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RESUMO 

 

As doenças parasitárias representam um grande número na população, 
ocasionando muitas mortes e desempenhando uma forte influência limitante na 
qualidade de vida dos cidadãos.  A Malária é uma delas, que quase não é citada 
mais, no entanto, é sobre ela que o projeto vai ser elaborado, estudando mais sobre 
suas origens, seus fármacos, seus efeitos, seus mecanismos de ação, entre outros. 
Observando que o uso de apenas um fármaco utilizado como monoterapia e 
prevenção fez com que ele ficasse resistente. Com isso, pesquisadores 
desenvolveram novos antimaláricos, os quais possuem a mesma ação, porém o uso 
de múltiplos fármacos origina também parasitas que sofrem mutação e ficam 
resistentes aos fármacos. E com tanta tecnologia e estudo na sociedade, pode-se 
observar a evolução da ciência.  Pesquisadores conseguiram sintetizar a Cloroquina, 
um fármaco da Malária e, a partir dela, foram derivados novos fármacos para 
substituí-la, já que essa estava resistente. Assim, as pesquisas só aumentaram para 
tentarem dissipar esse parasita.  Nesse trabalho, foram utilizadas pesquisas 
bibliográficas, artigos científicos publicados em anos diferentes, na língua 
portuguesa, espanhola e inglesa, para mostrar os avanços dos medicamentos 
usados para a Malária com o decorrer dos anos e analisar seus mecanismos para 
desvendar o porquê da resistência antimalárica tão estudada desde existência do 
primeiro medicamento, até os dias atuais.                          
 

Palavras-chave: Cloroquina; Tratamento; Malária;  

  



 

 

COSTA, Ana Carolina. Synthesis of chloroquine and its main derivatives in the 
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ABSTRACT 

The parasitic diseases represent a large number in the population, causing many 
deaths and playing a strong limiting influence on the citizens' quality of life. Malaria is 
one of them, which is hardly mentioned any more, but it is about it that the project will 
be elaborated, studying more about its origins, its drugs, its effects, its mechanisms 
of action, among others. Noting that the use of only one drug used as monotherapy 
and prevention made it resistant. Thus, researchers have developed new 
antimalarials, which have the same action, but the use of multiple drugs also causes 
parasites that mutate and become resistant to drugs. And with so much technology 
and study in society, one can observe the evolution of science. Researchers were 
able to synthesize Chloroquine, a malaria drug, and from it, new drugs were derived 
to replace it, since it was resistant. Thus, the researches only increased to try to 
dissipate this parasite. In this work, bibliographical research, scientific articles 
published in different years, in the Portuguese, Spanish and English languages were 
used to show the advances of the medicines used for Malaria over the years and to 
analyze their mechanisms to uncover the reason for the antimalarial resistance so 
studied since the existence of the first drug until the present. 
 
Key-words: Chloroquine; Treatment; Malaria;  
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INTRODUÇÃO 

Muitas doenças que se definem ultrapassadas, atualmente estão retornando e 

surpreendendo os pesquisadores e cientistas. Muitas dessas são parasitárias, que 

com o passar do tempo, sofrem mutações e conseguem novamente atingir parte das 

pessoas. Isso se deve à resistência adquirida pelo parasita frente ao medicamento 

usado como tratamento da doença. Uma dessas doenças é a Malária, onde 

buscaremos contextos para melhor entendimento dessa enfermidade que vem 

sendo um desafio para todos envolvidos (FRANÇA, 2008). 

A malária é uma doença parasitária, que é ocasionada pelo protozoário do 

gênero Plasmodium, que acomete geralmente em lugares de clima tropical, pois o 

mosquito se desenvolve melhor em áreas de alta temperatura. O ciclo começa com 

a picada do mosquito infectado, que se direciona para o fígado onde se multiplica e 

adentra as hemácias. Dentro dessas células, os parasitas se proliferam rápido até as 

células se romperem, liberando mais parasitas na corrente sanguínea e assim 

ocasionando os sintomas da doença (FRANÇA, 2008). 

