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Malária é uma doença tropical responsável por um grande número de 
mortalidades ao redor do mundo, existindo, para esta doença, um considerável 
arsenal terapêutico; Porém, a resistência às drogas é um problema significativo e 
não há vacinas eficazes. Desta forma, é necessário buscar incessantemente 
novas formas de tratamento, seja através de fontes naturais, como as plantas, ou sintéticas. No caso da planta Combretum leprosum, esta possui diversos estudos 
sobre suas ações biológicas, inclusive contra alguns agentes patogênicos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade de alguns extratos da casca da planta Combretum leprosum em cepa W2 de Plasmodium falciparum, além de 
testes na linhagem celular contínua VERO. O extrato bruto foi obtido por 
percolação das cascas, enquanto seus eluatos foram obtidos por eluição do 
extrato bruto (CLEBC) com os solventes: hexano (CLEHC), acetato de etila 
(CLEAC) e metanol (CLEMC). As atividades antiplasmodiais e citotóxicas foram 
avaliadas pelos métodos de fluorescência por SYBR Green, e método 
colorimétrico de MTT, respectivamente. Posteriormente, os respectivos IC50 e 
CC50 foram obtidos. Para extratos e eluatos, valores de IC50 menores que 100 
µg/mL foram considerados ativos, e acima deste limiar, inativos. CLEBC e todos 
os eluatos foram considerados não tóxicos (CC50 > 300 µg/m) contra a linhagem 
celular VERO. Em contrapartida, todos, com exceção de CLEHC (IC50 > 100 µg/mL), se mostraram ativos contra Plasmodium falciparum: CLEAC = IC50 17 
µg/mL, CLEBC = IC50 22,72 µg/mL e CLEMC = IC50 11,93 µg/mL. Os resultados 
até aqui obtidos são originados de extratos e eluatos. Desta forma, faz-se 
necessário realizar novos testes com as frações oriundas destes extratos.  
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