han et al. 

(2010) salientaram que o fator MIF está relacionado a parasitemia e está positivamente 

correlacionada com TNF-α e IL-10 [124].  

 

MAEBL – Proteína adesiva do merozoíta de ligação ao eritrócito 

 A proteína MAEBL é paráloga à proteína de ligação ao eritrócito (EBP). Uma 

sequência sinal na porção amino-terminal apresenta uma região rica em aminoácido 

hidrofóbico, seguido por um sítio de clivagem entre os aminoácido 20 e 21 [125][126]. 

Apresenta duas regiões ricas em cisteínas localizadas na porção amino terminal, 

chamadas de domínios M1 e M2 (Figura 11) com alta homologia com os domínios 1 e 2 

de AMA1 [127]. É encontrado ainda uma terceira região rica em cisteína que é homólogo 

a EBL, o domínio Cys na região carboxi-terminal próxima a região transmembrana [16]. 
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Figura 11. Representação esquemática da proteína MABEL com os domínios M1 e M2 

destacados. Fonte: Miller et al. (2002). 

 A expressão de MAEBL é regulada no intestino médio e glândulas salivares do 

mosquito anofelino. Em P. falciparum, nos esporozoítas são produzidas duas isoformas 

de MAEBL por meio de splicing alternativo. É entendido que MAEBL serve como uma 

adesina para mediar a migração dos esporozoítas para as glândulas salivares, mas também 

é encontrado na superfície de merozoítas livres [128]. 

 Também se acredita que MAEBL possa estar evolvida no processo de invasão dos 

hepatócitos. Experimento in vitro com antissoros para os domínios M1, M2 e Cys apontou 

que o domínio M1 tem um nível maior de inibição, diminuindo o número de parasitos nos 

hepatócitos em mais de 42%. O domínio M2 diminui a carga parasitária em pouco mais 

de 30%. Esses resultados sugerem que ambos os domínios são necessários para invasão 

dos hepatócitos pelos esporozoítas [129]. 

 

 CLAG – Proteína assexual relacionada a citoaderência 

 A família multigênica clag inclui, em P. falciparum, cinco proteínas: CLAG2, 

CLAG 3.1, CLAG 3.2, CLAG 8 e CLAG 9. São encontradas nas roptrias dos merozoítas 

e expressas em trofozoítas e esquizonte. Fazem parte de um complexo de alto peso 

molecular denominado Rhoph. Cada membro do complexo é estritamente conservado em 

todas as espécies de Plasmodium, sugerindo uma função requerida para a sobrevivência 

do parasito [130].  

 Em estudo realizado com CLAG 9 de P. falciparum, foi indicado três funções 

principais dessa proteína. Primeiro, poderia ser componente de um complexo envolvido 

na citoaderência. Segundo, poderia separar-se inteiramente e mediar a ligação aos 

eritrócitos. E terceiro, desempenharia um papel na regulação, transporte ou dobramento 

da proteína da membrana do eritrócito (EMP1). Em virtude dessas funções, CLAG9 já 

foi referido como um candidato vacinal, uma vez que sendo expressa durante a fase 

sanguínea, desempenha papel na citoaderência [131]. 
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 Mira-Matinez et al. (2013) examinaram a função e a regulação dos genes clag3 de 

P. falciparum. Sugeriram que CLAG3.1 e CLAG 3.2 apresentam diferentes habilidades 

de transporte através dos canais de ânion da superfície plasmodial (PSCA). Os autores 

demonstraram também que enquanto os parasitos adquirem resistência em baixas 

concentrações do antibiótico blasticidina mudando a expressão do gene clag3. Em altas 

concentrações do antibiótico, a resistência é requerida silenciando simultaneamente 

ambos os genes clag3, afetando negativamente a atividade de PSCA [132]. 

 

TEX1 – Proteína exportada do trofozoíta1 

 A proteína exportada do trofozoíta 1 está associada a membrana da fenda de 

Maurers voltada para o citosol do eritrócito. A exportação de TEX1 é feita mediante a via 

secretora clássica. Entretanto não há uma sequência sinal para a exportação, sugerindo a 

presença de sequências alternativas envolvidas na exportação da proteína. Estudos pré-

clínicos que avaliaram TEX1, demonstraram a ocorrência de duas regiões. Uma região 

desordenada P27A e um domínio em espiral P27 [133]. 

 Ortólogos de TEX1 são encontrados em P. vivax, P. yoelli, P. chabaudi, P. 

berguei, P. cynomolgi, P. knowlesi e P. reichenowi. A região P27 foi altamente 

conservada entre as espécies de Plasmodium. Anticorpos contra P27 e P27A foram 

efetivos para matar o parasito in vitro na presença de monócitos. Ambas as regiões foram 

reconhecidas no soro de adultos semi-imunes em regiões endêmicas. Esses resultados 

sugerem que TEX1 exerce uma função imunológica crucial [134]. 

  

MA – Antígeno associado ao micronema 

 Hans et al. (2013) identificaram uma nova proteína de P. falciparum envolvida na 

invasão do eritrócito, o antígeno associado ao micronema (Figura 12). MA apresenta uma 

sequência hidrofóbica na região amino-terminal que codifica um sinal fraco, um domínio 

transmembrana e uma pequena cauda citoplasmática. A proteína está localizada nos 

micronemas dos merozoítas e é essencial para a ligação e junção no local de entrada do 

parasito no eritrócito [135]. 
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Figura 12. Representação esquemática do antígeno associado ao micronema (MA). 

