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RESUMO 

 

Lima GFMC. Análise comparativa da PCR em tempo real, nested PCR e teste 
imunocromatográfico em amostras de sangue processadas em pool, como 
plataforma de diagnóstico molecular e sorológico de malária em larga 
escala. [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2011. 

O diagnóstico da malária tem como teste de referência a gota espessa, porém é 
consenso que é preciso adotar alternativas em situações específicas, com técnicas 
mais sensíveis e que possam ser aplicadas no processamento de grande número de 
amostras, como estudos clínicos, epidemiológicos ou triagem de doadores em 
bancos de sangue. Com a finalidade de formar uma plataforma de diagnóstico para 
malária em amostras agrupadas em pools, foi realizada análise comparativa da PCR 
em tempo real, a nested PCR e um teste rápido específico para detecção de 
anticorpos contra P.falciparum e P. vivax, com intuito de reduzir o número de ensaios, 
com custo relativamente baixo. Foram utilizadas 50 amostras de sangue positivas para 
Plasmodium, de acordo com a prevalência das espécies no Brasil (P. vivax 75%, P. 
falciparum 22% e P. malariae 3%), com diagnóstico realizado pelo método padrão 
ouro. Adicionalmente, 48 amostras de sangue negativas para Plasmodium foram 
selecionadas para controle negativo e confecção de 15 pools, contendo amostras 
positivas e negativas. Quatro das amostras negativas para malária eram positivas 
para outras doenças. Tanto as amostras positivas como as negativas foram 
submetidas individualmente aos ensaios de PCR em tempo real, nested PCR e teste 
imunocromatográfico SD Bioline Pf/Pv para detecção de malária. Um teste de PCR 
convencional foi incluído a fim de testar a qualidade do DNA, mediante amplificação 
de uma sequência do gene humano da β-globina como controle interno. 
Posteriormente as amostras foram analisadas em pools pelos ensaios moleculares e 
sorológicos. Nos testes individuais, 45/49 amostras foram positivas para Plasmodium 
pela PCR em tempo real, com Sensibilidade de 91,84%, e Especificidade (48/48) de 
100,00%; 46/49 amostras detectaram Plasmodium pela nested PCR, com Sensibilidade 
de 93,88%, e Especificidade (12/12) de 100,00%; 32/46 amostras foram reagentes no 
teste sorológico SD Bioline Pf/Pv, com Sensibilidade de 69,56%, e Especificidade (10/10) 
de 100,00%. Nos ensaios com amostras agrupadas, 13 pools (86,66%) foram positivos 
pela PCR em tempo real; a nested PCR também obteve positividade nos mesmos 13 
pools (86,66%). O teste imunocromatográfico SD Bioline apresentou Sensibilidade de 
73,33% considerando o diagnóstico pela gota espessa. Tanto a PCR em tempo real 
como a nested PCR apresentaram boa sensibilidade e especificidade, seja nas 
amostras clínicas analisadas individualmente ou em pools, diferentemente do teste 
sorológico SD Bioline. Ambas as metodologias moleculares apresentaram 
desempenho semelhante, com bons resultados de acurácia e indicadores de 
validade, como Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo e Negativo. 
Considerando-se as vantagens inerentes à PCR em tempo real, como rapidez, 
processamento em sistemas fechados e dispensa de eletroforese após amplificação, 
este método deve ser indicado como primeira escolha para diagnóstico de malária 
em grande número de amostras, seguido da nested PCR para diferenciação de 
espécies de Plasmodium. O teste sorológico, que é específico para detecção de 
anticorpos contra P. vivax e P. falciparum, pode ser indicado apenas como método 
complementar no diagnóstico de malária. 

Descritores: malária; Reação em cadeia da Polimerase; Plasmodium; diagnóstico 



 
 

SUMMARY 
 
 
Lima GFMC. Comparative analysis of real-time PCR, nested PCR and 
immunochromatographic test in blood samples processed in pool, as a 
platform for molecular and serological diagnosis of malaria on large-scale. 
[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2011. 
 
 
The diagnosis of malaria is based on the thick blood film as reference test, but the 
consensus is that it is necessary to adopt alternatives in specific situations, with more 
sensitive techniques that could be applied in the processing of large numbers of 
samples in clinical and epidemiological studies or in the screening of donors at blood 
banks. The purpose of this study was to analyze and compare the real-time PCR, the 
nested PCR and a rapid test for detection of specific antibodies against Plasmodium 
falciparum and P. vivax, to build a platform for malaria diagnosis in pooled samples, 
reducing the number of tests and providing relatively low cost. For the tests analysis, we 
used 50 blood samples positive for Plasmodium, according to the prevalence of the 
species in Brazil (75% P. vivax, 22% P. falciparum and 3% P. malariae), with diagnosis 
performed by the gold standard method. In addition, 48 blood samples negative for 
Plasmodium were selected for negative control and production of 15 pools containing 
positive and negative samples. Four of the malaria negative samples were positive for 
other diseases. Both the positive and negative samples were submitted to individual 
testing of real-time PCR, nested PCR and immunochromatographic test SD Bioline Pf/Pv 
for the detection of malaria. To check the quality of DNA, a conventional PCR was 
included, with amplification of a sequence of the β-globin human gene as internal 
control. Subsequently the samples were analyzed in pools by molecular and 
serological tests. In individual tests, 45/49 samples were positive for Plasmodium by real 
time PCR, with sensitivity of 91.84% and (48/48) 100.00% specificity, 46/49 samples 
detected Plasmodium by nested PCR, with sensitivity of 93.88% and (12/12) specificity 
100.00%; 32/46 samples were positive on serological test SD Bioline, with sensitivity of 
69.56% and (10/10) 100.00% specificity. In tests with pooled samples, 13 pools (86.66%) 
were positive by real time PCR; the nested PCR also had positive results in the same 13 
pools (86.66%). Immunochromatographic test SD Bioline Pf/Pv showed sensitivity of 
73.33% compared with blood smear. Both real-time PCR and the nested PCR showed 
good sensitivity and specificity in samples analyzed individually and in pools, unlike the 
SD Bioline test. Both molecular methods showed similar performance, with good results 
in accuracy and validity indicators, such as sensitivity, specificity, positive and negative 
predictive values. Considering the advantages inherent in real-time PCR, a fast test 
that is processed in closed systems without post-amplification handling, this method 
should be indicated as first choice for diagnosis of malaria in large numbers of samples, 
followed by nested PCR for species determination. Serological test, that is specific for 
antibodies against P. vivax and P. falciparum, could be used as a supplementary 
method for diagnosis of malaria. 
 
Descriptors: malaria; Polimerase Chain Reaction; Plasmodium; diagnosis 
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1. Malária: aspectos gerais  

A malária é uma infecção potencialmente grave e a mais 

importante das parasitoses, ocasionando significante morbidade e 

mortalidade no mundo.  A infecção é causada por parasitos do gênero 

Plasmodium Marchiafava & Celli, 1885, Classe Sporozoa. A descoberta 

do parasito da malária no sangue humano foi feita na Argélia em 1880, 

por Charles Louis Alphonse Laveran, tendo sido chamado inicialmente 

de Oscillaria malariae. É transmitida pela picada de fêmeas de 

mosquitos do gênero Anopheles infectadas, podendo também ser 

transmitida por transfusão sanguínea, pelo uso compartilhado de 

agulhas contaminadas e por via congênita no momento do parto. 

Cinco espécies podem parasitar o homem: P. falciparum Welch, 1897, 

P. vivax Grassi e Feletti, 1890, P. malariae Laveran, 1881, P. ovale 

Stephens, 1922 e P. knowlesi Sinton e Mulligan, 1932, este recentemente 

considerado o quinto parasito causador de malária em humanos (Rev. 

em DI SANTI e BOULOS, 1999; COX-SINGH et al, 2008; WHITE, 2008). Dentre 

estas espécies P. falciparum pode evoluir para malária grave, porém 

relatos recentes sobre complicações e óbitos em infecções por P. 

knowlesi e P. vivax (COX-SINGH et al, 2008; SHARMA e KHANDURI, 2009) foram 

registrados. A resistência do parasito aos antimaláricos é um dos 

maiores desafios para o controle da doença, levando a tratamentos 

ineficazes que contribuem para o aumento da morbidade e 
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mortalidade (GREENWOOD et al, 1987). No continente africano a anemia 

em crianças também contribui para a morbidade, levando à 

necessidade de transfusões sanguíneas, aumentando ainda mais o 

risco de adquirir a malária (HEDBERG et al, 1993). 

 

2. Epidemiologia da malária  

2.1. Situação mundial 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que metade da 

população mundial esteja sob o risco de adquirir malária, com 243 

milhões de casos e aproximadamente 863 mil óbitos em 2008. Na África 

ocorrem 85% dos casos, seguido pelo Sudeste Asiático com 10% e 

regiões do Mediterrâneo Oriental com 4%. As estimativas mostram 

redução no número de casos em países em sua maioria pequenos, o 

que não causa impacto nos números globais. Com relação ao número 

de óbitos, 89% ocorrem na África, seguido pelo Mediterrâneo Oriental 

com 6% e Sudeste Asiático com 5%. Os números referentes às diferentes 

regiões determinadas pela OMS são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Números estimados de casos de malária (em milhões) e mortes (em milhares) 
por Região da Organização Mundial de Saúde, 2008. 

Fonte: World Malaria Report, World Health Organization, 2009. 

 

2.2. Situação no Brasil  

Na década de 50 a Organização Mundial da Saúde, através do 

Programa Global de Erradicação da Malária, empreendeu esforços 

para interromper a transmissão da doença, o que levou a uma 

redução importante do número de casos em todo o mundo.  

(MACDONALD, 1965).  

A incidência da endemia no Brasil foi reduzida na década de 60, 

após a Campanha de Erradicação da Malária (CEM), registrando-se 

ocorrência de menos de 100.000 casos anuais, com eliminação da 

transmissão nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste. 

A partir da década de 70, a implantação de projetos de colonização e 

a reforma agrária na Região Amazônica, levaram a um crescimento 

demográfico acentuado e desordenado e a epidemias de malária 

dispersas. Esta região concentra a maioria dos casos de malária do país, 

onde as condições sócio-econômicas e ambientais favorecem a 

Região OMS Casos 
No. Total                P. falciparum 

                               (%) 

Óbitos 
No. Total                Abaixo 5 anos 

                          (%) 
África 208 98 767 88 
Américas 1 32 1 30 
Mediterrâneo Oriental 9 75 52 77 
Europa 0 4 0 3 
Sudeste Asiático 23 56 40 34 
Pacífico Ocidental 2 79 3 41 
Total 243  863  
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proliferação de Anopheles, e consequentemente, a exposição de 

grande número de indivíduos à infecção. Apesar dos esforços, em 1999 

foram registrados 635.644 casos, quando então foi lançado o Plano de 

Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal 

para reduzir a morbimortalidade por malária, evitar epidemias 

localizadas, reduzir a gravidade, o número de internações e óbitos 

(BRASIL, 2003). Em 2003, o Ministério da Saúde implantou o Programa 

Nacional de Controle da Malária (PNCM) vigente nos dias atuais. Os 

dados referentes à malária em 2009 na Amazônia Legal, que é 

responsável por 99,5% dos casos do país, são mostrados na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Casos de malária, segundo estados da Amazônia Legal, 2008 a 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fonte: Sivep_Malária/Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2010. 

2008 2009

 AM 133.660 98.714 -26,1 32,3

 PA 69.213 99.446 43,7 32,5

RO 49.807 41.359 -17,0 13,5

AC 27.704 27.515 -0,7 9,0

AP 15.132 14.990 -0,9 4,9

RR 10.235 14.778 44,4 4,8

MT 4.081 3.271 -19,8 1,1

MA 4.757 5.669 19,2 1,9

TO 165 126 -23,6 0,0

AMAZÔNIA 314.754 305.868 -2,8 100,0

% por UF 
2009

Total de casos
UF

% de 
variação     
de casos
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A espécie predominante é P. vivax, com cerca de 80% dos casos, 

embora no período de 1999 a 2006, tenha ocorrido um aumento na 

proporção de malária por P. falciparum de 18,6% para 24,9% (BRASIL, 

2007). A letalidade vem diminuindo na Amazônia Legal, porém mostra 

um preocupante percentual na região extra-amazônica, como mostra 

a Figura 1. Este índice retrata o escasso conhecimento sobre a doença 

nas áreas sem transmissão ativa, levando ao diagnóstico tardio e 

agravamento do caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Letalidade por malária na Amazônia Legal e na região Extra-Amazônica 
referente aos casos autóctones e importados, 2008. 
 
Fonte: SIM/Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2010.  

 
 
 

A região extra-amazônica não é considerada endêmica para 

malária, porém como não houve a eliminação do mosquito transmissor, 
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doença. O grande fluxo migratório da região amazônica para outros 

estados brasileiros possibilita o surgimento de surtos de malária, como os 

registrados em 2002, no Ceará, e em 2004, 2005 e 2006, no Piauí e 

Espírito Santo. Em 2006, o estado de São Paulo notificou 57 casos 

autóctones de malária, que representaram 42% do total de casos 

notificados na região, um aumento de 90% em relação ao ano anterior 

(BRASIL, 2007).  Os números referentes a casos autóctones na região 

extra-amazônica nos últimos oito anos são mostrados na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de casos autóctones de malária na Região Extra-Amazônica,              
2001 a 2008. 
 

Fonte: SINAN/ Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2010. 
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Ferreira-Neto (1964) mostraram 8% de casos de P. vivax assintomáticos. 

Na mesma época, foi descrita a incidência de P. malariae no estado 

(FERREIRA e RACHOU, 1966) e Anopheles subgênero Kerteszia foi 

incriminado como o maior responsável pela transmissão da malária 

(RACHOU e FERREIRA, 1966). Em 1984, Deane et al relataram que a 

dispersão vertical do An. (K) cruzii estaria associada com a transmissão 

de malária simiana na região.  

O Paraná mantém sua vulnerabilidade pela presença de 

anofelinos em áreas restritas, onde o fluxo migratório de doentes e 

portadores assintomáticos propicia reintrodução constante do agente 

etiológico. A análise dos dados registrados entre 1994 e 1999 mostrou 

15,5% de casos autóctones, o que é preocupante quando se 

consideram as características da malária transmitida nos estados com 

cobertura de Mata Atlântica, onde são descritos casos assintomáticos 

(BÉRTOLI e MOITINHO, 2001). 

 O estado de São Paulo é considerado área sem transmissão 

ativa da doença, porém a Superintendência de Controle de Endemias 

(SUCEN) em conjunto com o Centro de Vigilância Epidemiológica da 

Secretaria de Estado da Saúde, tem detectado anualmente casos de 

malária autóctone, de decurso clínico geralmente atípico, brando ou 

mesmo assintomático. Os parasitos identificados nesses casos são P. 

vivax ou P. malariae (CARVALHO et al, 1985; 1988; CURADO et al, 1997; 
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KIRCHGATTER et al, 2005). Nos últimos anos, os casos autóctones 

ocorreram nas regiões da grande São Paulo, Vale do Ribeira, Baixada 

Santista e Litoral Norte (SÃO PAULO, 2010b). A prevalência de infecções 

assintomáticas varia de 9,4% a 61,2% (COSTA-NASCIMENTO et al, 2006, 

RESUMOS; COUTO et al, 2010), com parasitemias muito baixas, de difícil 

detecção pela hemoscopia convencional. A importância da 

detecção de casos e do tratamento adequado reside principalmente 

no fato de que portadores assintomáticos podem servir como fonte de 

infecção para os vetores em diferentes regiões do estado, permitindo a 

disseminação da endemia. Além disso, há o risco de transmissão da 

doença por via induzida: em quatro episódios de malária induzida nos 

últimos 10 anos, portadores assintomáticos com deslocamentos por 

regiões de Mata Atlântica, realizaram doações de sangue que 

ocasionaram casos de malária transfusional, incluindo um óbito por P. 

malariae (KIRCHGATTER et al, 2005; SCURACCHIO et al, 2011). 