Cada espécie de Plasmodium apresenta diferentes aspectos clínicos para a 

doença, mas, em geral, os sintomas mais presentes são febre, dores de cabeça, 

náuseas, às vezes acompanhados de vômitos e diarreias. Não ocorrendo 

agravamento no quadro, pode-se utilizar o tratamento padrão. Um dos motivos da 

resistência ao tratamento da Malária, se deve ao princípio da evolução das espécies, 

onde a existência de fármacos ajuda no processo de seleção natural dos parasitas 

resistentes dentro do hospedeiro. Outro problema é a ampla capacidade de 

adaptação dos parasitas da malária devido à rapidez com que se desenvolvem, 

principalmente em P. falciparum. O uso inapropriado dos medicamentos com baixa 

qualidade também acelerou o surgimento de resistência. Durante muito tempo a 

cloroquina, derivada da quinina, foi usada como monoterapia e profilaxia em 

diversos países, isso fez com que aumentasse o surgimento da resistência.  

O tratamento da malária é difícil e muitas vezes ineficiente devido à 

reinfecção do paciente, onde ocorre mais em regiões típicas (LEITE, 2013). Por isso 

vem a pergunta, por que ocorre a resistência dos fármacos na doença da Malária?  

O objetivo do trabalho é discutir quais fármacos são mais empregados no 

tratamento da Malária atualmente e investigar o motivo pelo qual ocorre esta 

resistência tão frequentemente, para poder aprimorar sua terapêutica. Por isso, será 
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estudado a história da Malária e observar seu ciclo, para analisar seus variados 

tratamentos na busca da melhora dessa enfermidade. Observará fundamentos nos 

quais os fármacos antimaláricos são ineficazes contra algumas espécies ao decorrer 

dos anos para desvendar sua causa. E para finalizar o estudo, será pesquisada a 

síntese da cloroquina, um dos principais fármacos que pode perder sua eficácia 

contra a malária, e com isso, explorarem seus mecanismos de ação. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas, 

que nos permite observar como a Malária atua em múltiplos lugares com diferentes 

espécies de mosquitos, dificultando a erradicação desta doença. Artigos científicos 

foram usados como meio de pesquisa de bases de dados (Scielo), site da Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Ministério da Saúde (MS), Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Publicados nos anos 2001 à 2015, na língua portuguesa, 

espanhola e inglesa.  

Foram analisadas todas as circunstâncias envolvidas referentes às 

resistências dos fármacos, no qual vem sendo estudado, diferentes formas de 

substancias para aprimorar e conseguir abater esta enfermidade que alcança muitas 

pessoas, uma delas, é a síntese de novas moléculas com base em modificações 

químicas de antimaláricos presentes que constitui uma estratégia promissora na 

procura de novos tratamentos. Assim, no decorrer do trabalho podem-se observar os 

outros estudos científicos que mostram as reações e mecanismos de ação de 

substancias utilizados, para buscar um resultado satisfatório no tratamento da 

Malária. 
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1 SURGIMENTO DA MALÁRIA NO DECORRER DOS ANOS E OS PRIMEIROS 
SINTOMAS 
 

A Malária é uma doença humana antiga na sociedade. Os sintomas como 

febre repentina e esplenomegalia, já eram mencionados antes de Cristo. Essa 

patologia humana teve um impacto grande na história mundial, influenciando os 

resultados das guerras, desenvolvimento e declínio de várias nações, migrações. 

Alguns representantes importantes da história faleceram devido a Malária, como 

Santo Agostino e o imperador romano germânico Carlos V. Muitos exércitos durante 

a primeira guerra mundial foram debilitados, e na Segunda Guerra, alguns soldados 

deram baixas por essa parasitose (LEITE, 2013). 

Os países mais atingidos pela Malária são distribuídos entre as regiões 

tropicais e subtropicais. Essa doença é mais grave em alguns países da África, onde 

muitas crianças de até cinco anos morrem devido essa enfermidade. Portadores de 

HIV e mulheres grávidas também são grupos com grande risco de contrair a malária, 

devido à baixa imunidade (SOUZA, 2015). 

“O nome malária tem origem latina e significa “ar ruim“, pois acreditava-se que 

a doença resultasse de emanações de pântanos. Nomes alternativos, como 

paludismo e impaludismo, são de origem francesa e tem o mesmo significado” 

(TARANTO et al., 2006, apud LEITE et al., 2013). 

Os parasitos que causam a Malária são do mesmo gênero Plasmodium. 