Compreende uma região hidrofóbica amino-terminal (resíduos 1 a 21), um domínio 

transmembrana TM (resíduos 245 a 267), uma cauda citoplasmática CT (resíduo 268 a 

307). O ectodomíno 1 a 244 foi expresso nas formas recombinantes. Fonte: Adaptada de 

Hans et al. (2013). 

   

SERA – Antígeno de repetição da serina 

 Proteínas da família SERA são antígenos do estádio sanguíneo abundantemente 

expressos no vacúolo parasitóforo e na superfície do merozoíta. Secretada no lúmen do 

vacúolo parasitóforo após a remoção do peptídeo sinal. É processada em domínios de 47, 

50, 6 e 18 kDa durante a ruptura do esquizonte. Os domínios 50 e 6 kDa são secretados, 

e os domínios 47 e 18 kDa são ligados por ligações dissulfeto e permanecem na superfície 

do merozoíta [136].  

 A família multigene SERA representa uma variedade de moléculas antigênicas e 

que podem ser reconhecidas pelo sistema imune do hospedeiro vertebrado. Aoki et al. 

(2002) mostraram que o RNA de SERA5 de P. falciparum foi mais expresso que os outros 

genes de SERA, e mais expresso que o RNA de MSP1.  Os títulos de anticorpos contra 

SERA5 também esteve correlacionada positivamente com a inibição do crescimento do 

parasito [137]. 

 SERA é altamente conservada entre as espécies de Plasmodium. Todas SERAs 

das espécies de Plasmodium apresentam um domínio central semelhante a papaína. Pode 

ser classificada em dois grupos maiores de acordo com o sítio ativo dos resíduos, 

chamadas de SERA tipo cisteína e SERA tipo serina [138][139]. Análise da protease de 

SERA4 de P. vivax de isolados de campo oriundos da Índia corroborou a presença do 

domínio central altamente conservado. Essa conservação aliada a alta expressão de 

SERA4 possibilita-a para exercer um papel fundamental na biologia do parasito [140].  
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Proteína ribossomal P0 

 A proteína ribossomal P0 é altamente conservada e encontrada na subunidade 60S 

de eucariotos. Junto com outras proteína ribossomais, P1 e P2, forma um complexo 

proteico pentamérico (P1)2-P0-(P2)2, participando da montagem do sítio de ligação da 

GTPase da subunidade maior do ribossomo.  Acredita-se que as proteínas P0 possam 

atuar como imunógenos, desde que foi encontrada na superfície de Plasmodium, 

Toxoplasma gondii e Saccharomyces cerevisiae, assim como em superfícies de natureza 

neuronal e hepática [141].  

 Em adultos vivendo na Índia oriental, onde a malária é endêmica 87% dos adultos 

exibiram anticorpos contra P0 de P. falciparum. Aproximadamente 60% de adultos do 

Quênia mostraram resposta mediada por linfócito T contra P0. Uma resposta imune 

semelhante também foi observada contra o Toxoplasma, os pacientes com grande carga 

parasitária apresentaram 64% de anticorpos anti-Toxoplasma P0. Em Leshimania 78% do 

soro de cachorros possuíam anticorpos específico anti-P0 [142][143]. 

 Camundongos imunizados com a proteína recombinante P0 não exibiram a doença 

ou tiveram um atraso na parasitemia quando comparados ao camundongos que não foram 

imunizados [143]. Pathak et al. (2012) imunizaram camundongos também com a proteína 

recombinante P0 associada ao adjuvante Freund’s e reforço mensal. Os pesquisadores 

constataram que P0 foi capaz de induzir uma resposta imune humoral [144]. Resultado 

semelhante foi encontrado por Chatterjee et al. (2000), onde a imunização passiva com 

anti-PfP0 atrasou o desenvolvimento da doença[142]. 

 

 

 

 



63 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No período de 2000 a 2013 houve uma redução nos casos de malária global, 

contudo no ano de 2014 foram registrados 16 milhões de casos a mais que no ano anterior. 

Somente no estado do Amazonas, no Brasil, foi descrito um aumento de 7,46% para o 

ano de 2015. Esses dados revelam que a doença tem se mantido constante em países onde 

a malária é endêmica, ressaltando a importância de medidas realmente eficazes contra a 

doença, além da profilaxia aplicada. 

Utilizando ferramentas de bioinformática para analisar o proteoma de P. vivax, 

foram encontradas proteínas como AMA1 e TEX1 que já participaram da formulação de 

diversas vacinas, inclusive estão em fase de teste clínico. Essas proteínas como parte do 

resultado obtido corroboram a eficiência da vacinologia reversa para prever epítopos com 

características de um candidato vacinal. 

O total de 7 proteínas como candidatas vacinais englobam todas as fases do ciclo 

de vida do parasito, sendo possível formular uma vacina multiestágio. Como as 

proteínas/epítopos de P. vivax preditos são altamente similares às proteínas de P. 

falciparum, será possível a elaboração de uma vacina interespecífica, uma necessidade 

para erradicar a malária, considerando que P. vivax é a espécie mais amplamente 

distribuída fora da África Subsaariana. 
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