No Espírito Santo são descritos casos autóctones diagnosticados 

pela gota espessa como P. vivax, sempre em baixas parasitemias, que 

os autores sugerem tratar-se de parasitos de origem simiana (CERUTTI et 

al, 2007). Corrobora com esta hipótese o fato de P. brasilianum e P. 

malariae serem considerados uma mesma espécie, com base em 

evidências moleculares (COCHRANE et al, 1990, FANDEUR et al, 2000). Do 

mesmo modo, P. simium tem sido identificado como P. vivax que circula 

em primatas do Novo Mundo (LI et al, 2001). Ainda nesta linha de 
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análise, foi descrito foco de malária em humanos causada por P. 

knowlesi, parasito originalmente circulante em primatas (SINGH et al, 

2004). Deve também ser considerada a possibilidade de ocorrência de 

infecções auto-limitadas e de portadores assintomáticos que mantêm a 

transmissão na área, hipótese suportada pela significante prevalência 

de anticorpos contra as formas sanguíneas de Plasmodium e por 

amostras de sangue de assintomáticos positivas pela Polymerase Chain 

Reaction (PCR) (CERUTTI et al, 2007). 

Quanto aos aspectos entomológicos, no Brasil, as espécies de 

Anopheles do subgênero Nyssorhynchus são as principais responsáveis 

pela manutenção da malária na Região Amazônica, enquanto o 

subgênero Kerteszia destaca-se pela transmissão de Plasmodium em 

áreas recobertas pela Mata Atlântica. Dentre as espécies do 

subgênero Kerteszia, An. (K.) cruzii, An. (K.) homunculus e An. (K.) 

bellator são considerados vetores potenciais de Plasmodium nas regiões 

sul e sudeste do Brasil (CALADO e NAVARRO-SILVA, 2005). 

O comportamento epidemiológico da malária nas regiões de 

Mata Atlântica sugere que os anticorpos específicos dos pacientes 

assintomáticos controlam a multiplicação do protozoário, mantendo 

parasitemias discretas, e assim a circulação de gametócitos e a 

infectividade dos mosquitos transmissores permanecem baixas 

(BARROSO, 2003). 
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3. Descrição e biologia de Plasmodium  

Natura  
  Mundus  
   Naturalia 
    Biota 
     Domínio Eukaryota  
      Reino Protozoa  
       SubReino Biciliata 
        InfraReino Alveolata 
         Filo Myzozoa 
          Subfilo Apicomplexa 
           Classe Aconoidasida 
            Ordem Haemospororida 
             Família Plasmodiidae 
               Gênero Plasmodium Marchiafava & Celli, 1885 
 
               http://www.taxonomy.nl/Main/Classification/1326.htm 

 

Os parasitos da malária pertencem ao Subfilo Apicomplexa 

definido como um grande grupo monofilético que possui três organelas 

de invasão na extremidade apical - roptria, micronema e grânulo 

denso (VIVIER e DESPORTES, 1989). São obrigatoriamente intracelulares e 

no interior das hemácias ocorre a esquizogonia, a produção de 

pigmento malárico e a formação de gametócitos. A reprodução do 

parasito é realizada de forma assexuada em hepatócitos no ciclo 

exoeritrocítico e em glóbulos vermelhos no ciclo eritrocítico. A 

reprodução sexuada ocorre no Anopheles. 

 

4. Ciclo biológico da malária 

A fêmea do mosquito Anopheles realiza o repasto sanguíneo 

para maturação dos ovos, e quando infectada transmite os parasitos 
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para o hospedeiro vertebrado através da inoculação de esporozoítos. 

Estes são depositados primeiramente na derme, e ao encontrarem um 

vaso sanguíneo penetram na circulação sanguínea, iniciando-se assim 

o ciclo de vida do Plasmodium (Figura 3). Aproximadamente 70% dos 

esporozoítos alcançam a circulação sanguínea; os 30% restantes 

invadem o sistema linfático e apesar de alguns conseguirem se 

desenvolver em formas similares às formas exoeritrocíticas, são 

fagocitados por células dendríticas (PRUDÊNCIO et al, 2006). Pela 

circulação sanguínea os esporozoítos migram até o fígado onde, após 

atravessar as células de Kupffer através de vacúolo parasitóforo, 

penetram nos hepatócitos. Duas proteínas principais da superfície dos 

esporozoítos, a circumsporozoite protein (CSP) e a thrombospondin-

related adhesive protein (TRAP) ligam-se a proteoglicanas de heparan 

sulfato da superfície dos hepatócitos durante a invasão, (MILLER et al, 

2002). No interior das células hepáticas os esporozoítos dão origem a 

esquizontes hepáticos mediante reprodução assexuada, com liberação 

de milhares de merozoítos contidos em vesículas denominadas 

merossomos, que os transportam até o sinusóide hepático (STURM et al, 

2006). Em P. vivax e em P. ovale, alguns esporozoítos podem 

permanecer latentes na fase hepática sob a forma de hipnozoítos e 

desencadear as recaídas características destas espécies (KROTOSKI, 

1989).  
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Os merozoítos liberados alcançam a via circulatória, penetrando 

nos eritrócitos. O ciclo eritrocítico é responsável pela patogenia e 

manifestações clínicas da malária (VAUGHAN et al, 2008; ALY et al, 2009).  

Os receptores para a invasão são encontrados nos micronemas e 

nas roptrias (Figura 4), responsáveis pela mobilidade dos parasitos tanto 

no deslizamento quanto na migração e invasão. Este fenômeno 

chamado travessia celular também acontece com os esporozoítos na 

glândula salivar do mosquito, na pele do hospedeiro vertebrado e no 

endotélio sinusoidal (KAPPE et al, 1999). Cada merozoíto irá desenvolver-

se sequencialmente em trofozoíto e esquizonte. A reprodução por 

esquizogonia produz esquizontes sanguíneos que ao se romperem 

liberam merozoítos que irão invadir outros eritrócitos. Posteriormente ao 

processo de invasão que ocorre em 20 segundos, há perda de 

micronemas, roptrias e membrana, dando origem ao trofozoíto. Após 

um período de reprodução assexuada, alguns trofozoítos se 

diferenciam em gametócitos masculinos e femininos, as formas 

infectantes para o mosquito vetor, onde ocorre o ciclo sexuado (HADLEY 

et al, 1986). 

Quando o mosquito ingere eritrócitos contendo gametócitos, 

estes são liberados após rompimento das hemácias no intestino, 

ocorrendo exflagelação dos gametas masculinos (BILLKER et al, 1997). 

Após maturação dos gametas há formação de zigoto com 
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recombinação, originando o oocineto. Este rompe a matriz peritrófica, 

e se aloja entre o epitélio e a lâmina basal do intestino do mosquito. 

Nesta etapa, em contato com vários nutrientes da hemolinfa do 

mosquito, o oocineto transforma-se em oocisto, onde há formação de 

esporozoítos. Estes migram até a glândula salivar através da hemolinfa. 

A invasão da glândula salivar é a etapa onde o esporozoíto torna-se 

infectante ao hospedeiro vertebrado assim que o vetor anofelino fizer o 

próximo repasto (BEIER, 1998; KAPPE et al, 2003; ALY et al, 2009).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ciclo de vida de Plasmodium no hospedeiro humano e no vetor. 
 
Fonte: http://www.scripps.edu/newsandviews/e_20021007/Mosquito_cycle.jpg  
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Figura 4. Diagrama de um merozoíto, com destaque das principais organelas e 
estruturas celulares. 

 

Fonte: Cowman e Crabb. Cell 2006; 124: 755–6. 
 
 
 

5. Sintomatologia  

A sintomatologia da infecção está relacionada com o ciclo 

sanguíneo do parasito. P. falciparum invade hemácias indistintamente 

e possui muitas vias alternativas para a invasão dos eritrócitos, o que 

possibilita atingir altas parasitemias em curto período de tempo.  A 

invasão dos eritrócitos por P. vivax e P. knowlesi ocorre em grupo 

sanguíneo Duffy positivo, pois o parasito depende da interação com 

antígenos Duffy da superfície do eritrócito que são receptores da 

proteína Duffy binding protein (PvDBP) expressa pelo parasito (HAYNES et 

al, 1988; GRIMBERG et al, 2007). P. vivax e P. ovale são limitados à invasão 
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de reticulócitos, o que limita a parasitemia sanguínea, visto que a taxa 

de hemácias jovens de um indivíduo é em torno de 1%.  P. malariae 

invade exclusivamente hemácias maduras, o que faz com que esta 

espécie leve a parasitemias muito baixas em indivíduos 

imunocompetentes devido ao processo natural de retirada de células 

maduras pelo baço ou macrófagos, podendo permanecer por muitos 

anos, em uma forma assintomática.  

A sintomatologia da malária é bem estabelecida, porém o 

quadro clássico pode ser alterado pelo uso de profilaxia ou 

desenvolvimento de imunidade, quando então os sintomas estão 

modificados ou até ausentes. Doença infecciosa aguda, a malária é 

caracterizada por febre alta, calafrios, suores e cefaléia, que 

normalmente ocorrem em padrões cíclicos, dependendo da espécie 

de Plasmodium. Após a fase inicial, a febre assume um caráter 

intermitente que depende do tempo de duração dos ciclos eritrocíticos 

de cada espécie de Plasmodium: 24 horas para P. knowlesi (COX-SINGH 

et al, 2008), 48 horas para P. falciparum, P. vivax e P. ovale e 72 horas 

para P. malariae. Entretanto, esta regularidade não é observada em 

certo número de casos.  

De modo geral, as formas clínicas mais severas são causadas por 

P. falciparum, principalmente em adultos não imunes, crianças e 

gestantes. O quadro clínico pode evoluir para formas de malária 
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complicada, destacando-se forte cefaléia, hipertermia, vômitos, 

sonolência e convulsões, insuficiência renal aguda, edema pulmonar 

agudo, hipoglicemia, disfunção hepática, hemoglobinúria e choque, 

que podem evoluir para óbito (BRASIL, 2005). Porém casos graves e até 

mesmo letais são relatados também em P. vivax (MENDIS et al, 2001; 

LOMAR et al, 2005; PRICE et al, 2007), P. knowlesi (COX-SINGH et al, 2010) e P. 

malariae (KIRCHGATTER et al, 2005). 

 

6. Desenvolvimento de imunidade  

A dinâmica da imunidade em malária é bastante complexa e 

envolve mecanismos espécie/estágio específicos. A obtenção e a 

manutenção de imunidade protetora contra os sintomas clínicos 

requerem repetidas infecções durante o período de vida do indivíduo.  

Principalmente em P. falciparum, se a infecção não for controlada pelo 

sistema imune ou por antimaláricos, a parasitemia sanguínea pode 

aumentar exponencialmente causando agravamento do quadro e até 

morte. Mecanismos efetores inatos ou adaptativos podem limitar a 

parasitemia e prevenir a malária severa, contudo, não eliminam a 

infecção completamente, levando a parasitemias submicroscópicas 

que podem persistir por meses ou anos (STEVENSON e RILEY, 2004). A 

resistência inata engloba mecanismos de resistência que ocorrem logo 

no início das infecções, antecedendo a resposta imune adaptativa que 
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surge após certo período de tempo. Exemplos de resistência inata são 

os casos de anemia falciforme, que impede a evolução de P. 

falciparum para malária severa (ALLISON, 2009) e de deficiência em 

glicose-6-fosfato-desidrogenase (G-6-PD), que causa estresse oxidativo 

em eritrócitos e confere proteção contra malária severa, dificultando a 

infecção ou replicação do parasito nos eritrócitos (LUZZATTO, 1979; 

STEVENSON e RILEY, 2004). A herança de resistência inata à malária 

também pode ser demonstrada em indivíduos que não expressam o 

antígeno Duffy (DARC) nos eritrócitos, conferindo resistência ao P. vivax 

(ALLISON, 2009) pela ausência de interação deste antígeno com a 

proteína expressa no parasito, Duffy binding protein (PvDBP). Esta 

resistência também é observada com P. knowlesi em indivíduos do 

grupo sanguíneo Duffy negativo (MILLER et al, 1975; DVORAK et al, 1975). 

Em países da África onde o grupo Duffy-negativo se fixou, a transmissão 

de malária por P. vivax é incomum (WELCH et al, 1977; MENDIS et al, 2001). 

Recentemente alguns autores descreveram a ocorrência P. vivax em 

indivíduos Duffy negativos, habitantes do Quênia (RYAN et al, 2006), 

Brasil (CAVASINI et al, 2007) e Madagascar (MÉNARD et al, 2010).  

As hemoglobinopatias HbS (Glu6Val), HbE (Glu26Lys) e HbC 

(Glu6Lys) que apresentam substituição do ácido glutâmico por valina 

ou lisina, também conferem resistência à infecção ou à malária severa 

(KWIATKOWSKI, 2005).  
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Apesar da exposição repetida ao parasito em áreas endêmicas, 

a imunidade protetora contra a infecção leva muitos anos para se 

desenvolver (SNOW et al, 1999). A idade é a correlação mais consistente 

com imunidade protetora - crianças que vivem em áreas endêmicas 

de P. falciparum desenvolvem a imunidade protetora contra malária 

grave durante os primeiros cinco anos de vida (MARSH,1992) em 

indivíduos residentes em áreas de alta endemicidade. Ladeia-Andrade 

(2005) relatou vários estudos realizados na região Amazônica, que 

revelaram níveis de IgG1 anti-PfMSP-119 mais levados entre indivíduos 

com mais tempo de exposição e entre infectados assintomáticos do 

que em sintomáticos; a presença de IgG1, IgG2 e IgG3 em 

assintomáticos também mostrou correlação com certo grau de 

imunidade clínica protetora.  

Apesar da imunidade humoral e celular desempenhar importante 

papel na proteção contra os parasitos da malária, é difícil obter uma 

proteção por longo tempo, mesmo com frequente exposição (GOOD et 

al, 1998). O hospedeiro humano também desenvolve anticorpos de 

bloqueio da transmissão que reconhecem moléculas expressas pelos 

gametócitos ou gametas extracelulares e que interferem no 

desenvolvimento dos parasitos no mosquito vetor, prevenindo a 

dispersão do parasito. Apesar deste tipo de imunidade não proteger o 

indivíduo infectado, contribui para a diminuição da transmissão (SNEWIN 

et al, 1995). 
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7. Infecção assintomática  

Casos assintomáticos de malária são amplamente descritos: 

Oliveira et al (1995) relataram 20% de positividade pela gota espessa 

em garimpeiros de Peixoto de Azevedo, MT. Dentre os infectados, 70% 

eram assintomáticos e não desenvolveram sintomas nas 48 horas 

seguintes à coleta das amostras. Em estudo realizado em Rondônia 

(ALVES et al, 2002), mediante intervenção em populações ribeirinhas 

analisadas por gota espessa e PCR, foram detectadas infecções 

assintomáticas por P. vivax e P. falciparum. Os pacientes foram 

monitorados por dois meses. As infecções assintomáticas foram 4-5 

vezes mais prevalentes que as sintomáticas: respectivamente 20% e 

4,6% em Portuchuelo e 49,5% e 10% em Ji-Paraná. A descrição de casos 

assintomáticos em áreas de transmissão, independentemente do nível 

de endemicidade, representa um desafio para as estratégias de 

controle, tanto para a transmissão natural da doença, cujos programas 

se baseiam na detecção e tratamento de casos sintomáticos, como 

para os casos transfusionais ocorridos na Região Amazônica e na Extra-

amazônica.  