Deste, quatro espécies contaminam o ser humano: P. vivax, P. falciparum, P. 

malariae e P. ovale.Cada espécie de Plasmodium provoca aspectos clínicos 

diferentes. Os sintomas clínicos da doença são inicialmente devido à ruptura e 

destruição das hemácias. A Malária pode ter uma duração gradual ou fulminante, 

retratando sintomas não específicos, o que torna mais difícil o diagnóstico. A maioria 

dos pacientes apresenta febre alta, dores de cabeça, calafrios e diaforese, quando 

muitas vezes a doença é confundida com infecção viral comum. Outros sintomas 

comuns são anemia, icterícia, taquicardia, palidez, inchaço do fígado e do baço. Se 

não tratada adequadamente, a doença pode apresentar complicações como edema 

pulmonar, obstrução de vasos sanguíneos cerebrais, complicações renais, as quais 

podem até levar o individuo à morte (FRANÇA, 2008; SOUZA, 2015). 
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1.1 O CICLO DO PARASITA E AS CONDIÇÕES ONDE HABITAM 

 

O Plamodium tem um ciclo de vida bastante complexo, dividido entre um 

hospedeiro vertebrado e um inseto vetor. No caso dos humanos, começa com a 

picada da fêmea do mosquito Anopheles, inocula formas esporozoítas do parasita 

que, ao atingir a corrente sanguínea, chegam rápido ao fígado e invadem os 

hepatócitos (células hepáticas) iniciando a infecção. Processo muito rápido que em 

torno de 30 min após a infecção, já não há mais esporozoítos na corrente 

sanguínea. Dentro dos hepatócitos, os esporozoítas se diferenciam em esquizontes 

e, por meio da reprodução assexuada (esquizogonia tecidual) são produzidos 

milhares de progênies (merozoítos) que eclodem na ruptura de cada hepatócito 

(DESPOMNIER et al., 2006 apud CUNICO et al., 2008, FRANÇA, DOS SANTOS, 

FIGUEROA-VILLAR, 2008).  

Cada merozoíto assim formado, adentram a circulação sanguínea e invadem 

os glóbulos vermelhos (hemácias, eritrócitos). Uma vez dentro da célula, os 

merozoítos começam a evoluir para a forma tropozoíta (semelhante a um anel), que 

cresce e se divide formando novos merozoítos. Esses se dividem assexuadamente 

no interior dos eritrócitos (reprodução eritrocítica) e eventualmente se rompem 

liberando mais merozoítos na corrente sanguínea. É nessa fase que há a produção 

de citocinas e o aparecimento dos sintomas da Malária. A maioria dos merozoítos 

liberados na eclosão dos esquizontes invade outros eritrócitos dando origem a 

outros esquizontes. Porém, nem todos os merozoítas se reproduzem de forma 

assexuada, alguns se desenvolvem em formas sexuais (gametócitos), que ao serem 

aspiradas por outro mosquito Anopheles, através da picada no hospedeiro, entram 

no intestino do mosquito e iniciam seu ciclo sexual (DESPOMNIER et al., 2006 apud 

CUNICO et al., 2008, FRANÇA, DOS SANTOS, FIGUEROA-VILLAR, 2008).  

No intestino do inseto, os gametócitos femininos e masculinos unem-se para 

formar o zigoto. Essa forma um oocisto, no qual ocorre divisão celular e um 

esporozoíto assexual é formado. Quando o oocisto se rompe, os esporozoítos 

migram para a glândula salivar do mosquito, podendo então ser injetados em um 

novo hospedeiro através da picada do mosquito (figura 1), (DESPOMNIER et al., 

2006 apud CUNICO et al., 2008, FRANÇA, DOS SANTOS, FIGUEROA-VILLAR, 

2008).  
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Os problemas socioeconômicos contribuem para um avanço na gravidade da 

doença Malária, pois os casos mais atingidos no mundo são de países 

subdesenvolvidos, devido aos baixos níveis de escolaridade e de saneamento 

básico. De acordo com a OMS, a malária ocasiona cerca de 700 mil mortes a cada 

ano (AGUIAR et al., 2012 apud LEITE et al., 2013). No Brasil, a doença tem se 

concentrado na região amazônica, pois existem muitos fatores nessa região que 

deixam o local propicio para a transmissão da malária, como: alta umidade, 

temperatura acima de 16°C, desmatamento. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Ciclo de vida do parasita da Malária humana 

Fonte: CUNICO et al., 2008, p. 52 
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1.2 DIAGNÓSTICO E AS DIFERENTES BUSCAS NO TRATAMENTO DA MALÁRIA 

