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Produto antiparasitário para tratamento de Leishmaniose

Resumo
O composto em questão age contra parasitos do
gênero Leishmania, causadores da Leishmaniose,
doença que afeta tanto homens quanto animais.
Essa tecnologia é voltada para o segmento
veterinário e oferece um tratamento menos tóxico
para a Leishmaniose Visceral Canina (LVC).

Desafios e objetivo
Visto que apenas um medicamento contra a LVC
está disponível no mercado, a concorrência neste
campo ainda é limitada. O composto desenvolvido
apresentou resultados melhores que o da droga
disponível no mercado. Entretanto, o composto
encontra-se na fase de testes iniciais, necessitando
agora de continuidade na pesquisa que viabilize
produção em escala industrial. Os próximos passos
são a realização de testes in vivo (camundongos) e
posteriormente com cães.

Solução
Os resultados iniciais do produto em ensaios in vitro
são promissores, apresentando boa atividade
leishmanicida (melhor que a droga de referência –
miltefosina) e baixa toxidez. Além disso, a tecnologia
está sendo desenvolvida localmente, o que
representa uma opção menos custosa em relação à
tecnologia utilizada atualmente, que é importada.

Público-Alvo

Empresas fabricantes de fármacos para animais.

Aplicação

Tratamento de Leishmaniose animal.

Oportunidades
Procuramos empresas do setor de fármacos
interessadas no desenvolvimento de uma parceria
para dar continuidade à pesquisa, visto que a
UFJF não possui infraestrutura para dar
continuidade à etapa da pesquisa que envolve
testes in vivo com cães. O composto está
registrado sob depósito de patente.

Breve resumo inglês

The compound acts against parasites of the genus
Leishmania, causing Leishmaniasis, a disease that
affects both men and animals. The initial results of
the product in in vitro assays are promising,
showing good leishmanicidal activity (better than
the reference drug - miltefosine) and low toxicity.
The next steps are to perform tests in vivo (mice)
and later with dogs.
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