 

8. Infecções induzidas  

Casos importados e induzidos por transfusão sanguínea ou por 

uso compartilhado de seringas também fazem parte da realidade dos 
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estados da Região Extra-amazônica. Dados compreendidos entre 1983 

e 2006 mostram que, de 25.749 notificados no estado de São Paulo, 

0,41% foram classificados como induzidos, seja pela transmissão por 

seringas contaminadas ou transfusão sanguínea (São Paulo, 2010a). 

 

8.1. Acidentes hospitalares  

A transmissão de malária em ambiente hospitalar no Brasil foi 

relatada por Kirchgatter et al (2002), quando um paciente atendido em 

unidade de saúde do estado de São Paulo foi infectado 

acidentalmente, provavelmente por meio de agulha ou luvas 

contaminadas, visto que permaneceu internado junto à paciente com 

malária importada da Região Amazônica brasileira. A genotipagem 

comprovou a identidade entre os dois isolados de P. falciparum.  Outros 

casos de transmissão nosocomial foram descritos (ABULRAHI et al, 1997; 

CHEN et al, 1999).  

 

8.2. Uso compartilhado de agulhas 

A transmissão de malária por meio de agulhas contaminadas em 

usuários de drogas deu origem a dois focos importantes no estado de 

São Paulo, com a notificação de 12 casos na cidade de Presidente 

Prudente entre 1988 e 1989 (LO et al, 1991) e 12 casos em Bauru, no ano 

de 1989 (BARATA et al, 1990). Todos os casos foram confirmados como P. 
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vivax pela gota espessa e os pacientes negaram deslocamentos por 

áreas com possibilidade de infecção. No foco de Presidente Prudente o 

exame para detecção de HIV foi positivo em cinco indivíduos. 

 

8.3. Transplante  

Receptores de transplante podem adquirir malária através do 

tecido enxertado, ou ainda reativar infecções latentes, decorrentes da 

intensa imunossupressão a que são submetidos. A malária é uma das 

principais doenças relacionadas a infecções induzidas por transplantes 

de medula, rim e fígado. Em indivíduos transplantados, especial 

atenção deve ser dada à febre prolongada, hepatoesplenomegalia, 

manifestações hematológicas e renais (BARSOUM, 2004). Relatos indicam 

principalmente infecções por P. vivax e P. falciparum: de 29 casos em 

receptores de órgãos, P. falciparum foi responsável por 15 e P. vivax por 

oito casos, sendo o restante atribuído a P. ovale, P. malariae e 

infecções mistas (FISCHER et al, 1999). Estas ocorrências indicam a 

necessidade de investigar os antecedentes epidemiológicos do 

doador. 

 

8.4.   Via congênita  

A malária congênita é uma condição rara, porém dados 

recentes indicam aumento da incidência em regiões endêmicas e não 
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endêmicas, variando de 0,3% a 33%, (SINGH et al, 2001). A infecção 

pode se dar pela transmissão de parasitos da mãe para o feto, durante 

a gestação ou no momento do parto. Relatos elaborados mediante 

análise de um período de 40 anos nos EUA mostraram 81 casos 

notificados, principalmente por P. vivax (LESKO et al, 2007). Os 

mecanismos implicados na transmissão congênita são a lesão 

mecânica no momento do parto e a febre alta da mãe, resultando 

numa placenta mais friável, com separação prematura (MUKHTAR et al, 

2005).  Recentemente foi relatado um caso de infecção por P. vivax no 

estado de São Paulo, com origem congênita, cuja mãe era 

proveniente de região endêmica, e assintomática no momento do 

parto (FERRARINI et al, 2009). 

 

8.5.    Transfusional  

O primeiro caso de malária transmitida por transfusão sanguínea 

(TTS) foi relatado em 1911 (WOOLSEY, 1911), permanecendo no contexto 

mundial como uma das infecções TTS mais comuns (KITCHEN e CHIODINI, 

2006). Os parasitos da malária podem sobreviver em células vermelhas 

estocadas a temperaturas entre 2ºC e 6ºC por até três semanas, sendo 

que o inóculo estimado nas transfusões é de um a 10 parasitos por 

unidade de sangue (HUTTON e SHUTE, 1939; GRANT et al, 1960; SEED et al, 

2005).  
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O aumento de deslocamentos de indivíduos para diferentes 

regiões em viagens relacionadas a turismo e negócios, incluindo áreas 

com possibilidade de transmissão da malária, exige a atenção dos 

serviços de hemoterapia e de vigilância epidemiológica em áreas 

endêmicas e não endêmicas. Em bancos de sangue são utilizados 

questionários para identificar indivíduos com risco de transmitir malária, 

excluindo aqueles que relatem deslocamentos por áreas endêmicas, o 

que não evita transmissão transfusional, devido às falhas de 

informação. Além disso, há os casos de infecção assintomática e os 

semi-imunes (KITCHEN e CHIODINI, 2006), aliado ao escasso conhecimento 

sobre a malária em áreas sem transmissão ativa (SÁEZ-ALQUÉZAR et al, 

1998).  No Brasil, está em vigor a Resolução RDC nº 153, de 14 de junho 

de 2004 da ANVISA, D.O.U. de 24 de junho de 2004. O item “E.2.2 – 

Malária” determina realização de exame parasitológico-

hematoscópico nas regiões endêmicas com transmissão ativa (alto 

risco, pelo Índice Parasitológico Anual – IPA). 

 Algumas tentativas para buscar agentes capazes de inativar 

patógenos transmitidos por transfusões podem ser citadas, como a 

violeta de genciana que poderia inativar formas vivas circulantes de 

Trypanosoma cruzi no sangue doado (NUSSENZWEIG et al, 1953). Porém, 

este composto não apresenta amplo espectro, além de ação deletéria 

sobre as plaquetas. A inativação de patógenos transfusionais deve ser 

segura para o receptor, ter atividade nas condições de temperatura e 
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pH em que os hemoderivados são mantidos e não interferir na fisiologia 

de plaquetas, hemácias e proteínas plasmáticas, condições difíceis de 

manter e de alto custo. 

 

9. Diagnóstico da malária  

O diagnóstico da malária classicamente é estabelecido através 

do encontro de parasitos no sangue periférico, sendo a determinação 

da espécie essencial para orientar o tipo de tratamento, o prognóstico 

e o acompanhamento do paciente.  

Novas tecnologias estão disponíveis como alternativas à 

microscopia. Esses métodos incluem detecção de antígenos do 

parasito utilizando anticorpos monoclonais, microscopia de 

fluorescência, citometria de fluxo, análise automatizada de hemácias, 

concentração de hemácias por centrifugação (quantitative buffy 

coat), coloração com laranja de acridina, detecção de anticorpos por 

sorologia, amplificação molecular e espectrometria de massa por 

dessorção a laser. Também foi avaliada a microscopia remota através 

da telemedicina, porém a qualidade da imagem e infraestrutura 

necessária são obstáculos. Esses métodos apresentam várias vantagens 

e desvantagens, mas acima de tudo são limitados por necessitarem de 

equipamento e mão de obra especializada, custo alto, tempo de 
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processamento, suporte contínuo, disponibilidade de reagentes, entre 

outros (Murray et al, 2008). 

 

9.1. Método de referência - gota espessa  

O exame da gota espessa corada por Giemsa é o método de 

referência para o diagnóstico de malária (ROSS, 1903), sendo utilizado 

nos programas de controle para determinar a ocorrência da infecção 

e mensurar os efeitos da terapêutica administrada (WHO, 1988). A 

detecção direta do parasito através da gota espessa permite a 

identificação da espécie, a quantificação da parasitemia e a 

distribuição das formas. Porém, sua sensibilidade depende da 

experiência do microscopista, podendo chegar entre cinco e 50 

parasitos por microlitro, embora o mais comum seja 500 parasitos por 

microlitro (MILNE et al, 1994, MOODY, 2002). O tempo necessário para ler 

uma lâmina negativa é de 20 minutos o que, juntamente com a baixa 

sensibilidade, torna a técnica impraticável para o processamento de 

grande número de amostras. Mesmo em centros de referência 

qualificados, a gota espessa pode ser incapaz de diferenciar entre 

espécies de Plasmodium cuja morfologia é bastante similar, como é o 

caso de P. vivax, P. malariae e P. ovale (DI SANTI et al, 2004).  
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9.2. Métodos de detecção de antígenos  

Os testes rápidos (Rapid Diagnostic Tests - RDTs) surgiram como 

uma alternativa para a detecção de antígenos do parasito (ÁVILA et al, 

2002); utilizam técnica de imunocromatografia e foram introduzidos no 

início dos anos 90. Podem ser realizados por profissionais com 

treinamento mínimo e os resultados são obtidos entre 10 e 20 minutos. 

Porém seu alto custo e baixa sensibilidade restringem sua aplicação 

(MURRAY et al, 2003; BELIZÁRIO et al, 2005; SEED et al, 2005). Também foram 

desenvolvidos ensaios imunoenzimáticos para detecção de antígenos 

em amostras de sangue total ou plasma, porém com sensibilidade 

entre 100 e 1.000 parasitos por microlitro, inferior à da gota espessa 

quando esta é realizada por microscopistas experientes (HUONG et al, 

2002).   

Muitos destes testes são facilmente introduzidos e retirados de 

mercado, sofrem frequentes modificações por fabricantes que não 

possuem um padrão consistente de qualidade, o que leva a variações 

na estabilidade do produto. A OMS recomenda um padrão mínimo de 

95% de sensibilidade para P. falciparum com 100 parasitos/µL e 

especificidade de 95% (BELL et al, 2006; WHO, 2006). Nesses testes a 

amostra clínica migra por capilaridade através da membrana de 

nitrocelulose (BELL et al, 2006; WHO, 2000). Tem-se como alvo um antígeno 

do parasito e dois grupos de anticorpos (um de captura e outro de 
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detecção do antígeno). Os anticorpos usados podem ser monoclonais 

(alta especificidade e pouca sensibilidade) ou policlonais (alta 

sensibilidade e pouca especificidade). Ainda, a fonte de antígenos 

usada para induzir os anticorpos dos testes (proteína purificada, 

proteína recombinante ou peptídeos) pode apresentar diferença 

significante no desempenho de cada teste. Mesmo com anticorpos 

monoclonais direcionados contra o mesmo antígeno, se o teste tem 

como alvo diferentes epítopos, pode exibir diferenças na sensibilidade 

e especificidade (LEE et al, 2006a).  Os anticorpos fixos na membrana de 

nitrocelulose ligam-se aos antígenos presentes na amostra adicionada 

ao teste e os imobilizam em regiões específicas; um segundo grupo de 

anticorpos que são conjugados a um indicador, geralmente partículas 

de ouro, revela a reação positiva. O complexo de anticorpo indicador 

fixa-se ao antígeno do parasito capturado pelo primeiro grupo de 

anticorpos, produzindo uma linha visível se o alvo estiver presente na 

amostra clínica (MURRAY et al, 2008). Os antígenos do parasito usados 

como alvo no diagnóstico são espécie-específicos ou gênero-

específicos. Os monoclonais específicos para P. falciparum detectam a 

histidine-rich protein-2 (HRP-2) ou a lactato desidrogenase (pfLDH).  A 

lactato desidrogenase de Plasmodium (pLDH) e a aldolase são alvos 

conservados entre todas as espécies de malária humana (BELIZÁRIO et al, 

2005; SEED et al, 2005; MURRAY et al, 2009). A HRP-2 é uma proteína 

hidrossolúvel e específica para P. falciparum, localizada na superfície 
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da membrana do eritrócito infectado. Mutantes podem não ser 

reconhecidos pelo anticorpo monoclonal e resultar em testes falso-

negativos (LEE et al, 2006a; BAKER et al, 2005). A pLDH é a enzima final na 

via glicolítica do parasito. Anticorpos monoclonais contra pLDH podem 

detectar as 4 espécies de malária humana ou especificamente 

diferenciar P. falciparum de malária não falcípara (MAKLER et al, 1998). 

Aldolase, outra enzima chave na via glicolítica, também é conservada 

entre as espécies de malaria humana e pode ser usada como antígeno 

panmalárico (LEE et al, 2006b; GENRICH et al, 2007). Outros antígenos 

estão sendo analisados como alvo de futuros testes, porém aqueles 

específicos de P. ovale e P. malariae não são muito abordados (MURRAY 

et al, 2009).   

 

9.3. Métodos Moleculares 

9.3.1. Genes ribossomais aplicados ao diagnóstico de malária  

As ferramentas moleculares surgiram como consequência de 

uma busca por metodologia mais sensível e específica para o 

diagnóstico da malária. Em 1989 Waters e McCutchan desenvolveram 

quatro oligonucleotídeos espécie-específicos para genes da 

subunidade menor do RNA ribossomal, a 18S (ssrRNA), que foram 

utilizados em ensaios de hibridização, como sondas capazes de 

detectar todas as espécies de Plasmodium de humanos. Embora 
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bastante específica esta metodologia apresentava baixa sensibilidade, 

além de utilizar material radioativo, exigindo condições laboratoriais 

especiais (BARKER, 1990; PONGLIKITMONGKOL et al, 1994).  

Os ensaios de PCR utilizando este alvo baseiam-se na 

amplificação do gene da ssrRNA de Plasmodium, que apresentam 

diferenças estruturais nos ribossomos nas diferentes fases do ciclo 

evolutivo, sendo que os transcritos do gene tipo A são dominantes na 

fase sanguínea assexuada e nos gametócitos na fase sexuada inicial. 

Com a formação do zigoto no mosquito vetor, o tipo A é substituído 

pelo rRNA do tipo O que está associado aos oocistos, enquanto que os 

genes do tipo S são transcritos nos esporozoítos, substituídos então pelo 

genes do tipo A quando os merozoítos se diferenciam em esquizontes 

maduros no estágio hepático.  (LI et al, 1991; MCCUTCHAN et al, 1995; LI et 

al, 1997).  

 

9.3.2. PCR convencional  

Com base na descrição dos genes da ssrRNA de Plasmodium, 

Snounou et al (1993) desenvolveram metodologia de nested PCR, com 

alta sensibilidade e especificidade, para determinação das quatro 

espécies de Plasmodium que parasitam o homem. A reação consiste 

de duas etapas aninhadas: a primeira amplifica um fragmento de 1,2 

Kb utilizando primers gênero-específicos e a segunda utiliza pares de 
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primers espécie-específicos, com uma reação individual para cada 

espécie. Os fragmentos resultantes desta segunda amplificação 

correspondem a 205bp para P. falciparum, 120bp para P. vivax, 144bp 

para P. malariae e 800bp para P. ovale, permitindo a detecção de 1 

parasito por microlitro.  

Em 1997 Kimura et al desenvolveram uma metodologia 

seminested, também baseada na amplificação de genes da ssrRNA de 

Plasmodium para determinação das quatro espécies causadoras de 

malária em humanos. Na primeira amplificação são utilizados primers 

gênero-específicos e na segunda amplificação são realizadas reações 

para cada espécie, com fragmentos amplificados de 110bp.  

