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INTRODUÇÃO

A existência de Plasmodium falciparum resistente às cloroquinas é encontrada em países da Asia, Africa, América Central e América do Sul WHO (1973). No Brasil são conhecidas cepas resistentes nos Estados do Pará e
Mato Grosso (Rieckmann et a/., 1971) e Território de Rondônia (Box et a/., 1963).
No Estado do Amazonas, apenas a cidade
de Barcelos é citada como tendo cepas de P.
falciparum resistentes às cloroquinas, embora
não confirmadas pelo teste in vitro.
Mesmo sabendo das dificuldades em obter-se pacientes infectados por P. fa/ciparum,
que nunca tenham sido submetidos aos anti(1) ( 2) -

(3) -

maláricos, resolvemos verificar a resistência
do parasita às cloroquinas no Estado do Amazonas.
:MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em Manaus, Amazonas, durante o segundo semestre de 1976.
Foram selecionados pacientes adultos e crianças de ambos os sexos das proximidades de
Manaus. em sua maior parte oriundos da
BR-174 (Estrada Manaus/Boa Vista) e que nos
informavam jamais haverem ingerido antimaláricos.
De cada paciente com malária falciparum
e virgem de tratamento pelos derivados quinoleínicos, foi coletado, por punção venosa, 10,0
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ml de sangue. O procedimento usado foi o descrito por Rieckmann et a/. (1968), com as seguintes diluições de cloroquina: 0,5 - 1,O 2,0 e 3,0 nmols por ml de sangue.
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RESULTADO

Dos 11 (onze) pacientes testados, foram
encontrados esquizontes em 9 (nove) deles,
ou seja 81,81% dos pacientes se mostraram
resistentes às concentrações usadas da droga.
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Foram encontrados esquizontes até a concentração de 3,0 nmols de cloroquina por ml
de sangue.
Nos pacientes que não apresentaram esquizontes (18,19%) apareceram trofozoitos jovens e adultos em grande número.
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