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No Brasil a malária                                                            
o Plasmodium vivax foi considerado o principal agente causador, com 90% de 
incidência. Vários fatores têm contribuído para a escassez de pesquisas em 
infecções por P. vivax como, por exemplo, uma subestimada prevalência mundial 
e a percepção errada de que esta não levaria às mesmas complicações relatadas 
em infecções por P. Falciparum. Os mecanismos envolvidos na modulação da 
função da resposta celular durante a infecção ainda não estão totalmente 
esclarecidos. Células T CD4+ e T reguladoras (Tregs) têm sido associadas ao 
equilíbrio da resposta imune na fase eritrocítica do parasita. Na tentativa de 
compreender os possíveis mecanismos imunes envolvidos na infecção por P. 
vivax, este estudo tem o objetivo de identificar e quantificar por meio da citometria 
de fluxo, as subpopulações de linfócitos: células Th1 (CD3+CD4+IFN-γ+TNF-α+), 
Th2 (CD3+CD4+IL-4+), Th17 (CD3+CD4+IL-17+) e Treg (CD4+CD25+CD127(+/-

)FoxP3+), além de identificar e quantificar a presença da citocina IL-10 na 
subpopulação de células Tregs (CD4+CD25+CD127(+/-)FoxP3+), através de 
marcadores de membrana e da presença de suas citocinas específicas em 
pacientes diagnosticados com malária vivax no ambulatório de infectologia do 
HUJM. Para isso, c                     f                                   com 
a utilização de Histopaque® 1077, para a análise de imunofenotipagem. Os dados 
foram submetidos ao teste t de Mann Whitney (p<0,05). Os resultados 
demonstraram que os pacientes infectados por P. vivax apresentam um aumento 
no número de células produtoras de IL-4, além de um aumento de células Tregs 
circulantes produtoras da citocina IL-10, quando comparado ao grupo de controles 
sadios. Essa condição pode levar a inibição da diferenciação de células T CD4+ 
produtoras de IFN-γ e TNF-α. Consequentemente, poderia gerar uma resposta 
imunológica do tipo Th2 nos pacientes, levando a maior susceptibilidade da 
doença. 
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