Outra metodologia baseada nos genes ssrRNA de Plasmodium 

caracteriza-se com uma PCR seminested em multiplex (RUBIO et al, 

1999). A primeira amplificação emprega três primers: UNR (amplificação 

universal de Plasmodium e vertebrados), HUF (universal de mamíferos) e 

outro PLF (amplificação universal de Plasmodium); gerando um 

fragmento de 231bp para vertebrados e mamíferos e 783-821bp para 

Plasmodium.  A segunda reação (seminested multiplex) emprega 

primers da primeira reação e primers espécie-específicos para cada 

espécie em uma mesma reação, gerando produtos de 269bp para P. 

malariae, 395bp para P. falciparum, 436bp P. ovale e 499bp para P. 

vivax. 
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As três metodologias apresentadas acima necessitam de 

eletroforese em gel de agarose e brometo de etídeo para visualização 

dos fragmentos amplificados, submetidos à luz UV. 

A PCR apresenta alta sensibilidade e especificidade, além de 

vantagens no diagnóstico de malária mista (BARKER et al, 1994). Sua 

utilização tem sido indicada em áreas endêmicas, para a detecção de 

assintomáticos e triagem de doadores de sangue (KITCHEN e CHIODINI, 

2006). Fugikaha et al (2007) realizaram uma triagem de doadores de 

sangue, utilizando a técnica de seminested PCR, em quatro bancos de 

sangue de áreas distintas da Região Amazônica brasileira, obtendo 

uma taxa de positividade entre 1 a 3%, com uma média de 2,3%. 

 

9.3.3. PCR em tempo real 

A técnica de PCR em tempo real tem sido utilizada para 

detecção simultânea das espécies de Plasmodium. É uma técnica 

rápida, automatizada, acurada e eficiente, para aplicação em 

grandes quantidades de amostras. Estudos utilizando PCR em tempo 

real tendo como referência a gota espessa mostraram que a PCR 

alcançou alta sensibilidade e especificidade (SWAN et al, 2005). 

Apresenta as seguintes vantagens sobre a nested PCR: dispensa 

trabalho intenso e profissionais altamente treinados, pois envolve uma 

única etapa de processamento, sendo que a nested PCR exige no 
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mínimo duas; é realizada em sistemas fechados, o que diminui a 

ocorrência de contaminação; os resultados são obtidos em cerca de 

quatro vezes menos tempo que a nested PCR; a técnica permite 

simultaneamente a detecção e quantificação dos parasitos (PERANDIN 

et al, 2004). Farcas et al (2004) mostraram correlação entre as 

parasitemias obtidas na gota espessa e o número de cópias gênicas 

amplificadas por PCR em tempo real. Além disso, a técnica dispensa a 

manipulação de reagentes tóxicos e realização de eletroforese em gel 

de agarose.  

Vários estudos tendo a gota espessa como referência mostraram 

que a detecção molecular apresenta maior sensibilidade, o que 

aponta para a pertinência da utilização de PCR. Em atividades de 

pesquisa e em centros de referência a discussão não é se a PCR deve 

ser adotada como padrão-ouro, mas qual método deve ser 

recomendado. Tendo como método de referência a gota espessa, um 

estudo comparativo entre a nested PCR, multiplex PCR e PCR em 

tempo real, mostrou que a última apresentou melhor desempenho em 

relação à sensibilidade e especificidade (BOONMA et al, 2007). 

 

9.4. Métodos de detecção de anticorpos 

  A detecção de anticorpos específicos é um indicador de 

infecção, embora não indique necessariamente que o indivíduo esteja 
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parasitado. Por outro lado, um teste sorológico negativo não exclui a 

infecção, pois os anticorpos nem sempre são detectados no início da 

malária. Indivíduos que residiram em áreas endêmicas, e contraíram a 

doença repetidas vezes, possuem níveis de anticorpos elevados, que 

podem perdurar por longos períodos de tempo mesmo após a cura. 

Dentre as metodologias disponíveis, a reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI) é de difícil aplicação em situações que envolvam grande 

número de amostras; o teste ELISA, apesar de sensível e adequado 

para processamento de grande número de exames, carece de kits 

comerciais padronizados que possam superar a dificuldade de 

obtenção de antígenos do parasito. Portanto, o uso de testes rápidos 

capazes de detectar anticorpos pode ser uma alternativa para o 

processamento de grande número de amostras, como é a demanda 

em serviços de hemoterapia e em estudos epidemiológicos em áreas 

com diferentes endemicidades. 

 

9.4.1. RIFI  

Esta técnica consiste na detecção de anticorpos reagentes após 

contato com antígenos do parasito, revelados com o uso de 

substâncias fluorescentes, como a fluoresceína, e leitura em 

microscópio de fluorescência com luz UV (SULZER et al, 1969). A 

prevalência de anticorpos determinada pela RIFI é usada para estimar 
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a endemicidade da malária, mas seu uso é limitado por depender de 

cultura de parasitos, microscópios caros de fluorescência e da leitura 

subjetiva da lâmina (CORRAN et al, 2007).  

 

9.4.2. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)  

Desde o seu desenvolvimento (ENGVALL e PERLMANN, 1971; VAN 

WEEMEN e SCHUURS, 1971) o teste ELISA tem sido amplamente utilizado 

para medir títulos de anticorpos monoclonais ou policlonais, sendo 

empregado em estudos epidemiológicos (FERREIRA et al, 1998; LEORATTI et 

al, 2004), na medição de títulos de anticorpos para avaliar 

imunogenicidade de vacinas (MUERHOFF et al, 2010), e na triagem de 

doadores de sangue (CONTRERAS et al, 1999).  

Entre os antígenos recombinantes utilizados na pesquisa de 

anticorpos anti-Plasmodium, destaca-se a proteína-1 de superfície do 

merozoíto (MSP-1), que está presente em todas as espécies de 

Plasmodium (HOLDER, 1988; HIRUNPETCHARAT et al, 1997) e é uma das 

candidatas para o desenvolvimento de uma vacina contra as formas 

eritrocitárias (GOOD, 2005). Vários estudos foram realizados empregando 

a MSP-119 de P. vivax (PvMSP-119) e de P. falciparum (PfMSP-119) 

demonstrando que é a parte mais imunogênica da molécula e que os 

anticorpos específicos estão associados com episódios recentes de 

malária (SOARES et al, 1999; MORAIS et al, 2005; AKPOGHENETA et al, 2008). 
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Embora apresente boa sensibilidade e especificidade (RODRIGUES et al, 

2003; KUDÓ, 2006), sendo recomendada também como método de 

triagem para malária em áreas não endêmicas (KITCHEN et al, 2005; 

KITCHEN e CHIODINI, 2006) ainda não há disponibilidade de kits comerciais 

validados com antígenos recombinantes para detecção de todas as 

espécies de Plasmodium.  

 

9.4.3. Dot ELISA 

O teste Dot-ELISA ou Imuno-Dot, foi desenvolvido por Hawkes et al 

(1982). É uma técnica rápida, específica, sensível e simples, que utiliza 

membrana de nitrocelulose como matriz, com pouca quantidade de 

antígenos e sem exigência de equipamentos de alto custo (KURSTAK, 

1986). Detecta tanto anticorpos como antígenos, e tem sido utilizada 

em imunodiagnóstico de várias infecções e triagem de doadores de 

sangue (COELHO et al, 2007). 

 

9.4.4. Testes rápidos imunocromatográficos  

Testes rápidos que também utilizam o princípio da 

imunocromatografia para a detecção de anticorpos têm sido 

desenvolvidos, podendo ser úteis em estudos soroepidemiológicos (PARK 

et al, 2003). O SD Bioline Malária Pf/Pv (Standard Diagnostics, Inc.) é um 

teste rápido para detecção qualitativa de anticorpos IgG, IgM e IgA 

específicos contra P. falciparum e P. vivax com antígenos de captura 
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recombinantes MSP para as duas espécies de parasitos humanos em 

sangue total, soro ou plasma. Em estudo realizado com amostras de 

soro de pacientes com gota espessa ou PCR positiva, este teste 

apresentou sensibilidade de 94% (COSTA-NASCIMENTO et al, 2007). Testes 

sorológicos apresentam boa sensibilidade em indivíduos imunes, que 

são os doadores de risco, visto que podem estar pauciparasitados e 

assintomáticos (KITCHEN et al, 2005). Em conjunto com métodos 

moleculares podem ser indicados para estudos epidemiológicos que 

processem grande amostragem. 

 

9.5. Processamento de amostras em pool  

O teste de referência para o diagnóstico de malária permanece 

sendo a gota espessa, porém é consenso que é preciso adotar 

alternativas moleculares em situações específicas, seja por necessidade 

de técnicas mais sensíveis, seja pela adoção de metodologias que 

possam ser aplicadas no processamento de grande número de 

amostras, como os estudos clínicos, epidemiológicos ou a triagem de 

doadores em bancos de sangue. O processamento de amostras como 

uma plataforma em pools foi realizado por Bharti et al (2009), onde dois 

grupos de soros, com 1% e 5% de prevalência de malária, foram 

testados por PCR, com detecção da infecção nas amostras das duas 

matrizes. Estes autores concluíram que estudos de campo eram 



 

38 
 

necessários com amostras clínicas de sangue para validar esta 

plataforma em pool. 

Neste estudo, nossa proposta de analisar comparativamente 

técnicas moleculares (PCR em tempo real e nested PCR) com um teste 

rápido específico para detecção de anticorpos, visando à constituição 

de uma plataforma de diagnóstico para malária, justifica-se pela 

possibilidade de uso destes ensaios em grande número de amostras 

agrupadas em pools. A partir de padronização com amostras de 

referência e clínicas, com diagnóstico de malária realizado pelo 

método padrão ouro, pretendemos estabelecer alternativa diagnóstica 

exequível e reprodutível para uso em larga escala. O agrupamento das 

amostras em pools pode reduzir o tempo e o custo do processamento. 

A aplicabilidade deste estudo está associada a diferentes aspectos 

relacionados ao controle da malária: em áreas endêmicas estudos 

epidemiológicos exigem processamento de grande amostragem, com 

ferramentas rápidas e eficientes. Por outro lado, em áreas não 

endêmicas ou de baixa endemicidade, as atividades de prevenção e 

vigilância pressupõem constante monitoramento dos focos autóctones, 

onde são descritos casos assintomáticos e as coletas de sangue de 

populações residentes envolvem grande número de amostras. Além 

disso, a problemática envolvendo triagem de doadores requer 

metodologia capaz de contemplar a densa rotina dos serviços de 

hemoterapia.  
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Objetivo Geral:  

Optimizar o diagnóstico de malária em larga escala através da 

avaliação de uma plataforma de teste molecular e sorológico.  

Objetivos Específicos: 

1. Avaliar o desempenho da PCR em tempo real como teste 

para detecção de Plasmodium humano em amostras de sangue 

processadas em pool. 

2. Avaliar o desempenho da nested PCR como teste para 

determinação de espécies de Plasmodium humano em amostras de 

sangue processadas em pool. 

3. Avaliar o teste SD Bioline® para detecção de anticorpos 

em amostras de soro processadas em pool de pacientes com malária. 

4. Comparar o desempenho dos três testes com o método de 

referência para diagnóstico de malária, a gota espessa. 
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1. Origem das amostras 

Foram selecionadas 50 amostras de sangue positivas para 

Plasmodium pela gota espessa, de acordo com a prevalência das 

espécies no Brasil (P. vivax 75%, P. falciparum 22% e P. malariae 3%), e 

respectivamente foram coletadas 36 amostras de P. vivax, 11 de P. 

falciparum e três de P. malariae, com diferentes parasitemias; uma das 

amostras diagnosticadas pela gota espessa como P. vivax foi 

posteriormente confirmada por nested PCR como P. ovale (Tabela 3). 

As amostras foram coletadas de pacientes atendidos no Núcleo de 

Estudos em Malária da SUCEN mediante consentimento informado do 

paciente (Anexo I), para a realização de pesquisas afins, sendo 

coletadas em tubo com anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-

acético (EDTA) com posterior separação de plasma e armazenadas a -

20ºC para os procedimentos posteriores.  

Adicionalmente foram coletadas também 48 amostras de 

sangue negativas para Plasmodium pela gota espessa, de indivíduos 

sem deslocamento para área endêmica e sem relato de malária 

anterior. Destas, quatro são amostras com outras doenças: 

toxoplasmose, leishmaniose, hepatite B e doença de Chagas.  Uma 

alíquota de cada uma das amostras de sangue e plasma foi estocada 

para eventual processamento. 
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Tabela 3. Amostras positivas para Plasmodium selecionadas para a montagem dos 
pools, segundo prevalência das espécies no Brasil. 

Número
Nº Ficha malárias anteriores/

SUCEN P. MS P. mm³ espécie

01 18/08 Pv ++/+ 15120 primoinfectado RO Tratado com 6 dias de sintomas

02 19/08 Pv +++/++ 33960 primoinfectado AC

03 17/08 Pv +/++ 2880 8 / Pf Angola

04 21/08 Pv+/+/2 6480 1/ignorada Angola

05 1027/86 Pv +++/+ GOI primoinfectado MT Tratado com 6 dias de sintomas

06 1110/86 Pv +++/+ GOI >10/Pv  e Pf PA Pf em 02/86

07 988/86 Pv ++/+ GOI primoinfectado MT 2 dias de sintoma

08 131/87 Pv +++/++ GOI >3/ ignorada RO Tratado c/ 1 dia de sintomas.  

09 179/87 Pv ++/+ GOI

10 385/87 Pv +/+ GOI primoinfectado SP-Pedro de Toledo

11 391/87 Pv +++/++ GOI 3/ Pv RO Tratado c/ 2 dias de sintomas. 

12 398/87 Pv +++/++ GOI 7/Pv RO

13 474/87 Pv ++ GOI 6 /Pf RO

14 58/04 Pm +++/+ 518000 primoinfectado Transfusional Transfusional

15 95/07 Pm 120 ignorado/ Pv Juquitiba - SP Candidato a doação de sangue

16 05/09 Pm 120 primoinfectado SP- Juquiá Doador de sangue

17 60/04 Pf 7200/2039 9240 Associada RO

18 22/08 Pv 5v/2vg 240 1/ Pv SP- S.Bento Sapucaí Recaída

19 23/08 Pv ++/+ 12960 primoinfectado RO Tratado 14 dias após sintomas

20 904/87 Pf 5879 5879 primoinfectado Amazônia Legal Tratado com 4 dias de sintomas

21 07/09 Pf 4.799 4799  ignorada Angola

22 11/09 Pf 360/840g 1200 2/ ignorada Nigéria

23 723/89 Pf 17160 17160 1 / ignorada PA

24 530/90 Pf 32400 32400 2/ ignorada MT Tratado com 1 dia de sintomas

25 20/91 Pf 11400 11400 3/ Pv MT

26 159/92 Pf 56880 56880 várias/ Pv RO

27 58/99 Pf 65000 65000 1/ ignorada Angola

28 32/04 Pf 28080 28080 primoinfectado AM Tratado com 4 dias de sintomas

29 25/08 Pv +/2/+ 1920 primoinfectado SP-Miracatu

30 26/08 Pv +++ 16800 primoinfectado AM Tratado com 8 dias de sintomas

31 30/08 Pv ++/+ 15120  ignorada RR

32 30/05 Pv < +/2 120 primoinfectado SP - Juquitiba

33 137/06 Pv < +/2 120 SP - Juquitiba

34 32/08 Pv ++ 16320  ignorada Suriname

35 33/08 Pv +++/++ 31920

36 34/08 Pf 2640/3480fg 6120  ignorada Guiné Bissau

37 35/08 Pv ++/+ 14760 1/ Pv RO Tratado com 4 dias de sintomas

38 40/08 Pv +/+/1 1080 primoinfectado RO Internado com 1 dia de sintomas

39 HER Pv +/2/+/1 960

40 04/09 Pv +/+/2 8760 primoinfectado PA Tratado com 4 dias de sintomas

41 06/09 Pv +/+/2 1920 RO

42 09/09 Pv +++/++ 16960 primoinfectado RO tratado com 3 dias de sintomas

43 10/09 Pv +++/++ 41760 primoinfectado RO

44 1RO Pv ++ GOI RO

45 2RO Pv +/2 GOI RO

46 3RO Pv ++ GOI RO

47 4RO Pv ++ GOI RO

48 5RO Pv GOI RO

49 6RO Pv + GOI RO

50 7RO Pv + GOI RO

LPI  Observações
Gota Espessa

 
P. MS: Pv:
P. mm³: Pf:
LPI: Local Provável da Infecção Pm:
GOI:

Plasmodium malariae

Parasitemia padrão Ministério da Saúde
Parasitemia por milímetro cúbico

Gota Espessa Indisponível

Plasmodium vivax

Plasmodium falciparum
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2. Montagem dos pools 

Do painel de 50 amostras positivas e 44 negativas pela gota 

espessa, foram selecionadas amostras com diferentes parasitemias e 

espécies de Plasmodium para formar pools de 10 amostras (Figura 5), 

sendo assim constituídos: nove amostras negativas com uma positiva ou 

oito amostras negativas com duas positivas, ou ainda sete amostras 

negativas com três positivas com diferentes parasitemias e espécies de 

Plasmodium. Também foram confeccionados pools somente com as 

amostras negativas para usar como controle negativo. Os pools 

continham 3mL de papa de hemácias com 300µL de cada amostra. 

