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A malária cerebral (MC), uma complicação da malária, apresenta uma 
patogênese complexa associada a alterações neurológicas provenientes de 
uma resposta imunológica exacerbada e eventos hemorrágicos. O tratamento 
da doença ainda é discutido, já que está ocorrendo uma resistência aos 
medicamentos. Neste contexto, a Quercetina surge como um possível agente 
protetor no quadro de MC experimental, pois já foram caracterizados os efeitos 
anti-inflamatórios e anti-apoptóticos deste flavonoide. O objetivo do trabalho foi 
avaliar o efeito protetor da quercetina na patogênese da MC experimental em 
camundongos infectados com a cepa ANKA P. berghei. Camundongos albino 
suíço (42-56 dias) foram divididos nos grupos: controle, PbA, PbA e quercetina 
50mg/kg (PbA+QC50), tratados por 4 dias consecutivos. O desenvolvimento da 
doença foi monitorado diariamente pela taxa de sobrevivência (%), 
determinação dos níveis parasitemia (%) por distensões sanguíneas, e pelo 
ensaio de permeabilidade vascular, no qual os animais foram anestesiados, 
seguido da injeção do corante Azul de Evans,logo após o cérebro foi coletado 
por craniotomia, adicionado formamida para a extração do corante,e 
posteriormente quantificado. Os resultados foram expressos pela média±DP e 
ANOVA seguido do pós-teste Tukey-Kramer (p<0,005). Os resultados 
demonstraram que o tratamento com a quercetina aumentou significativamente 
a sobrevida dos animais infectados apresentando taxa de sobrevivência de 
60% no grupo PbA+QC50 e 20% no grupo PbA. Em relação a parasitemia não 
houve diferença significativa entre os grupos. O ensaio de permeabilidade 
vascular, mostrou um menor grau de extravasamento vascular nos cérebros 
dos animais do grupo PbA+QC50 quando comparado ao grupo PbA 
(PbA+QC50=0.36±0.21µg/g VS PbA=0.80±0.01µg/g;F 1;5=17.6).  Concluímos 
que o tratamento com quercetina apresentou um efeito protetor nas alterações 
neurológicas no quadro de MC experimental, podendo ser considerado como 
um aliado no tratamento da doença.  
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