 

O principal método de diagnóstico é o exame do sangue do paciente através 

de gota espessa ou esfregaço sanguíneo, corados pelo Giemsa e examinados 

através de microscopia ótica. A gota espessa concentra os parasitos em camadas 

de hemácias num fator de 20 a 30, facilitando a detecção de baixas parasitemias; o 

esfregaço é ideal para o diagnostico especifico pela facilidade de visualização das 

formas e contagem dos parasitos. A microscopia de fluorescência também foi 

utilizada para detecção dos parasitos marcados por fluorocromosnucleófilos, como 

laranja e acridina e o benzotiocarboxipurina, de alta sensibilidade, detectando 

parasitemias inferiores a 0, 002% (menos de 100 parasitos por µL de sangue), mas 

coma limitação de não oferecerem diagnósticos específicos (SOUZA, 2015). 

“Outros métodos diagnósticos não baseados em microscopia incluem técnicas 

de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) baseadas em sequencias especificas 

de ácidos nucléicos, as quais apresentam vantagem na detecção de 5 parasitos ou 

menos por µL de sangue e a identificação espécie-específica” (SCHELLENBERG, 

2011 apud SOUZA, 2015).  

As desvantagens dessa técnica são alto custo inerente aos equipamentos e 

reagentes, bem como a necessidade de pessoal preparado, além do longo tempo 

exigido, podendo ocorrer a morte do paciente no intervalo entre a coleta e o 

resultado (KRETTLI et al., 2013 apud SOUZA 2015), especialmente nos casos de 

primeiras infecções por P. falciparum, as quais se tornam graves (SOUZA, 2015). 

O tratamento da Malária é difícil, longo e muitas vezes ineficaz devido à 

reinfecção do paciente. Uma medida importante no controle da doença é usar 

mosquiteiros impregnados com inseticidas piretróides, que é um composto químico 

sintético originado da piretrina. Visando, assim, reduzir a população do parasita 

transmissor, por consequência a mortalidade e a morbidade pela doença. Outra 

medida que pode ser usada é a aplicação de inseticidas nas residências, tais como 

DDT, desde que respeitadas as recomendações da OMS (BALINT, 2001; MILLER et 

al., 2013 apud LEITE et al., 2013; SOUZA, 2015). 

Outra medida aplicada no controle da malária é a quimioterapia preventiva, 

que é um tratamento que utiliza antimaláricos eficazes, administrados às populações 

que estão sob risco de adquirir a doença. Há três terapias preventivas 
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recomendadas pela OMS em áreas de média ou elevada transmissão especifica, 

são elas: todas as mulheres grávidas devem ser tratadas com a combinação de 

sulfadoxina e pirimetaminano primeiro trimestre da gravidez; todas as crianças 

devem receber uma dose da combinação de sulfadoxina e pirimetamina junto com 

as vacinas contra sarampo e a tríplice; crianças com idade entre 3 e 59 meses 

devem receber o tratamento preventivo durante o período sazonal de transmissão da 

doença. No caso de viajantes, especialmente mulheres grávidas e crianças, medidas 

que visam evitar a picada do mosquito anofelino, tais como, dormir sob mosqueteiros 

impregnados com inseticidas, usar roupas compridas e repelentes, são 

recomendadas (RANG, 2004 apud CORREIA; GOMES; EIRA, 2011; SOUZA, 2015). 

Para cada etapa do ciclo de vida do Plasmodium possui um fármaco 

especifico. Têm aqueles chamados de eritrocíticos, que são usados nas formas 

presentes nos eritrócitos do homem, os fármacos gametociticos que destroem as 

formas sexuadas do parasita de uma pessoa infectada, de forma que quando esse é 

picado por outro mosquito, é impedida a transmissão da doença para o inseto e 

assim a dispersão da doença para outras pessoas e, por último, os fármacos 

esporonticidas, que agem contra esporozoitos e são capazes de matar os parasitas 

assim que eles adentram a corrente sanguínea, após o mosquito picar, ou ainda, 

destruí-los quando são soltos pelos esquizontes hepáticos ou sanguíneos (SOUZA, 

2015). 

