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Introdução 

O posaconazol e o itraconazol são dois antifúngicos 

que já tiveram suas atividades antimalariais 

avaliadas como potenciais inibidores da enzima 

plasmodial lactato desidrogenase (PfLDH)
1
. Por 

serem fármacos que já estão disponíveis no 

mercado, espera-se que haja menos etapas para o 

desenvolvimento de uma quimioterapia antimalárica 

mais eficaz. Entretanto, embora tenham sido 

considerados ativos em testes in vivo contra 

Plasmodium berghei e in vitro contra P. falciparum
1
, 

ainda não são tão efetivos quando comparados com 

os tradicionais antimaláricos. Com objetivo de  

potencializar essa atividade foi feito o 

encapsulamento desses fármacos em microesferas 

de alginato de cálcio (Figuras 1 e 2), avaliando se a 

mudança nas propriedades físico-químicas contribui 

para que eles atinjam o alvo molecular de forma 

mais eficaz. 

Resultados e Discussão 

Posaconazol e itraconazol foram incorporados às 
esferas de alginato de cálcio pela superfície das 
mesmas seguindo-se o protocolo sugerido por 
Finotelli et al (2006)

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Microesfera de alginato de cálcio com 

posaconazol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Microesfera de alginato de cálcio com 

itraconazol 

A solubilidade em água dos fármacos quando 

encapsulados foi aumentada quando comparada 

aos não encapsulados e os primeiros resultados dos 

testes in vivo realizados indicam que houve melhora 

significativa no potencial antimalárico, sugerindo que 

a técnica pode ser uma solução alternativa para o 

desenvolvimento de novos fármacos antimaláricos. 

Conclusões 

Foi observado que itraconazol e posaconazol 

apresentam maior potencial antimalárico quando 

encapsulados em esferas de alginato de cálcio, 

tendo sua solubilidade em água aumentada. A 

técnica pode servir como um suporte para a 

descoberta de novas quimioterapias antimaláricas.  

Agradecimentos 

Instituto Militar de Engenharia, FioCruz, FAPERJ, 

CAPES, CNPq e Fundação Estudar. 

__________________ 
1 Penna-Coutinho et al, Plos One. 2011, 6(7), e21237. 
2 Finotelli et al, tese de mestrado, UFRJ, Instituto de Química. 2006. 
 