 

 

Figura 5. Montagem de pools com 10 amostras de sangue, incluindo positivas para 
Plasmodium e negativas. 

 

3. Extração de DNA 

Cada pool foi submetido à lise com saponina 1%, com duas 

lavagens subsequentes com água ultrapura, obtendo-se um pellet 
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concentrado. Desse pellet foram retirados 200µL para extração do DNA 

genômico com QIAamp DNA Blood Mini Kit (QiAgen®), conforme 

instruções do fabricante. O DNA foi eluído em volume final de 50µL e 

estocado a -20ºC para os procedimentos posteriores.  

Algumas amostras tiveram alíquotas lisadas com saponina e em 

seguida extração com QiAgen DNA Blood Mini Kit, e suas duplicatas 

foram submetidas à extração diretamente com o kit, sem passar pela 

lise com saponina para averiguar qual metodologia era mais acurada 

quanto ao rendimento de DNA. 

Após extração o DNA foi submetido a um quantificador 

automático da Eppendorf® (BioPhotometer) com leitura da densidade 

óptica a 260nm (DO260), para avaliar a quantidade de DNA, e a 280nm 

(DO280) para estimar a contaminação com proteínas. Todas as amostras 

obtiveram leitura com quociente de DO260 e DO280 entre 1,5 e 2, 

considerados com pureza adequada para análise.  

 

4. PCR em tempo real 

A técnica de PCR em tempo real para amplificação gênero-

específica descrita por Gama et al (2007) foi submetida a modificações 

quanto à redução do volume de reagentes e modificação no número 

de ciclos, visando obter protocolo com menor custo e maior 

sensibilidade. As sequências dos oligonucleotídios iniciadores (primers) 
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M60 e M61 assim como da sonda M62 (Tabela 4), foram selecionadas 

tendo como alvo o gene que codifica a subunidade ssrRNA de 

Plasmodium.  

A reação foi preparada com 2,5µL de DNA genômico, 12,5µL de 

TaqMan® Universal PCR Master Mix 2x, 500nM de cada primer gênero-

específico M60 e M61, e 300nM da sonda M62 marcada FAM™ e 

TAMRA™. Amplificação e detecção foram realizadas nas seguintes 

condições: 50ºC por 2 minutos, 95ºC por 15 minutos seguidos de 40 

ciclos de 94ºC por 30 segundos e 60ºC por 1 minuto. As amostras foram 

ensaiadas em duplicata no ABI PRISM 7300 da (Applied Biosystems). 

Tabela 4. Sequências dos primers gênero-específicos para amplificação de DNA 
genômico de Plasmodium e sonda FAM-TAMRA (GAMA et al, 2007) utilizados para 
realização de PCR em tempo real nas amostras positivas, negativas e nos pools. 
 

 

 

 

 

 

4.1. Sensibilidade analítica do controle positivo 

A sensibilidade do ensaio foi avaliada utilizando-se amostras de 

cultura de P. falciparum (gentilmente fornecidas pela Dra. Maria de 

Fátima Ferreira da Cruz, Fiocruz, RJ) diluídas seriadamente em sangue 

humano total não infectado (razão 10), e amostras clínicas de P. vivax e 

Primers e Sonda Sequência (5’ – 3’) 

M60 ACA TGG CTA TGA CGG GTA ACG 

M61 TGC CTT CCT TAG ATG TGG TAG CTA 

M62 FAM™ - TCA GGC TCC CTC TCC GGA ATC GA - TAMRA 
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P. malariae cujas parasitemias foram calculadas por mm³ de sangue, 

diluídas seriadamente até a obtenção de 1parasito/µL. As amostras 

foram ensaiadas em triplicata, e depois de confirmada a 

reprodutibilidade, foram escolhidas as amostras com detecção de 

1parasito/µL para utilização como controle positivo.  

 

4.2. Especificidade  

Para avaliar a especificidade foram utilizadas amostras de DNA 

de outros parasitos e vírus: Toxoplasma sp, Leishmania sp, Trypanosoma 

sp e vírus da Hepatite B, em duplicata.  

 

4.3. Controle negativo e controle interno  

Como controle negativo nas reações de PCR em tempo real 

utilizou-se água ultra pura ou DNA extraído dos pools negativos, que 

foram ensaiados previamente por PCR em tempo real para esta 

finalidade. Adicionalmente, um controle interno foi incluso a fim de 

testar a qualidade do DNA, mediante amplificação de uma sequência 

do gene humano GAPDH marcada com Vic e MGB (Applied 

Biosystems). Posteriormente foi adotado protocolo para amplificação 

do gene da β-globina por PCR convencional, utilizando os primers GH-

20 (59-GAAGAGCCAAGGACAGGTAC) e PCO4 (59-CAACTTCATC 

CACGTTCACC), produzindo um fragmento de 260bp. As condições da 
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reação foram 95°C por 5 min., e então 94°C por 1 min., 55°C por 1 min., 

72°C por 1 min. em 40 ciclos (MELANA et al, 2001). 

 

5. Nested PCR 

Após padronização dos ensaios de PCR em tempo real, as 

amostras individuais foram ensaiadas com protocolo convencional de 

Nested PCR (SNOUNOU et al, 1993), usando genes de ssrRNA como alvo. 

A primeira reação empregou primers gênero-específicos rPLU5 e 

rPLU6 que amplificam um fragmento de 1.2Kb, e a segunda reação 

(nested), primers espécie-específicos para cada espécie (Tabela 5).  

A reação foi preparada com 25µL em cada tubo, sob as 

seguintes condições: 250nM de cada primer, 125µM dNTPs, 2mM MgCl2, 

50mM KCl, 10mM Tris pH 8,3, 0,4 U de Taq polimerase e 1µL de DNA 

genômico. Em todos os ensaios de PCR foram incluídos controles 

positivos (DNA genômico de P. vivax, P. falciparum e P. malariae) e 

negativos (água ultrapura). 

As condições da primeira reação da PCR foram: 1 ciclo de 

denaturação inicial a 95°C por 5 minutos, 58°C por 2 minutos, 72°C por 2 

minutos e então 24 ciclos a 94°C por 1 minuto, 58°C por 2 minutos e 

72°C por 2 minutos, e um ciclo final de extensão a 72°C por 5 minutos. 
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Na 2ª reação foram realizados 30 ciclos de amplificação, nas mesmas 

condições.  

Os fragmentos obtidos foram separados por eletroforese em gel 

de agarose a 1,5% em tampão TBE (0,089M Trizma Base, 0,089M Ácido 

Bórico, 0,02M EDTA), e visualizados com brometo de etídio ou Blue 

Green (LGC Bio) através de luz UV. Foi utilizado marcador de peso 

molecular de 100bp. 

Tabela 5. Sequências dos primers utilizados para amplificação por nested PCR, de 
fragmentos de genes da ssrRNA de Plasmodium. Os primers rPLU5 e rPLU6 são gênero-
específicos e os primers rVIV1 e rVIV2, rMAL1 e rMAL2, rFAL1 e rFAL2, rOVA1 e rOVA2 
(ou rOVA1v e rOVA2v) são espécie-específicos para P. vivax, P. malariae, P. 
falciparum e P. ovale respectivamente. Gene ssrRNA esquematizado abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Primers Sequência (5’ – 3’) 

rPLU5 CCTGTTGTTGCCTTAAACTTC 

rPLU6 TTAAAATTGTTGCAGTTAAAACG 

rVIV1 CGCTTCTAGCTTAATCCACATAACTGATAC 

rVIV2 ACTTCCAAGCCGAAGCAAAGAAAGTCCTTA 

rMAL1 ATAACATAGTTGTACGTTAAGAATAACCGC 

rMAL2 AAAATTCCCATGCATAAAAAATTATACAAA 

rFAL1 TTAAACTGGTTTGGGAAAACCAAATATATT 

rFAL2 ACACAATGAACTCAATCATGACTACCCGTC 

rOVA1 ATCTCTTTTGCTATTTTTTAGTATTGGAGA 

rOVA2 GGAAAAGGACACATTAATTGTATCCTAGTG 

rOVA1v ATCTCCTTTACTTTTTGTACTGGAGA 

rOVA2v GGAAAAGGACACTATAATGTATCCTAATA 
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6. Detecção de anticorpos 

Todas as amostras de soro positivas para malária pela gota 

espessa bem como um painel de 10 amostras negativas, foram 

submetidas individualmente ao teste SD Bioline Malaria Pf/Pv (Standard 

Diagnostics, Inc.). O teste foi realizado mediante adição de 10µL de 

soro em membrana de nitrocelulose com antígenos de captura 

recombinantes de P. falciparum (MSP) na banda teste em uma região, 

e com antígenos de captura recombinantes de P.vivax (MSP) na 

segunda banda teste em outra região da membrana. Foram 

adicionadas de três a cinco gotas de diluente e aguardado o tempo 

mínimo de 5 minutos e não superior a 20 minutos para visualização das 

bandas. A linha controle foi revelada em todos os ensaios, indicando 

que o teste foi realizado adequadamente. O teste também foi 

realizado com pools contendo amostras positivas e negativas. 

 

7. Aspectos éticos da pesquisa 

As amostras de sangue pertencentes ao Banco de Cepas do 

Núcleo de Estudos em Malária da SUCEN originaram-se de amostras de 

sangue de pacientes deste Laboratório e foram colhidas mediante 

consentimento informado do paciente, para a realização de pesquisas 

afins. Este procedimento cumpre as determinações da Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Faculdade de 
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Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), segundo a qual 

nenhuma objeção deve ser feita à utilização de material biológico 

estocado, originalmente colhido no contexto de pesquisas afins com o 

atual projeto, desde que garantida a preservação rigorosa do 

anonimato dos indivíduos originariamente envolvidos e a conservação 

e utilização eticamente corretas do material, bem como das 

informações obtidas a partir dele.  

Todas as amostras de sangue coletadas especificamente para 

este estudo obedeceram aos critérios estabelecidos pela resolução 

número 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde, mediante termo de consentimento informado (ANEXOS I e II). 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

8. Análise estatística 

Para os cálculos de Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo 

Positivo e Valor Preditivo Negativo foi utilizado o software GraphPad 

Prism 5.01. O mesmo software foi utilizado para o cálculo do 

desempenho comparativo entre os ensaios moleculares e sorológicos 

aplicando-se o teste χ2; para o cálculo do desempenho comparativo 

entre dois testes (PCR em tempo real e nested PCR, PCR em tempo real 
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e SD Bioline, nested PCR e SD Bioline) foi aplicado o teste exato de 

Fisher. A concordância foi avaliada com índice Kappa (IC 95%), 

método 1 de Cohen (1960), disponível no sítio 

http://faculty.vassar.edu/lowry/kappa.html. Os níveis de significância 

dos testes foram fixados assumindo um erro tipo 1 de 5% (α=0.05). 
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1. Padronização dos controles positivo e negativo 

1.1. Padronização do controle positivo pelas técnicas de PCR em 

       tempo real e nested PCR 

As amostras de cultura de P. falciparum diluídas seriadamente a 

razão 10 tinham parasitemia inicial de 3.600 parasitos/mm³ e final de 

0,36 parasitos/mm³. A PCR em tempo real foi capaz de amplificar todas 

as amostras, sendo a de menor diluição (3.600 parasitos/mm3) 

detectada com Cycle Threshold (Ct) de 21.67 e a maior diluição (0,36 

parasitos/mm³) com Ct de 34.22 (Figura 6).  O limiar de detecção para 

ser utilizado como controle positivo no estudo foi definido pelo Ct da 

amostra contendo 1parasito/µL. Esta amostra apresentou 

reprodutibilidade em todos os ensaios, com variação mínima nos Cts. A 

PCR convencional conseguiu amplificação somente até a diluição de 

3,6 parasitos/mm³ (Figura 7).  Para efeito de ponto de corte entre 

amostras positivas e negativas foi considerada a média dos Cts do 

controle de todos os ensaios, mais 2,00 Desvio Padrão, resultando num 

cut-off de 36,88. 

Amostras clínicas de P. vivax e P. malariae diagnosticadas pela 

microscopia com 60 parasitos/mm³, também foram diluídas para 6 e 1 

parasito/mm³. Uma alíquota foi lisada com saponina antes de usar o kit 

de extração e outra alíquota foi submetida diretamente ao kit de 

extração. Houve amplificação proporcional entre amostras lisadas com 
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saponina e diretamente com o kit de extração no ensaio de PCR em 

tempo real (Figura 8); já com as mesmas amostras ensaiadas com PCR 

convencional, houve amplificação em somente duas amostras de P. 

malariae com 6 parasitos/mm³ na amostra de pré-lise com saponina e 

diretamente com o kit (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. PCR em tempo real com as diluições seriadas de amostras de P. falciparum 
de cultura, em duplicata: diluições de 3.600 parasitos/mm³ a 0,36 parasito/mm³ e 
Cycle Treshold (Ct) de 21,7 a 34,3, respectivamente (A). Curva mostrando o log da 
quantidade inicial de DNA (eixo-x) e Ct (eixo-y), com um coeficiente de 
determinação (R2) de 0,99 e -3,2 de inclinação (B). 

 

 A 

 B 



 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Nested PCR realizado com as diluições seriadas de amostras de P. falciparum 
de cultura, em duplicata: diluições de 3.600 parasitos/mm³ a 0,36 parasito/mm³.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. PCR em tempo real de amostras de P. malariae e P. vivax lisadas com e sem 
saponina e diluídas para 6 e 1 parasito/mm³, controle positivo amostras clínicas de 
P.falciparum (Ct 22) e P. malariae (Ct 19). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 9. Nested PCR de amostras de P. malariae e P. vivax lisadas com (A e C) e sem 
(B e D) saponina e diluídas para 6 (A e B) e 1 (C e D) parasito/mm³. 