Existem fármacos que são usados de forma preventiva, enquanto outros 

podem ser utilizados para tratar ataques agudos.  Antimaláricos distintos matam 

seletivamente o parasita nos seus diferentes estágios de desenvolvimento no ciclo 

de vida, assim, a sua classificação é nomeada de acordo com sua seletividade 

(CORREIA; GOMES; EIRA, 2011; SOUZA, 2015). 

Os agentes esquizonticidas sanguíneos são utilizados no tratamento do 

ataque agudo e são também conhecidos como fármacos para cura clínica ou 

supressiva.  Atuam sobre as formas eritrocitárias do plasmódio e estes fármacos 

podem constituir a cura nos casos de infecção por P. falciparum ou P. malariae uma 

vez que esses não contêm o estado exoeritrocitário. Por outro lado, no caso de 

infecção por P. ovale ou P. vivax, os fármacos suprimem o ataque propriamente dito, 

mas as formas exoeritrocitárias podem causar recidivas posteriores (RANG, 2004 

apud CORREIA et al., 2011). 
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“Os agentes esquizonticidas teciduais produzem a cura radical por                                                                                               

atuarem sobre os parasitas do fígado. Apenas as 8-aminoquinolinas (por exemplo, a 

primaquina e a tafenoquina) apresentam essa ação. Estes fármacos também 

destroem os gametócitos e reduzem, assim, a disseminação da infecção” (RANG, 

2004 apud CORREIA et al., 2011). 

Os agentes profiláticos causais correspondem aos fármacos de tratamento 

profilático.  Esses bloqueiam a ligação entre o estado exoeritrocitário e o estado 

eritrocitário, impedindo o desenvolvimento de ataques de malária. A verdadeira 

profilaxia causal, ou seja, a prevenção da infecção pela destruição dos esporozoítas 

na altura da entrada no hospedeiro, não é possível hoje em dia com os fármacos 

disponíveis, embora possa vir a ser possível com o uso de vacinas (RANG, 2004 

apud CORREIA et al., 2011). 

“Os agentes gametocidas possuem uma ação adicional de destruir os 

gametócitos, impedindo a transmissão  da  doença  pelo  mosquito  e  prevenindo,  

assim,  o reservatório humano da doença. Contudo, esses agentes raramente são 

utilizados apenas para esta ação” (RANG, 2004 apud CORREIA et al., 2011). 

Existem atualmente testes clínicos onde encontraram 27 vacinas contra a P. 

falciparum, que usam proteínas da superfície do esporozoíto ou do merozoíto, mas 

nenhuma se encontra comercializada, dificuldade que se deve ao polimorfismo de 

parasitas nas áreas endêmicas (SOUZA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 

2 HISTÓRIA DO PRIMEIRO FÁRMACO DESENVOLVIDO PARA O TRATAMENTO 

DA MALÁRIA 

 

Durante séculos, diversos métodos diferentes tenham sido usados na 

tentativa de controlar a malária. Com isso, foi descoberta no alto dos Andes, acima 

do nível do mar, uma árvore cuja casca tem uma molécula alcaloide sem a qual o 

mundo seria hoje um lugar muito diferente.  Existem 40 espécies dessa árvore, todas 

do gênero Cinchona, que são provenientes das encostas orientais dos Andes, da 

Colômbia até a Bolívia, ao sul (FRANÇA; SANTOS; FIGUEROA-VILLAR, 2008 apud 

SOUZA, 2015). 

Os padres jesuítas da época observaram as propriedades especiais dessa 

casca, que certamente transmitiram o conhecimento de que uma infusão dessa parte 

da árvore era um remédio eficaz para a febre. A população indígena, utilizava essa 

planta para preparar chás e bebidas, como meio de tratamento dessa enfermidade 

(CUNICO et al., 2008) 

A investigação completa dos compostos existentes na casca começou por 

volta de 1810 e só dez anos depois, os pesquisadores Joseph Pelletier e Joseph 

Caventou isolaram alcaloides ativos, da casca da Cinchona e comprovaram que a 

Quinina era o seu principal componente ativo (Figura 2). Naquela época, tal 

descobrimento resultou num prêmio de 10.000 francos do Instituto Francês de 

Ciência (CUNICO et al 2008; FRANÇA; SANTOS; FIGUEROA-VILLAR, 2008). 

