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OBJETIVOS 
GERAL: 

    -  Avaliar compostos malária box em formas assexuadas de  

Plasmodium vivax. 

 

ESPECÍFICOS: 

    - Analisar o efeito dos compostos “malária box” 

selecionados em formas assexuadas de Plasmodium vivax; 

    - Comparar o IC50 dos compostos testados em Plasmodium 

vivax com os resultados já disponíveis na literatura para 

Plasmodium falciparum. 

 

 

 

 

Mundialmente, 2,85 bilhões de pessoas correm risco de 

desenvolver malária por Plasmodium vivax. sendo este o 

principal causador da malária no Brasil, onde os casos estão 

concentrados na Amazônia. Estudos relatam a resistência dos 

mosquitos aos inseticidas, bem como a do parasita aos 

medicamentos antimaláricos. Uma das ferramentas para 

resolver este problema é estudar novas drogas que eliminem 

efetivamente formas assexuadas e sexuadas do parasito. Dessa 

forma, este projeto teve como objetivo avaliar a atividade de 

compostos oriundos do “Malária Box”, contra formas 

assexuadas de P. vivax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WHO, 2017. 
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Foram realizados 5 (cinco) isolados dos seguintes compostos: MMV008138, 

MMV665941 e MMV019881. Após leitura em gota espessa e calculo da IC50,  

obteve-se os seguintes resultados expressos na tabela 1. Comparamos estes aos 

de Plasmodium falciparum  já disponíveis na literatura. 

 

Tabela 1: Valores do IC50 (ex vivo) dos compostos analisados assexuadas 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

A droga MMV008138 apresentou o melhor resultado contra as formas 

assexuadas (IC50), enquanto que a droga MMV665941 parece não apresentar  

atividade.  

Quando os resultados são comparados com os já encontrados na literatura  

para P. falciparum, os de P. vivax apontam um IC50 maior. Entretanto, mais 

experimentos devem ser realizados para confirmar tais dados, havendo ainda 

a possibilidade desses compostos apresentarem eficácia contra outros 

estágios do parasito, como por exemplo, formas sexuadas. 
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