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RESUMO 

A malária é uma das principais doenças infecciosas do mundo. Dados do 

Ministério da Saúde em 2013 mostraram que aproximadamente 40% da população 

mundial está sob o risco de contrair malária. Por ser rápida, barata e sensível, a 

microscopia é a metodologia mais utilizada para diagnóstico, porém a precisão da 

determinação de parasitemia do protozoário Plasmodium, causador desta doença, 

varia com o método microscópico empregado. O propósito deste estudo é avaliar a 

concordância das metodologias de determinação da parasitemia por microscopia 

existentes, tendo como referência a determinação obtida pela citometria de fluxo. 

 INTRODUÇÃO 

A malária é uma das principais doenças infecciosas do mundo e é causada 

por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pela picada do mosquito 

fêmea do gênero Anopheles (FORATTINI et al., 1986). Cerca de 40% da população 

mundial está sob o risco de contrair malária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

A densidade parasitária pode ser estimada por três metodologias principais 

que utilizam esfregaços sanguíneos em lâmina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2010). Relatos de variabilidade e falta de concordância entre os resultados obtidos 

por estas técnicas microscópicas são relatadas já há muitos anos (ALGER, 1999; 

FONTES, 2008; UKO, 2007; O’MEARA et al., 2005). 

Recentemente XIE e colaboradores padronizaram uma metodologia de 

estimação da parasitemia por citometria de fluxo que se baseia na detecção de 

fluorescência de hemácias infectadas (XIE et al., 2007). 

OBJETIVO 

Geral: avaliar a concordância das metodologias de estimação da parasitemia 

por microscopia tendo como referência a estimação da parasitemia obtida pela 

citometria de fluxo. 

METODOLOGIA 

Este será um estudo descritivo de características laboratoriais de pacientes 

com malária. Para cada paciente serão colhidos dois tubos de sangue, um tubo para 

realização do hemograma completo e outro para confecção dos esfregaços espesso 

e fino e para contagem da parasitemia no citômetro de fluxo. A amostra do paciente 

será diluída seriadamente em 1/2, 1/4, 1/8. 1/16 e 1/32 e duas lâminas, uma de 

distendido espesso e outra de distendido fino, da amostra pura e de suas diluições 

serão preparadas e coradas com Giemsa de acordo com a técnica descrita por 
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Walker (FONTES, 2008). A pesquisa dos parasitos é realizada pelo exame 

microscópico da lâmina, com aumento de 1000 X. 

A estimação da parasitemia será realizada por três metodologias: por campo 

microscópico, em relação ao número de leucócitos e em relação às hemácias 

parasitadas. Para a estimação da parasitemia por citometria de fluxo, o sangue será 

incubado com SYBR GREEN I, um marcador de DNA que se ligará ao DNA do 

parasito conferindo fluorescência à ele e permitindo que o citômetro de fluxo 

identifique e conte a população de células infectadas. 

DESENVOLVIMENTO 

 Amplamente utilizada no diagnóstico da malária, a microscopia é a principal 

técnica de diagnóstico empregada no mundo devido a sua rapidez, baixo custo e 

ótima sensibilidade. Ela é importante não apenas no diagnóstico, mas também na 

avaliação da resposta aos antimaláricos empregados no tratamento da doença. 

 Dentre as técnicas de microscopia, a mais utilizada é a que utiliza lâmina de 

esfregaço espesso por concentrar um maior volume de sangue e, 

consequentemente, de parasitos em um mesmo campo, aumentando assim a 

sensibilidade da técnica. Apesar de ser a mais utilizada, não existem estudos 

comparativos entre a técnica de microscopia com outra técnica que evidencie o 

parasito, possibilitando conta-lo, como a citometria de fluxo. 

 Apesar de existirem outros métodos de diagnóstico, como detecção do DNA 

do Plasmodium por meio da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e métodos 

imunoenzimáticos, em muitas regiões do mundo elas não estão disponíveis devido 

ao difícil acesso, alto custo e reagentes e escassez de profissionais treinados para 

realiza-las. Tais fatos tornam de extrema importância a pesquisa de qual técnica 

microscópica alcança a contagem mais próxima da real parasitemia do paciente. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o presente momento um voluntário foi incluído no estudo. As 

quantificações médias das parasitemias pelas três metodologias, em relação a 

campos microscópicos, leucócitos e hemácias foram de 1.685 parasitos/µL, 2.563 

parasitos/µL, e 3.465 parasitos/µL respectivamente. Observamos que considerando 

como referência a metodologia que faz relação com os leucócitos, a metodologia por 
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campo microscópico tendeu a subestimar as parasitemias, enquanto que a 

metodologia que faz relação com as hemácias apresentou tendência a superestimar 

as parasitemias. Estes valores foram avaliados pelo teste não-paramétrico de 

Wilcoxon-Mann-Whitney, para comparar a média de parasitemia obtida pelas leituras 

da metodlogia por contagem de leucócitos com as médias obtidas pelas 

metodologias por contagem em campos em relação as hemácias, resultando em 

valores estatisticamente não significativos (p=0,27 e p=0,69, respectivamente). Os 

resultados parciais foram satisfatórios, com o aumento do número de pacientes no 

estudo e com a padronização da quantificação da parasitemia por citometria de 

fluxo, considerando esta metodologia a referência  por ser mais acurada, 

conseguiremos definir qual dos métodos se aproxima mais do valor real de 

parasitemia que o paciente possui, e orientar melhor os profissionais de saúde que 

trabalham com atendimento de pacientes com malária. 
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