Assim, a Quinina e o seu sulfato iniciaram a sua comercialização no mundo 

todo, sendo conhecida como o “pó-dos-jesuítas”.  O sulfato é administrado por via 

oral, enquanto o dicloridrato é administrado por via parenteral, para evitar ou atenuar 

um ataque agudo por formas 4- aminoquinolino resistentes de P. falciparum. A 

quinina mostra-se ineficaz em infecções por outras espécies de Plasmodium. Além 

disso, nem sempre é capaz de efetuar curas radicais em todas as infecções de P. 

falciparum. Para tratamento de indivíduos infectados por cepas de P. falciparum 

resistentes à cloroquina, a quinina é empregada em associação com tetraciclina ou 

com pirimetamina e uma sulfa (COUTEUR; BURRESON, 2011). 

Com o passar do tempo, a casca da Cinchona estava escassa e com essa 

dificuldade de obter esse produto, fez com que alguns países buscassem sínteses 

de moléculas para ampliar suas opções (CUNICO et al., 2008). 
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FIGURA 2- Quinina  

 

Fonte: CUNICO et al.,2008, p.50 

 

A Quinina foi o primeiro medicamento usado para o tratamento da Malária, 

tem sido deixada de lado devido ao aparecimento da Cloroquina. Desde década de 

60, com o aparecimento da resistência do P. falciparum à cloroquina voltou-se a usar 

a quinina isolada ou em associação para tratar essa enfermidade (BOULOS et 

al.,1997). 

 

 

2.1 OS PRINCIPAIS FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Os principais fármacos antimaláricos são classificados, de acordo com o 

modo de ação, em dois grandes grupos: O primeiro grupo inclui os alcaloides 

derivados da cinchona, as aminoquinolinas e as acridinas. Acredita-se que esses 

fármacos podem interferir no metabolismo da glicose em diferentes pontos e 

também na habilidade do parasita de digerir a hemoglobina, impedindo, assim, que 

ele se alimente ou intoxicando-o com altos níveis de ferriprotoporfirinaIX, que é um 

subproduto tóxico da digestão da hemoglobina (REY et al., 2001 apud FRANÇA et 

al., 2008).  

“O segundo grupo inclui as pirimidinas e biguanidas e envolve a interferência 

na síntese do ácido tetra-hidrofólico, importante cofator no processo de síntese de 

DNA e de aminoácidos” (DELFINO et al., 2002 apud FRANÇA et al., 2008).  

A quinina faz parte da família das quinolinas que incluem as 4- 

aminoquinolinas, as 8-aminoquinolinas e os álcoois quinolínicos. A Quinina 

prevalece como sendo a terapia de primeira linha para a malária P. falciparium, 
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especialmente para as formas severas da doença, apesar da toxicidade poder 

complicar a terapia. Ela é rapidamente metabolizada no fígado e excretada na urina. 

Age rápido, é um esquizonticida sanguíneo altamente eficiente contra as quatro 

espécies de parasitas da malária. O mais eficaz dentre esses compostos, foi a 

cloroquina (Figura 2B), o fármaco mais usado para o tratamento e prevenção da 

malária em muitas regiões naturais. Foi o fármaco mais utilizado até o aparecimento 

da resistência do parasita. Opera como um agente esquizonticida e raramente gera 

sérios efeitos colaterais no tratamento profilático da doença. Infelizmente, foi o uso 

profilático que levou à resistência, que acontece em todos os países endêmicos, 

exceto alguns países da América Central (GREGSON, 2005; FRANÇA, 2008; 

CORREIA, 2011).  

Segundo França (2008), a mefloquina (Figura 3, representada pela letra C) 

requer menos que um décimo da dose de quinina para a terapêutica da malária e 

tem sido usada no combate ao Plasmodium falciparum resistente à cloroquina. 

Tonturas, problemas gastrintestinais e efeitos psicológicos são os principais efeitos 

colaterais, em geral eles passam rápido, fazendo assim, que sua administração não 

seja sugerida para tratar pacientes com histórico de epilepsia ou desordens 

psiquiátricas. Apesar de este fármaco ser relativamente novo, já foram relatados 

casos de resistência. 