  
Marker      3.600        360          36p           3,6             1               0,5            0,36 
100bp                         

Parasitos/mm3 

P. vivax P. malariae 

   A        B       C        D        C+     C-   A      B      C      D     C+    C- 
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1.2. Padronização do controle negativo 

Todas as amostras negativas incluindo as amostras positivas para 

outras doenças foram testadas por PCR em tempo real e resultaram 

negativas (Figura 10). Oito amostras que apresentaram Ct acima de 38 

(consideradas negativas) foram testadas por nested PCR juntamente 

com as quatro amostras positivas para outras patologias e em 

nenhuma delas houve amplificação, confirmando o resultado da PCR 

em tempo real. Das 44 amostras negativas para malária pela gota 

espessa, foi calculada uma amostragem em Excel 2007 na função 

ALEATÓRIO, utilizando um algoritmo de geração de 10 números 

randomizados para aplicação do teste imunocromatográfico SD 

Bioline. Este ensaio também resultou negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.  PCR em tempo real realizado com amostras negativas e controle positivo 
com 1parasito/mm³ (▲). 

 

 

▲ 
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2. Controle interno 

Para testar a qualidade do DNA analisou-se o desempenho de 

dois controles internos: o gene GAPDH (gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase [Homo sapiens]) e β-globina [Homo sapiens]. O GAPDH 

foi inicialmente proposto visto que poderia ser inserido na mesma 

reação da PCR em tempo real utilizada na detecção de Plasmodium. 

Após vários testes seguindo o protocolo do fabricante (Applied 

Biosystems), concluiu-se que a utilização do GAPDH não seria a melhor 

opção para este estudo, visto que a reação de amplificação em 

duplex aumentou o Ct e poderia prejudicar a detecção de baixas 

parasitemias (Tabela 6 e Figura 11).  

Tabela 6. PCR em tempo real realizado em triplicata com amostras de P. falciparum 
de cultura em diluições seriadas, com e sem GAPDH. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Com GAPDH Sem GAPDH Com GAPDH Sem GAPDH

10/11/2009 22/10/2009 10/11/2009 22/10/2009

A1 PFA 24,22 21,28

B1 PFA 3.200p/µL 24,26 21,37

C1 PFA 24,6 21,32

D1 PFB 26,84 23,76

E1 PFB 320p/µL 26,87 23,8

F1 PFB 26,92 23,89

A2 PFC 30,14 27,53

G1 PFC 36p/µL 30,29 27,49

H1 PFC 30,12 27,63

B2 PFD 35,15 31,57

C2 PFD 3,6p/µL 34,19 31,4

D2 PFD 34,63 31,1

E2 PFE 37,74 33,42

F2 PFE 0,36p/µL 36,86 33,49

G2 PFE 37,26 33,72

A3 PFY 35,68 33,3

B3 PFY 1p/µL 36,28 33,18

H2 PFY 36,3 33,33

C3 PFZ 38,03 34,3

D3 PFZ 0,5p/µL 37,52 34

E3 PFZ 36,42 35

A4 (Contr.+) 26,02 22,65

H3 (Contr.+) 26,09 22,5

F3 (Contr. +) Undetermined 21,38

G3 (Contr. +) Undetermined 21,31
32.400p/µL 0,00 21,35 21,35 -100,00

37,32 34,43 -2,89 8,39

1440p/µL 26,06 22,58 -3,48 15,42

37,29 33,54 -3,74 11,16

36,09 33,27 -2,82 8,47

30,18 27,55 -2,63 9,56

34,66 31,36 -3,30 10,52

diferença %

24,36 21,32 -3,04 14,24

26,88 23,82 -3,06 12,85

Ct Média

Well Sample Name Parasitemia diferençaAmostra 
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Figura 11. PCR em tempo real para teste do gene GAPDH (gliceraldeído-3-fosfato 
desidrogenase [Homo sapiens]) como controle interno, realizado com amostras 
contendo leucócitos e com os pools de validação. Gene esquematizado no topo. 

 

Os resultados obtidos com a PCR convencional para 

amplificação do gene da β-globina como controle interno mostraram-

se adequados ao estudo, com amplificação de todos os isolados, 

indicando que a obtenção de DNA genômico foi realizada 

adequadamente (Figura 12). 
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Figura 12. PCR Convencional para teste do gene da β-globina [Homo sapiens] como 
controle interno, realizado com amostras contendo leucócitos e com pools. Gene 
esquematizado no topo. 

 

3. Desempenho da PCR em tempo real, nested PCR e SD 

Bioline Pf/Pv comparados com a gota espessa  

As 50 amostras positivas para malária pela microscopia, 

considerada o teste de referência, foram ensaiadas individualmente 

pela PCR em tempo real e nested PCR. Uma amostra foi excluída da 

análise dos testes realizados com as amostras individuais por problemas 

decorrentes da extração de DNA, mas foi mantida no agrupamento 

em pools, visto que neste caso a extração foi adequada.  Ainda, 48 

amostras negativas foram testadas individualmente.  

Quarenta e cinco amostras foram positivas para Plasmodium pela 

PCR em tempo real, com Sensibilidade de 91,84%, Especificidade 

(48/48) de 100,00%, Valor Preditivo Positivo de 100,00 e Valor Preditivo 
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Negativo de 92,31; 46 amostras detectaram Plasmodium pela nested 

PCR, com Sensibilidade de 93,88%, Valor Preditivo Positivo de 100,00, 

Valor Preditivo Negativo de 80,00, e Especificidade de 100,00% em 12 

amostras negativas ensaiadas; foram ensaiadas 46 amostras com o 

teste SD Bioline Pf/Pv (três amostras de P. malariae foram excluídas visto 

que o teste detecta anticorpos contra P. vivax e P. falciparum); 32 

amostras foram reagentes no teste sorológico, com Sensibilidade de 

69,56%, Valor Preditivo Positivo de 100,00, Valor Preditivo Negativo de 

41,66 e Especificidade de 100,00% em 10 amostras testadas (Tabela 7). 

Uma amostra diagnosticada como P. vivax pela microscopia, foi 

confirmada como P. ovale associada a P. falciparum pela nested PCR; 

uma amostra diagnosticada pela gota espessa como P. vivax resultou 

em P. malariae pela nested PCR; uma amostra de P. falciparum pela 

gota espessa foi dada como associada de P. falciparum e P. vivax na 

nested PCR.  

 

Tabela 7. Valores de Sensibilidade (S), Especificidade (E), Valor Preditivo Positivo (VPP) 
e Valor Preditivo Negativo (VPN) de PCR em tempo real, nested PCR e SD Bioline, 
comparados à gota espessa, com IC 95% de probabilidade. 
 
 
 
 
 

 

 

S (%) E (%) VPP VPN

91,84   (80,40 - 97,73) 100,00  (92,60 - 100,00) 100,00   (92,13 - 100,00) 92,31   (81,46 - 97,86)

93,88   (83,13 - 98,72) 100,00   (73,54 - 100,00) 100,00   (92,29 - 100,00) 80,00   (51,91 - 95,67)

69,56   (54,25 - 82,26) 100,00   (69,15 - 100,00) 100,00   (89,11 - 100,00) 41,66  (22,11 - 63,36)SD Bioline

PCR em tempo real

Nested PCR

Teste
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3.1. Desempenho comparativo dos ensaios moleculares e o 

sorológico 

Comparando-se a sensibilidade dos três testes observou-se 

diferença estatisticamente significante (p=0.0011, teste χ2). Entre a PCR 

em tempo real e a nested PCR não houve diferença significante 

(p=1,000, teste exato de Fisher); o SD Bioline Pf/Pv foi menos sensível que 

a PCR em tempo real (p=0.0080, teste exato de Fisher) e que a nested 

PCR (p=0.0027, teste exato de Fisher). 

 

3.2. Concordância entre os testes moleculares e o sorológico 

A Tabela 8 mostra os valores de κ com IC de 95% de 

Probabilidade. Os resultados entre a PCR em tempo real e nested PCR 

apontaram ótima concordância entre os ensaios. Entre a PCR em 

tempo real e o SD Bioline Pf/Pv a concordância foi considerada regular. 

Entre a nested PCR e SD Bioline Pf/Pv houve concordância regular. A 

interpretação dos valores utilizada foi a de Pereira (1995) e de Andrade 

e Zicker (1997) conforme Quadro 1.  
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Tabela 8. Concordância e índice Kappa (IC 95%) entre os testes moleculares e o 
sorológico. 
 

Teste Concordância κκκκ    
PCR em tempo real 

95,16% 0,871 (0,7286 - 1) 
Nested PCR 

      

PCR em tempo real 
83,05% 0,6088 (0,378 - 0,8298) 

SD Bioline 

      

Nested PCR 
77,96% 0,4863 (0,2397 - 0,7329) 

SD Bioline 

 

 

Quadro 1. Interpretação dos valores de Kappa entre os testes moleculares e o 
sorológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aspectos comparativos entre os ensaios moleculares e 

o sorológico considerando as amostras de P. vivax 

Dentre as 35 amostras diagnosticadas como P. vivax pela gota 

espessa e ensaiadas por PCR em tempo real (Figura 13), nested PCR 

(Figura 14) e o teste imunocromatográfico SD Bioline Pf/Pv (Figura 15), 

três amostras (8,57%) apresentaram Ct acima do cut-off, resultando 

negativas na PCR em tempo real.  A nested PCR também falhou em 

Valor de kappa  Concordância  
< 0,00 Ruim 

0,00 – 0,20 Fraca 
0,21 – 0,40 Considerável 
0,41 – 0,60 Regular 
0,61 – 0,80 Boa 
0,81 – 0,99 Ótima 

1,00 Perfeita 
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amplificar três amostras (8,57%) e possibilitou a detecção de outras 

espécies em duas. Em duas das três amostras negativas houve 

concordância com a PCR em tempo real.  Com relação ao SD Bioline, 

14 soros (30,43%) não reagiram com os antígenos presentes no teste. 

Estes resultados são apresentados na Tabela 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 13.  PCR em tempo real realizado com amostras de P. vivax e controle positivo 
com 1parasito/mm³ (▲). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 
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Figura 14.  Nested PCR realizado com DNA de amostras de sangue positivas para  
P. vivax, mostrando amplificação de fragmentos de 120bp. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 15. A. Teste imunocromatográfico SD Bioline Malária Pf/Pv (Standard Diag, Inc.) 
para detecção de anticorpos específicos contra antígenos recombinantes, realizado 
com amostras de soro positivas para P. vivax. B. Controle realizado com amostras de 
soro negativas para malária. Seta vermelha=controle do teste; seta azul= reação 
positiva. 

 
 

Marker    01      02      03     04      05      06       07     08      09      10      11      12       27    28       + 

       29     30    31    33      34     35    36    37     38     41    13     26    42      N    N     c -      +      + 

 

A B 
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Tabela 9. Resultados dos ensaios de PCR em tempo real (cut-off = 36,88), nested PCR e 
teste imunocromatográfico SD Bioline Pf/Pv em amostras de sangue positivas para P. 
vivax. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Time Nested

Nº  PCR PCR
Projeto PMS Pmm³ Média Ct 2 Pv 1 Pf

01 Pv ++/+ 15120 19.22 Pv  + Ø

02 Pv +++/++ 33960 16.37 Pv  + Ø

03 Pv +/++ 2880 19.01 Po/Pf Ø  +

04 Pv+/+/2 6480 22.57 Pm Ø  +

05 Pv +++/+ GOI 19.95 Pv Ø Ø

06 Pv +++/+ GOI 19.61 Pv  +  +

07 Pv ++/+ GOI 21.27 Pv Ø Ø

08 Pv +++/++ GOI 34.73 neg Ø  +

09 Pv ++/+ GOI 20.12 Pv  + Ø

10 Pv +/+ GOI 23.2 Pv  + Ø

11 Pv +++/++ GOI 19.88 Pv Ø Ø

12 Pv +++/++ GOI 19.01 Pv  + Ø

13 Pv ++ GOI 19.89 Pv  + Ø

18 Pv 5v/2vg 240 39.25 neg  + Ø

19 Pv ++/+ 12960 18.12 Pv  + Ø

29 Pv +/2/+ 1920 19.88 Pv  + Ø

30 Pv +++ 16800 18.47 Pv  + Ø

31 Pv ++/+ 15120 20.37 Pv   + Ø

33 Pv < +/2 120 39.04 neg Ø Ø

34 Pv ++ 16320 24.06 Pv  + Ø

35 Pv +++/++ 31920 17.86 Pv  + Ø

37 Pv ++/+ 14760 21.73 Pv  + Ø

38 Pv +/+/1 1080 39.11 Pv Ø Ø

39 Pv +/2/+/1 960 31.83 Pv  + Ø

40 Pv +/+/2 8760 29.79 Pv Ø Ø

41 Pv +/+/2 1920 22.97 Pv  + Ø

42 Pv +++/++ 16960 18.16 Pv  + Ø

43 Pv +++/++ 41760 18.65 Pv  + Ø

44 Pv ++ GOI 21.17 Pv  + Ø

45 Pv +/2 GOI 31.71 Pv  + Ø

46 Pv ++ GOI 21.73 Pv Ø Ø

47 Pv ++ GOI 18.41 Pv  + Ø

48 Pv GOI 24.12 Pv Ø Ø

49 Pv + GOI 21.4 Pv  + Ø

50 Pv + GOI 24.08 Pv Ø Ø

SD Bioline Pf /Pv  (MSP) Gota Espessa

PMS: GOI : Gota Espessa Indisponível Pf  : Plasmodium falciparum

Pmm³ : Ø : Negativo Pm : Plasmodium malariae

LPI : Pv : Plasmodium vivax Po : Plasmodium ovale

Parasitemia padrão Ministério da Saúde

Parasitemia por milímetro cúbico

Local Provável da Infecção
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5. Aspectos comparativos entre os ensaios moleculares e o 

sorológico das amostras de P. falciparum e P. malariae 

Onze amostras de P. falciparum e três amostras de P. malariae 

diagnosticadas pela gota espessa foram ensaiadas por PCR em tempo 

real (Figura 16), nested PCR (Figura 17) e o teste imunocromatográfico 

SD Bioline Pf/Pv (Figura 18).  

O resultado obtido pela PCR em tempo real mostrou que houve 

amplificação em 100% das amostras de P. falciparum e em 2 das 3 

amostras de P. malariae, com falha na detecção de uma amostra.  A 

nested PCR mostrou amplificação em 100% das amostras para as duas 

espécies e detectou parasitemia mista de P. falciparum com P. vivax 

em uma amostra. O SD Bioline Pf/Pv falhou na detecção de anticorpos 

em duas amostras (18,18%) de P. falciparum.  O teste detectou 

anticorpos contra P. vivax em uma das três amostras de P. malariae.  

Estes resultados são apresentados na Tabela 10.  
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Figura 16.  PCR em tempo real realizado com amostras de P. falciparum (A),  
P. malariae (B) e controle positivo com 1parasito/mm³ (▲). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17.  Nested PCR realizado com amostras de sangue positivas para P. falciparum 
(A) e P. malariae (B) mostrando amplificação de fragmentos de 205bp e 144bp 
respectivamente. 

▲ 

▲ 

A 

B 

Marker    22       23        25        26       27        28        29      30        31       33       34        35           +       
35+ 

          01      02      12        13      14       26       27       41      42       N        N       N       N        N         +       
+        

A 

B 
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Figura 18. Teste imunocromatográfico SD Bioline Malária Pf/Pv (Standard Diag, Inc.) 
para detecção de anticorpos específicos contra antígenos recombinantes, realizado 
com amostras de soro positivas para P. falciparum (nos. 17,20,21,22,23 e 24). Seta 
vermelha=controle do teste; seta azul= reação positiva. 

