
RESUMO

A malária é uma doença potencialmente grave, causada por parasitas do
gênero Plasmodium sua transmissão se dá pela picada do mosquito do gênero
Anopheles. A doença é caracterizada por febre, anemia e esplenomegalia. Existem
quatro espécies de Plasmodíum que infectam o homem: P. vívax, P. falciparum, P.
ma/aríae e P. ovale. P. falcíparum é o responsável pelas formas mais graves da
doença, às vezes mortais. Em comum, todas as espécies de Plasmodium atacam as
células do fígado e os glóbulos vermelhos, que são destruídos ao serem utilizados
para reprodução do protozoário. O tratamento da malária tem como objetivo principal
eliminar os plasmódios do sangue que produzem o ataque clínico de todas as
malárias. Atualmente, em primeiro plano, estão sendo utilizados os derivados da
artemisinina, que se mostraram superiores às quinolonas antimaláricas no
tratamento tanto da malária sem complicações como da malária grave e complicada.
Sua rapidez de ação, praticamente desprovida de efeitos colaterais, nova estrutura
molecular e modo de ação, a colocam entre as mais importantes drogas
antimaláricas da atualidade. A artemisinina é o princípio ativo extraído da erva
Artemisia annua. A artemisinina é uma lactona sesquiterpênica com um grupo 1, 2,4
trioxano. Possui ação rápida atuando contra P. vivax e P. tetcipetum, inclusive sobre
as formas de malária resistentes ao tratamento com cloroquina. Um derivado da
artemisinina é o artesunato que é capaz de devolver rapidamente a consciência aos
pacientes com malária cerebral. A artemisinina também é utilizada em combinação
com outro antimalárico como a mefloquina. Nesta combinação a artemisinina tem
função de suprir rapidamente as altas parasitemias, e o outro antimalárico tem
função de impedir as recrudescências da doença. É um excelente e rápido
esquizonticida atuando de maneira a impedir formação de novas formas maduras do
parasita.
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