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(51,2%),da cidadede Manaus.Quanto aos antecedentes
maláricos,45 (71,42%)daspacienteseram primoinfectadase 18 (28,57%)
poliinfectadas.Dototal depacientescommalária, 32 (91,42%)tinham baixaparasitemiae 3 (8,57%)média.Entre asmulheres,a média
de gestaçãofoi de 2,55 gestações,
sendoque 7 (11,3%)nunca tinham engravidado,15 (24,2%)eram primíparas e 40 (64,51%)eram
multíparas. Osprincipaissinaisesintomasobservados
naspacientes
commalária foram febre,cefaléia,mioartralgia, vômito ecolúria. As
principais alterações
no hemogramaforamanemia,plaquetopeniaeleucopenia.Entreaspacientequefizeram o exameparasitológicode
fezes92,9%tinham resultadopositivopara uma ou mais parasitoseintestinal. Naspacientesgrávidascom malári'a todasas amostras
apresentaramreatividadepara IgG,sendoquehouveum predomíniode IgG2eIgG4.HouvediferençasestatísticaS
significativasentre os
antecedentes
de infecçãomatárica e níveisde anticorposda cwse IgG (p<0,05). Em todasaspacientescom malária a baixa densidade
parasitariaprevaleceusendoencontradaapenasduasmédia parasitemiaem grávidase uma em não grávida.Todasaspacientescom
malária tiveram concomitantementereatividadepara IgG e IgM. Conclusão:Apesarde apresentarem
menor produçãode anticorpos
citofílicos (IgG1 e IgG3),outrosmecanismos
dedefesadevemestarreguladosem gestantes
infectadaspor P.vivax,já quenão há aparente
associaçãoentre os níveis desteanticorpose a densidadeparasitária. Apesarde preliminares,os dadosapresentados
sugeremperda
específicadeadaptaçãoimunológicaempacientesgestantes
commalária vivax, possibilitandoodesenvolvimento
deformasclínicasmais
gravesou maior número de casosde anemiaassociadoà malária.
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No presenteestudo,verificamosa extensãodo polimorfismogênicoda MSP-2(proteína2 desuperfíciede merozoíta), que é col;lsiderada
um potencial componentede uma vacina antimalárica pela sua possívelparticipaçãono processode invasãodoseritrócitos.O ADN,
extraídode 33 isoladosdo Pará ede 59 isoladosde Rondônia,foi amplificadoatravésda utilizaçãode oligonucleotídeos
flanqueadores
da
regiãocentralpolimórficada MSP-2eanalisadoem um geldeagarose2%.Dentreos33 isoladosdo Pará (Paragominas)amplificadospela
"single" PCRforam observados
3 alelos:460pb (3%),520pb (9%)e 620pb(88%). Em relaçãoaosisoladosde Rondônia(PortoVelhoe
Candeiasdojamari) , provavelmente
devidoà baixa parasitemia,verificamosque somente22 (37%)dos59isoladosforam amplificadospela
"single" PCReentre esses
foi constatadoa presençadosmesmos2 alelos-520pb (86%)e620pb (14%)-detectadosnosisoladosdo Pará
e,por isso,optamospor amplificar osisoladosdeRondôniatambémpela nested-PCR;
nessecaso6 alelosforam observados:
340pb(4%),
400pb(8%),450pb(43%),470pb(1%), 520pb(1%)e 550pb(43%).Esses
dadosdemonstraramquea "nested"PCRfoi capazdeidentificar
um número maior de alelosdo que "single" PCRAsmicroheterogeinidades
de seqüênciaforam detectadas
pelaSSCP.Para essefim, os
fragmentosamplificadosforam digeridospelaenzima Rsal,desnaturados
e analisadosemum geldepoliacrilamida 10%coradopelaprata.
Assimverificamosque os perfistanto dos alelosdo Paráquanto dosde Rondônianão apresentarammodificações,o que sugereuma
similaridadeimportantedeseqüênciaentreesses
alelos. Aanálisedessas
amostrasatravésdo seqüênciamento
eda hibridaçãodosalelos
utilizando sondasespecíficas(3D7e FC27)estáemandamentoepermitirá uma avaliaçãomais crítica da extensãodo polimorfismo da
MSP-2.

P-396
EVmP;NCIADAPRESENÇA
DE INFECÇÃO
ASSINTOMÁTICA
PORPLASMODIUM
NOMÉDIORIO NEGRO,ESTADODO AMAZONAS.*

Suárez-Mutis,Martha C.,CuervoPatricia, FemandesOctavio,Coura,JoséR. Departamentode MedicinaTropical IOC/Fiocruz.Rio deJane
Introducção: Nosúltimos anos,evidenciascrescenteda presençade infecçãoassintomáticapor Plasmodium em diferenteslocais da
Amazôniabrasileiratêm sidodescritas.A áreado rio Padauiri,afluentedo rio Negrono estadodo Amazonasé altamenteendêmicapara
malária e tem sido pouco estudada;caracteriza-sepela presençade pessoasdedicadasà economia extrativa da piaçaba.Objetivo:
Estabelecer
seexisteinfecçãoassintomáticaporPlasmodium entreosmoradoresdascomunidades
ribeirinhasdo rio Padauiri, no médio
rio Negro,municipio deBarcelos.Materiais eMétodos:Foirealizadoum estudopiloto,de cortetransversalno mêsdenovembrode2002.
Foramestudadas98 pessoas
de 25famílias residentes
nascomunidades
ribeirinhasde Tapera,Acu-Acu,AcuquaiaeArarinha-ArarãoApós
o consentimentoinformado, foi aplicadoum questionárioindividual, feito um exameclínico sumário (medidadatemperatura,pulso e
pressãoarterial, palpaçãodefígadoebaço)ecolhidosangueparagotaespessa
ePCRparamalária nosmaioresdedoisanosdeidade.A gota
espessa
foi realizadasegundonormaspadronizadaspelaFUNASNMS.
O DNApara o PCRfoi extraídocomfenol/cloroformio. Foirealizado
uma nested-PCR
segundoo protocolodeSnounou, com algumasmodificações.
Resultados:Das98pessoas,
uma foi positivano examede
gotaespessa
paraP. vivax apresentando
baixa parasitemia;tratava-sede uma criançade 12 anosqueduassemanasantesdo inquérito
apresentouquadrofebril mal definido;no PCR20foram positivospara infecçãopor P.vivax,' nenhumadas pessoas
com PCRpositivo
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