 

 

Tabela 10. Resultados dos ensaios de PCR em tempo real (cut-off = 36,88), nested PCR 
e teste imunocromatográfico SD Bioline Pf/Pv em amostras de sangue positivas para P. 
falciparum e P. malariae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PMS: GOI : Gota Espessa Indisponível Pf  : Plasmodium falciparum

Pmm³ : Ø : Negativo Pm : Plasmodium malariae

LPI : Pv : Plasmodium vivax Po : Plasmodium ovale

Parasitemia padrão Ministério da Saúde

Parasitemia por milímetro cúbico

Local Provável da Infecção

Real Time Nested

Nº  PCR PCR
Projeto PMS Pmm³ Média Ct 2 Pv 1 Pf

14 Pm +++/+ 518000 21.49 Pm Ø Ø

15 Pm 120 36 Pm  + Ø

16 Pm 120 36.98 Pm Ø Ø

17 Pf 7200/2039 9240 21.67 Pf  +  +

20 Pf 5879 5879 20.77 Pf/Pv Ø Ø

21 Pf 4.799 4799 34.4 Pf Ø  +

22 Pf 360/840g 1200 21.65 Pf Ø  +

23 Pf 17160 17160 21.24 Pf Ø  +

24 Pf 32400 32400 26 Pf  + Ø

25 Pf 11400 11400 21.52 Pf Ø  +

26 Pf 56880 56880 19.34 Pf Ø  +

27 Pf 65000 65000 17.62 Pf Ø  +

28 Pf 28080 28080 19.2 Pf Ø  +

36 Pf 2640/3480fg 6120 20.13 Pf Ø  +

Gota Espessa SD Bioline Pf/Pv (MSP) 

PMS: Parasitemia padrão Ministério da Saúde  Pmm³:       Parasitemia por milímetro cúbico 
Ø:     Negativo     Pm:            Plasmodium malariae  
Pv:    Plasmodium vivax    Po:             Plasmodium ovale   
Pf:     Plasmodium falciparum    
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6. Aspectos comparativos entre os ensaios moleculares e o 

sorológico das amostras processadas em pool 

Foram processados quinze pools contendo amostras positivas e 

negativas, conforme demonstrado no Item 2 de Material e Métodos, 

Figura 5. Doze pools continham uma amostra positiva mais nove 

amostras negativas cada um. Dois pools continham duas amostras 

positivas e oito amostras negativas. Um pool continha três amostras 

positivas e sete negativas.  Quando processados por PCR em tempo 

real (Figura 19) 13 pools (86,66%) mostraram Ct menor que 36,88, 

considerado como o cut-off neste estudo. Também na nested PCR 

(Figura 20) houve amplificação gênica nos mesmos 13 pools (86,66%). O 

teste imunocromatográfico SD Bioline Pf/Pv apresentou Sensibilidade de 

73,33% com detecção em 11 (Figura 21).  

O resultado obtido pela PCR em tempo real mostrou que houve 

amplificação em 100% das amostras de P. falciparum, 90% de P. vivax e 

2 das 3 amostras de P. malariae.  A nested PCR mostrou amplificação 

em 100% das amostras de P. falciparum e 60% de P. vivax, porém em 

dois pools a nested revelou não tratar-se de P. vivax, mas sim de P. 

malariae (pool 9) e associação de P. falciparum com P. ovale (pool 14), 

o que eleva sua capacidade de detecção de infecção para 80%. Em 1 

dos 3 dos pools contendo amostras de P. malariae pela gota espessa, a 

nested mostrou concordância. O SD Bioline Pf/Pv mostrou detecção de 
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anticorpos em cinco amostras de P. vivax (50%) e três de P. falciparum 

(75%).  Estes resultados são apresentados na Tabela 11. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19.  PCR em tempo real realizado com amostras positivas e negativas 
agrupadas em pools e controle positivo com 1parasito/mm³ (▲). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Nested PCR realizado com amostras processadas em pools contendo 
amostras positivas com negativas, mostrando amplificação de fragmentos de 205bp, 
120bp e 144bp respectivamente para P. falciparum, P. vivax e P. malariae. 

 

▲ 

 M      P. 4      P. 5     P. 6    P.13       +        –          M       P. 4     P. 5     P. 6     P.13      +        – 
          

                    P. vivax     P. malariae 

 Marker    -         +       P. 15     P. 14     P. 11    P. 10    P. 7  
 
   P. falciparum 
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Figura 21. Teste imunocromatográfico SD Bioline Malária Pf/Pv (Standard Diag, Inc.) 
para detecção de anticorpos específicos contra antígenos recombinantes, realizado 

com soros processados em pools contendo amostras positivas* com negativas. * = P. 
falciparum, P. vivax, P. malariae ou P. ovale. 
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Tabela 11. Resultados dos ensaios de PCR em tempo real (cut-off 36,88), nested PCR e 
teste imunocromatográfico SD Bioline Pf/Pv (Standard Diag. Inc.) realizado com pools 

contendo amostras positivas* com negativas. * = P. falciparum, P. vivax, P. malariae 
ou P. ovale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Time Nested Real Time

Nº  PCR PCR  PCR  individual
POOL PMS Pmm³ Média Ct 2 Pv 1 Pf Média Ct

39 - Pos Pv 960 31,83

1 - Neg

2 - Neg

3 - Neg

4 - Neg

5 - Neg

6 - Neg

7 - Neg

8 - Neg

9 - Neg

18 - Pos Pv 240 39.25

10 - Neg

11 - Neg

12 - Neg

13 - Neg

14 - Neg

15 - Neg

16 - Neg

17 - Neg

18 - Neg

40 - Pos Pv 8760 29.79

19 - Neg

20 - Neg

21 - Neg

22 - Neg

23 - Neg

24 - Neg

25 - Neg

26 - Neg

27 - Neg

16 -  Pos Pm 120 36.98

28 - Neg

29 - Neg

30 - Neg

31 - Neg

32 - Neg

33 - Neg

34 - Neg

35 - Neg

36 - Neg

16 - Pos  Pm 120 36,98

32 - Pos  Pv  120 Não Realizado

15 - Pos  Pm 120 36

37 - Neg

38 - Neg

39 - Neg

40 - Neg

41 - Neg

42 - Neg

43 - Neg

Amostra

1 29,82

2 Neg

SD Bioline Pf/Pv (MSP) Gota Espessa

5 33.49

Neg
Neg

3 26.23

4 Neg

 +  Ø
Neg

 Ø  Ø

Neg

 Ø  Ø
Neg

 ØPv

Neg

Pv  +  Ø

Neg

Pv

 Ø
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Real Time Nested Real Time

Nº  PCR PCR  PCR  individual
POOL PMS Pmm³ Média Ct 2 Pv 1 Pf Média Ct

32 - Pos Pv 120 Não Realizado

1 - Neg

2 - Neg

3 - Neg

4 - Neg

5 - Neg

6 - Neg

7 - Neg

8 - Neg

9 - Neg

22 -  Pos  Pf 1200 21.65

10 - Neg

11 - Neg

12 - Neg

13 - Neg

14 - Neg

15 - Neg

16 - Neg

17 - Neg

18 - Neg

21 - Pos  Pf 4.800 34,44

19 - Neg

20 - Neg

21 - Neg

22 - Neg

23 - Neg

24 - Neg

25 - Neg

26 - Neg

27 - Neg

04- Pos Pv 6480 22.57

28 - Neg

29 - Neg

30 - Neg

31 - Neg

32 - Neg

33 - Neg

34 - Neg

35 - Neg

36 - Neg

18- Pos Pv 240 39.25

22 - Pos  Pf 1200 21.65

5 - Neg

37 - Neg

38 - Neg

39 - Neg

40 - Neg

41 - Neg

42 - Neg

43 - Neg

SD Bioline Pf/Pv (MSP) 
Amostra

 Ø

Gota Espessa

 +34,06 Pv6

7
Neg

8 23.13 Pf  Ø  +

27.13 Pf

Neg

9 23.74 Pm  Ø  +
Neg

10 26.68 Pf  Ø  +

 Ø  +

Neg

Neg
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Real Time Nested Real Time

Nº  PCR PCR  PCR  individual
POOL PMS Pmm³ Média Ct 2 Pv 1 Pf Média Ct

24 - Pos Pf 32400 23.9

1 - Neg

2 - Neg

3 - Neg

4 - Neg

5 - Neg

6 - Neg

7 - Neg

8 - Neg

9 - Neg

29- Pos Pv 1920 19.88

10 - Neg

11 - Neg

12 - Neg

13 - Neg

14 - Neg

15 - Neg

16 - Neg

17 - Neg

18 - Neg

15 - Pos Pm 120 36

19 - Neg

20 - Neg

21 - Neg

22 - Neg

23 - Neg

24 - Neg

25 - Neg

26 - Neg

27 - Neg

3 - Pos Pv 2880 19,01

28 - Neg

29 - Neg

30 - Neg

31 - Neg

32 - Neg

33 - Neg

34 - Neg

35 - Neg

36 - Neg

39 - Pos Pv 960 31,83

33 - Pos Pv 120 39,04

27 - Neg

37 - Neg

38 - Neg

39 - Neg

40 - Neg

41 - Neg

42 - Neg

43 - Neg

SD Bioline Pf/Pv (MSP) 
Amostra

Gota Espessa

Neg
 Ø

Pv  +

11 26,01 Pf  +

12 20.02  Ø
Neg

13 34.67 Pm  Ø  Ø
Neg

 Ø  +
Neg

15 29.61 Pv  +  Ø

Neg

14 23.37 Pf/Po

PMS: GOI : Gota Espessa Indisponível Pf  : Plasmodium falciparum

Pmm³ : Ø : Negativo Pm : Plasmodium malariae

LPI : Pv : Plasmodium vivax Po : Plasmodium ovale

Parasitemia padrão Ministério da Saúde

Parasitemia por milímetro cúbico

Local Provável da Infecção

PMS: Parasitemia padrão Ministério da Saúde Pmm³:       Parasitemia por milímetro cúbico 
Ø:     Negativo    Pm:            Plasmodium malariae  
Pv:    Plasmodium vivax   Po:             Plasmodium ovale   
Pf:     Plasmodium falciparum       
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Nos programas de controle da malária, o diagnóstico laboratorial 

é considerado um dos mais importantes fatores, visto que a partir da 

detecção dos casos são instituídas todas as estratégias aplicáveis a 

cada região acometida pela doença.  O método de referência para a 

rotina de diagnóstico é a gota espessa, dada à simplicidade de 

realização e baixo custo. Porém, suas limitações incluem diminuição na 

sensibilidade em baixas parasitemias, dificuldade na detecção de 

infecções mistas e alterações morfológicas induzidas por medicação 

pregressa (MILNE et al, 1994).  Embora utilizada rotineiramente em áreas 

endêmicas, não é indicada para processamento de grande número de 

amostras de sangue em estudos epidemiológicos e clínicos ou em 

serviços de hemoterapia, por exigir longos períodos de observação por 

profissionais altamente capacitados, nem sempre disponíveis 

principalmente em regiões não endêmicas (KAIN et al, 1998).  Para 

superar estas dificuldades, muitos estudos sobre metodologias 

moleculares foram desenvolvidos, com utilização de diferentes 

protocolos baseados em amplificação de sequências de DNA de 

Plasmodium, tendo como alvo principal os genes que codificam a 

subunidade menor do RNA ribossomal (KIMURA et al, 1997; RUBIO et al, 

1999).  Técnicas sensíveis e específicas foram descritas, com 

capacidade de detecção de 1 parasito/µL (SNOUNOU et al, 1993); 

Gama e colaboradores (2007) modificaram protocolo de PCR em 

tempo real (LEE et al, 2002) para uma PCR convencional gênero-
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específica, com capacidade de detecção de 0,5 parasito/µL. O 

mesmo limiar de detecção foi observado com a PCR em tempo real, o 

que levou à escolha deste protocolo para utilização neste estudo.  

Buscando validar também um teste rápido para detecção de 

anticorpos para uso em associação com a detecção de material 

genômico de Plasmodium, adotou-se o SD Bioline Pf/Pv para ser 

ensaiado em amostras individuais e em amostras agrupadas em pools.  

 Para avaliar sensibilidade analítica da PCR em tempo real e da 

nested PCR neste estudo, foram utilizadas amostras de sangue 

provenientes de cultivo contínuo de P. falciparum, o que permitiu a 

determinação exata do número de parasitos/µL. Partiu-se de uma 

parasitemia inicial de 3.600 até 0,36 parasitos/µL, sendo que a PCR em 

tempo real foi capaz de amplificar até esta última diluição e a nested 

PCR até 3,6 parasitos/µL.  Visto que a diluição referente a 1 parasito/µL 

foi reprodutível em todos os ensaios de PCR em tempo real realizados, e 

sendo este o limiar de detecção descrito para a nested PCR em 

amostras de cultura de P. falciparum (SNOUNOU et al, 1993), esta diluição 

foi adotada como controle positivo para a PCR em tempo real, embora 

a nested PCR tenha falhado em nossos ensaios na detecção deste 

valor.  Corrobora com este fato, a observação dos autores (SNOUNOU et 

al, 1993) de que, em função da dificuldade para se determinar o 

número de genomas parasitários nas amostras, que podem conter 
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esquizontes, o limiar de detecção de 10 parasitos/µL é o mais 

adequado a se considerar.  

 Os resultados com as diluições de duas amostras clínicas, sendo 

uma de P. vivax e uma de P. malariae mostraram que a PCR em tempo 

real foi capaz de detectar até 1 parasito/µL na amostra de P. malariae, 

comparável aos resultados obtidos por Perandin et al (2004) em 

amostras clínicas, que mostraram amplificação de 0,7 parasito/µL em P. 

falciparum, 4 parasitos/µL em P. ovale e 1,5 parasito/µL em P. vivax com 

Cts que atingiram 37,6; 39,1 e 36,8 respectivamente. Veron et al (2009) 

encontraram limiar de detecção de 3,1; 0,3 e 0,8 parasitos/µL em 

amostras de P. falciparum, P. vivax e P. malariae, respectivamente. Em 

nossa experiência foi considerado como cut-off o valor médio dos Cts 

na diluição de 1 parasito/µL, mais Desvio Padrão, resultando em ponto 

de corte de 36,88, o que indica um desempenho superior em relação 

aos valores obtidos por outros autores (PERANDIN et al, 2004; VERON et al, 

2009). A falha na amplificação da amostra de P. vivax pode ser 

justificada pelo padrão de contagem de parasitos estabelecido pela 

OMS: o número de parasitos visualizado na gota espessa em 100 

leucócitos é calculado em relação a 6.000 leucócitos/µL, porém este 

número pode variar de indivíduo para indivíduo, levando a um viés na 

parasitemia das amostras clínicas.  Esta constatação reforça a 

necessidade de se utilizar como controle positivo amostras provenientes 

de cultura. As amostras clínicas (uma de P. vivax e uma de P. malariae) 
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que foram diluídas para 6 parasitos/µL e 1 parasito/µL tiveram uma 

alíquota submetida à lise com saponina 1% antes da extração e outra 

alíquota extraída diretamente com o kit, a fim de se avaliar se a pré-lise 

poderia influenciar positivamente (aumentando a quantidade de DNA 

obtido) ou negativamente (inibindo de algum modo a reação de 

amplificação). De acordo com o desempenho das metodologias 

moleculares aplicadas nestas amostras, não houve diferença no 

desempenho de amplificação entre as amostras lisadas previamente 

com saponina e as amostras extraídas diretamente com o kit. 

