
RESUMO

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, considerada um dos
principais problemas de saúde pública no mundo. Mecanismos imunológicos como a
resistência inata e a imunidade adquirida, além de outros fatores, são essenciais
para combaterem a doença. O objetivo desse trabalho foi descrever, através de uma
pesquisa bibliográfica, os mecanismos imunológicos envolvidos na proteção COlma a
malária. A resposta imune inata independe de um contato prévio do hospeoesn com
o parasito, sendo, geralmente, influenciada por fatores genéticos do hospedeiro,
como ausência de receptores específicos na superfície dos eritrócitos, polimorfismos
genéticos como talassemias, deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase e
anemia falciforme. Indivíduos com o fenótipo Duffy negativos estão protegidos da
malária por P. vivex. A a-talassemia pode ser associada à proteção contra formas
leves e graves de malária, enquanto que a ~-talassemia pode conferir uma maior
susceptibilidade a este parasito. A deficiência de G6PD também está associada à
proteção contra malária, no entanto, por ser uma deficiência ligada ao X, confere
maior proteção aos homens. A anemia falciforme, em heterozigose, confere menor
susceptibilidade à doença. A resposta imunológica adquirida pelo hospedeiro é
estágio-específica. Na maioria dos estudos foi e'{idenciado um papel protetor
conferido pela IgG, em especial pelos isotipos citofílicos IgG1 e IgG3 contra
antígenos de Plasmodium. Em áreas de alta endemicidade, a transferência passiva
de anticorpos IgG durante a gestação da mãe imune para o filho, também foi
relatada como uma forma de proteção a malária. TNF-a é uma citocina que participa
tanto da proteção quanto da patogenicidade da doença, podendo interferir na função
de células dendríticas e na secreção de IL-6, IL-10, IL-12 (p70). Já IFN-y, mostrou-se
capaz de aumentar a sobrevida de camundongos, diminuir o número de parasitos no
sangue, conferindo proteção contra malária. Conclui-se que os mecanismos
imunológicos envolvidos na proteção contra malária são extremamente complexos,
dependentes de variações genéticas, tanto do hospedeiro quanto do parasito, de
fatores ambientais e do estágio do ciclo de vida em que o parasito se encontra.
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