 Para determinar e controlar a possibilidade de inibição da PCR 

em tempo real foi adicionado um controle interno na reação. O gene 

humano GAPDH tem sido utilizado para este fim (TAYLOR et al, 2010), 

com a vantagem de ser inserido na amostra a ser testada. Porém 

nossos resultados não foram satisfatórios, pois a inclusão do controle 

interno ocasionou aumento do Ct, o que poderia acarretar resultados 

falso negativos frente ao cut-off. Além disso, nos ensaios com os primers 

e sonda para o gene humano GAPDH, não houve amplificação em 

várias amostras. Como alternativa para controlar eventuais fatores de 

inibição da PCR em tempo real optou-se então pelo gene da β-globina 

como controle interno realizado com amplificação por PCR 

convencional (MELANA et al, 2001). O sucesso na amplificação de todas 

as amostras possibilitou a realização posterior da PCR em tempo real 

sem influência de qualquer fator de inibição. 
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 Os ensaios de PCR em tempo real e nested PCR aqui utilizados 

baseiam-se na amplificação de sequências gênero-específicas (GAMA 

et al, 2007) ou espécie-específicas (SNOUNOU et al, 1993) do gene ssrRNA 

de Plasmodium. Os ribossomos apresentam diferenças estruturais nas 

diferentes fases do ciclo evolutivo (MCCUTCHAN et al, 1995), sendo que 

os transcritos do gene tipo A são dominantes na fase sanguínea 

assexuada e nos gametócitos (Li et al, 1997).  Por serem muito 

adequados para a diferenciação entre as espécies de Plasmodium são 

bastante utilizados em ensaios moleculares aplicados ao diagnóstico 

de malária (KAWAMOTO et al, 1996; SINGH et al, 1999) e adotados no 

presente estudo. 

 A comparação entre a PCR em tempo real com gota espessa, 

considerada o teste de referência para malária, mostrou Sensibilidade 

de 91,84%, Especificidade de 100,00%, Valor Preditivo Positivo de 100,0 e 

Valor Preditivo Negativo de 92,31. Outros autores relatam valores um 

pouco maiores de Sensibilidade como 96,6% (BOONMA et al, 2007), 98,5% 

(HAN et al, 2007) e 99,41% (KHAIRNAR et al, 2009).  Quanto à 

especificidade nossos resultados atingiram 100%, maiores que aqueles 

descritos, de 89,4% (BOONMA et al, 2007), 94,3% (HAN et al, 2007) e 90,88% 

(KHAIRNAR et al, 2009). 

A nested PCR mostrou Sensibilidade de 93,88%, comparável a 

outros estudos, como 94,3% (HAN et al, 2007) e superior a valores 
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apresentados por outros autores, que obtiveram Sensibilidade de 96% 

apenas em parasitemias ≥500 parasitos/µL e apenas 20% em 

parasitemias abaixo de 500 parasitos/µL (COLEMAN et al, 2006).  Estes 

autores relatam Especificidade de 98%, inferior àquela obtida em 

nossos ensaios, de 100%. A nested PCR aqui utilizada (SNOUNOU et al, 

1993) possibilitou a diferenciação mais acurada das espécies de 

Plasmodium, contribuindo para detecção de infecções mistas não 

detectadas pela gota espessa devido à limitação desta técnica na 

diferenciação entre parasitos com morfologia muito semelhante. Esta 

vantagem da nested PCR faz com que este protocolo possa ser 

aplicado posteriormente a PCR em tempo real gênero-específica 

(GAMA et al, 2007) tornando a triagem de positivos em grande número 

de amostras mais eficaz e econômica.  A possibilidade de 

contaminação em todas as reações foi descartada, visto que todos os 

experimentos foram realizados em salas separadas para cada etapa 

das reações moleculares, e cujos resultados foram mostrados nos 

controles negativos. Também a possibilidade de detecção de material 

genômico de parasitos não viáveis pode ser descartada, visto que 

somente parasitos vivos são detectados pela PCR (JARRA e SNOUNOU, 

1998). 

Analisando as falhas referentes à detecção molecular, observou-

se que dentre as amostras ensaiadas por PCR em tempo real três 

amostras diagnosticadas como P. vivax e uma diagnosticada como P. 
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malariae pela gota espessa apresentaram Ct acima do cut-off, 

resultando negativas. Das três amostras de P. vivax, duas apresentavam 

na gota espessa parasitemia de 240 parasitos/mm3 (amostra 18) e 120 

parasitos/mm3 (amostra 33), e a amostra de P. malariae tinha 

parasitemia na gota espessa de 120 parasitos/mm3 (amostra 16). As 

amostras de P. vivax e a amostra de P. malariae não detectadas 

podem ser justificadas pela discrepância que pode ocorrer nos valores 

de parasitemia da gota espessa, calculados com base na 

padronização da OMS, que considera um número constante de 

leucócitos de 6.000/mm3, o que acarreta diferenças entre a 

parasitemia real e a baseada neste método. Principalmente em 

parasitemias extremamente baixas, valores como 120 ou 240 

parasitos/mm3 podem significar o encontro de um ou dois parasitos em 

grandes extensões da gota espessa, onde o examinador observa maior 

quantidade de material, gerando um viés no cálculo.  Concordantes 

com esta observação são os valores de Ct em torno de 39 em três 

amostras e de 36,98 em outra, apontando para um deslocamento dos 

Cts, acima do ponto de corte. Além das baixíssimas parasitemias, 

problemas decorrentes da extração levaram a obtenção de DNA de 

má qualidade. Portanto apenas na amostra 38 de P. vivax, o Ct acima 

do cut-off significa uma falha intrínseca do método.  

Dentre as três amostras de P. vivax não amplificadas por nested 

PCR, duas delas (amostras 18 e 39) também não amplificaram na PCR 
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em tempo real, portanto as justificativas para aquele caso aplicam-se a 

este. Apenas a amostra 8 resultou como uma falha da técnica. 

O teste SD Bioline Pf/Pv apresentou Sensibilidade de 69,56%, 

Especificidade de 100,00%, Valor Preditivo Positivo de 100,00 e Valor 

Preditivo Negativo de 41,66. São escassos os dados sobre o 

desempenho do SD Bioline Pf/Pv para detecção de anticorpos. Os 

resultados descritos por Jeremiah et al (2007) com amostras de P. 

falciparum mostraram Sensibilidade de 47%, Especificidade de 100%, 

Valor Preditivo Positivo de 100% e Valor Preditivo Negativo de 83.2%. Em 

nossa experiência, o teste SD Bioline Pf/Pv falhou na detecção de 

anticorpos anti P. vivax ou P. falciparum em 14 amostras; destas, cinco 

eram de pacientes primo-infectados, com tratamento administrado no 

início dos sintomas, o que pode justificar a ausência de anticorpos 

específicos; em uma amostra diagnosticada como P. vivax pela gota 

espessa, a nested PCR detectou P. ovale associada a P. falciparum, o 

que justifica o SD Bioline Pf/Pv não ser reagente com antígenos 

recombinantes de P. vivax presentes no teste, visto que ocorreu a 

detecção de P. falciparum. Em outra amostra também diagnosticada 

como P. vivax pela gota espessa, a nested PCR detectou P. malariae o 

que explica a não detecção pelo teste SD Bioline. Seed et al (2005) 

encontraram valores de Sensibilidade maiores que 98% utilizando um 

ensaio imunoenzimático contendo antígenos recombinantes de P. 

falciparum e P. vivax em amostras positivas pela gota espessa para 
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estas duas espécies de Plasmodium. Embora tenham obtido alto 

percentual de sensibilidade, os autores relatam reação cruzada com 

outras espécies de Plasmodium, o que não deveria ocorrer em se 

tratando de antígenos recombinantes. O teste SD Bioline Pf/Pv mostrou-

se específico para os antígenos recombinantes presentes em sua 

composição.  

Embora a comparação entre a sensibilidade dos ensaios 

moleculares e o sorológico tenha apontado diferença estatisticamente 

significante e concordância regular, o teste rápido aqui estudado 

obteve Sensibilidade de 69,56% e Especificidade de 100%, enquanto 

que o teste de ELISA realizado por Oh et al (2008), utilizando antígenos 

recombinantes de MSP1 e CSP de P. vivax, obteve Sensibilidade de 

53,0% e Especificidade de 94%, quando comparados com a 

microscopia e com a nested PCR. Em dois estudos independentes, com 

um total de 39 amostras, o SD Bioline Pf/Pv foi positivo em três amostras 

onde a gota espessa era positiva, a nested PCR negativa em uma 

delas e a RIFI não reagente em outra; em duas outras amostras com 

nested PCR positiva e gota espessa negativa, o SD Bioline Pf/Pv 

confirmou o resultado da PCR. Em uma dessas amostras a RIFI foi não 

reagente, o que aponta para a utilidade do SD Bioline Pf/Pv de modo 

complementar para a detecção de malária (COSTA-NASCIMENTO et al, 

2006; LIMA et al, 2009).  A literatura carece de dados comparativos entre 

PCR em tempo real e testes sorológicos para malária.  
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Quando comparados os dois ensaios moleculares não houve 

diferença significante estatisticamente entre eles, com ótima 

concordância, à semelhança dos resultados obtidos por Perandin et al 

(2004). Estes autores ensaiaram amostras positivas na gota espessa por 

PCR em tempo real com TaqMan e nested PCR com primers descritos 

por Snounou et al (1993) e todas as amostras que amplificaram na PCR 

em tempo real também foram positivas pela nested PCR. 

Nos ensaios realizados com as amostras positivas e negativas 

agrupadas em pools, a Sensibilidade obtida foi de 86,66% nas duas 

técnicas moleculares, considerando-se como teste de referência a 

gota espessa de cada amostra individual. Nos agrupamentos só com 

amostras negativas a Especificidade foi de 100% pela PCR em tempo 

real.  Em estudos realizados com pools, Taylor et al (2010), mostraram 

Sensibilidade de 95% e Especificidade de 99% em pools 

confeccionados com quatro amostras.  Estes autores obtiveram limiar 

de detecção de 4 parasitos/µL na validação do ensaio, utilizando um 

pool com 1 amostra positiva e nove negativas. Bharti et al (2009) 

utilizaram uma modificação de nested PCR já descrita (SNOUNOU et al, 

1993) em amostras de soro agrupadas em pools de 10 e 100, com 

Sensibilidade de 80% nos pools com 10 amostras. Em nossos ensaios 

para o processamento dos pools, utilizamos como controle positivo 

amostra de cultura com 1parasito/µL, o que valida os resultados obtidos 

nos ensaios moleculares.  De um total de 15 pools utilizados, apenas dois 
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foram negativos nos dois protocolos de PCR, sendo que ambos 

continham amostras positivas que também falharam na amplificação 

gênica no processamento individual. Estes resultados sugerem que, a 

exemplo do que foi descrito com as amostras individuais, fatores como 

a contagem da parasitemia das amostras clínicas tenham influenciado 

neste achado. Surpreendentemente o SD Bioline Pf/Pv mostrou 

Sensibilidade um pouco maior nas amostras ensaiadas em pool. 

O diagnóstico da malária permanece como um grande desafio 

para os programas de controle da doença, visto que a gota espessa 

(ROSS, 1903), ainda considerada o teste de referência, apresenta 

limitações. Quando examinada por microscopistas altamente treinados, 

a gota espessa pode detectar 20 parasitos/µL (JONKMAN et al, 1995) o 

que não se reproduz na rotina existente em áreas endêmicas, onde a 

detecção pode ser de 500 parasitos/µL (MILNE et al, 1994). O problema 

se agrava no processamento de grande número de amostras, visto que 

a gota espessa exige longo tempo de observação para apresentar 

razoável sensibilidade. As técnicas moleculares, apesar de sua alta 

acurácia, reprodutibilidade e sensibilidade, apresentam alto custo no 

processamento de amostras individualmente, como nos estudos 

epidemiológicos e em triagem de doadores em hemoterapia. A 

detecção de anticorpos pode ser método auxiliar no diagnóstico de 

malária, porém as técnicas disponíveis exigem tempo para sua 
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realização, como a RIFI ou carecem de kits com antígenos 

padronizados e com custo acessível, como para o ELISA.  

Neste estudo apresentamos os resultados de validação de 

plataforma de testes moleculares e sorológico para diagnóstico de 

malária em larga escala. Com base nos resultados obtidos, sugerimos o 

emprego da PCR em tempo real gênero-específica para triagem de 

amostras, seguida de nested PCR para identificação das espécies de 

Plasmodium.  Este procedimento minimiza a execução de ensaios de 

nested em amostras negativas, visto que estes protocolos amplificam 

inicialmente o fragmento de gênero, com consecutivas reações 

aninhadas para detecção das espécies (SNOUNOU et al, 1993).  Como 

método complementar o teste rápido SD Bioline Pf/Pv para detecção 

de anticorpos pode ser indicado, porém não como única ou principal 

metodologia de detecção da infecção malárica.  

Os resultados preliminares deste estudo com relação ao 

processamento de amostras em pool indicam sua adequação para o 

processamento de amostras em larga escala, com significante impacto 

econômico e de tempo. Estimativas apontam para uma economia de 

mais de 50% quando comparados com os custos individuais (WESTREICH 

et al, 2008; TAYLOR et al, 2010).  

Considerando que os resultados preliminares de processamento 

em pool mostraram-se comparáveis à análise individual, a proposta 

para a continuidade deste estudo é a aplicação desta plataforma de 
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diagnóstico em 13.000 amostras de sangue de hemocentros de todo o 

território brasileiro, agrupadas em pool, objetivando avaliar a 

prevalência de malária neste universo. Casos de malária transfusional 

têm sido relatados em áreas de baixa endemicidade como o Estado 

de São Paulo, inclusive com óbito (KIRCHGATTER et al, 2005) e o risco deste 

tipo de transmissão está associado a casos de infecções assintomáticas 

causadas principalmente por P. malariae, com difícil detecção pela 

gota espessa. A aplicação de PCR em tempo real tanto em rotina de 

hemoterapia como em investigação de focos autóctones (COUTO et al 

2010), onde grande número de amostras são triadas, é imprescindível 

para a otimização do diagnóstico de malária.  
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1. A PCR em tempo real em amostras individuais de Plasmodium, 

apresentou ótimo desempenho na detecção de infecções 

maláricas, inclusive assintomáticos com baixa parasitemia. Foi 

confirmada como técnica rápida, com baixo risco de 

contaminação, adequada para detecção de Plasmodium sp. 

2.  A PCR em tempo real aplicada em pools contendo amostras de 

Plasmodium com amostras negativas tornou o processamento 

em larga escala mais rápido e econômico, sem comprometer 

seu desempenho. Foi validada como técnica a ser utilizada na 

triagem de grande número de amostras. 

3. A nested PCR aplicada em amostras individuais de Plasmodium 

apresentou ótimo desempenho na identificação das espécies, 

inclusive infecções mistas não detectadas pela gota espessa, 

além de alta sensibilidade em baixas parasitemias. 

4. A nested PCR aplicada em pools contendo amostras de 

Plasmodium com amostras negativas manteve a sensibilidade na 

detecção de baixas parasitemias e infecções mistas. Por ser mais 

demorada e trabalhosa, não é ideal para a triagem de amostras 

em larga escala, sendo indicada para a determinação de 

espécies, após abertura de pools positivos pela PCR em tempo 

real.  
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5. O teste SD Bioline®, tanto no processamento individual 

como em pool somente mostrou-se indicado como técnica 

complementar ao diagnóstico de amostras positivas para malária 

por ser específico apenas para P. vivax e P. falciparum e por sua 

baixa sensibilidade. 

6. Os métodos foram comparados estatisticamente, 

concluindo-se por ótima concordância entre as ferramentas 

moleculares, mas regular entre estas e o teste SD Bioline. Foi 

validada uma plataforma para diagnóstico de malária em 

grande escala, constante de uma triagem inicial com PCR em 

tempo real em pool de amostras, para detecção de Plasmodium 

com primers gênero-específicos, seguida de nested PCR com 

primers espécie-específicos após abertura dos pools positivos. 
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