“A amodiaquina e a hidróxi-cloroquina (Figura 3, representada pela letra D e 
E respectivamente) têm sido duas opções para o tratamento da malária 
ocasionada por cepas de P. falciparum resistentes à cloroquina. A 
Amodiaquina é amplamente utilizada para o tratamento da malária, devido 
ao seu baixo custo, porém é mais toxica que a Cloroquina. Porém, é um 
fármaco quimioprofilatico recomendado para ser aplicado na maioria das 
regiões onde a malária é endêmica e onde existem as estirpes resistentes a 
cloroquina” (FRANÇA, 2008 apud CORREIA, 2011). 
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FIGURA 3: Estrutura dos álcool quinolínico: Mefloquina (C) e das 4 - 

aminoquinolinas: Cloroquina (B), Amodiaquina (D) e Hidroxi-cloroquina (E) 

 

FONTE: FRANÇA, DOS SANTOS, FIGUEROA-VILLAR, 2008, p. 1275 

 
 
2.2 RESISTÊNCIA AOS FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS NO DECORRER DOS 

ANOS 

 

Segundo a OMS (1967), a resistência a fármacos é definida como a 

habilidade de uma cepa do parasito sobreviver ou se multiplicar, apesar da 

administração e absorção de um fármaco dado em doses iguais ou superiores 

aquelas usualmente recomendada, respeitando a tolerância do indivíduo. Diversas 

teorias foram propostas para explicar a emergência de plasmódios resistentes a 

fármacos. O verdadeiro mecanismo responsável por estes fenômenos são: 

inativação do fármaco pelo plasmódio; penetração reduzida do fármaco na célula do 

protozoário; alteração do metabolismo do parasita de forma a eliminar a etapa ou 

etapas previamente suscetíveis ao quimioterápico (CHAN, 2011).   

Três das espécies de plasmódio, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax e 

Plasmodium malariae, que infectam humanos com malária, conferem resistência a 

fármacos antimaláricos (CORREIA; GOMES; EIRA, 2011). Na década de 1950, foi 

relatada na América do Sul e no Sudeste Asiático a resistência de P. falciparum à 

Cloroquina, estando disseminada nos países endêmicos (RIDLEY, 2002 apud 

SOUZA, 2015).  
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Foi verificado também em 1960, no Brasil e no Sudeste Asiático, casos de 

reduzida sensibilidade de P. falciparum à quinina (BJORKMAN & PHILLIPS-

HOWARD,1990 apud SOUZA, 2015). O primeiro caso de resistência de P. Vivax a 

Cloroquina foi relatada no Brasil em 1999. 

 

“A resistência aos fármacos antimaláricos é reconhecida por eventos 
genéticos espontâneos, raros, e pensa que estes não dependem do 
fármaco utilizado.  Estes acontecimentos são mutações ou alterações no 
número de cópias de genes que estão relacionados com a metabolização 
do fármaco, ou então que se relaciona com o fluxo de bombas que afetam 
as concentrações do fármaco intraparisitário. Múltiplos acontecimentos 
gênicos ligados (epistasia) como um único evento podem ser o suficiente 
para o desenvolvimento de resistência” (CORREIA; GOMES; EIRA, 2011). 

 

A resistência tem grande chance de ocorrer quando o número de parasitas 

em um indivíduo é alto, a transmissão é baixa e a pressão do fármaco é intensa. 

(HASTING, 2000 apud FRANÇA, 2008).  O uso de um único fármaco no tratamento 

ocasiona uma seleção e espalhamento de parasitas mutantes resistentes ao 

fármaco. A longo prazo, a utilização de múltiplos fármacos leva ao surgimento de 

cepas de parasitas multirresistentes (TARGET et al., 2001, NOSTEN; BRASSEUR, 

2002 apud FRANÇA;SANTOS;FIGUEROA- VILLAR, 2008). O uso de coquetéis de 

fármacos que atingem alvos diferentes no parasita reduz a probabilidade do 

aparecimento de cepas resistentes (FRANÇA; SANTOS; VILLAR, 2008). 

Em decorrência da multi-resistencia de P. falciparum e da resistência de P. 

vivax a cloroquina, a OMS desenvolveu o “ Global Plan for Artemisinin Resistance 

Containment (GPARC) (CHAN, 2011) que define três níveis para estratificar as 

atividades de contenção da resistência: Nivel 1- áreas onde há evidencia de 

resistência a artemisinina e medidas de contenção dos parasitos resistentes devem 

ser tomadas rapidamente; Nivel 2 – áreas de migração populacional onde o controle 

da malária deve ser intensificado; Nivel 3 – áreas endêmicas sem evidencia de 

resistência de P. falciparum a artemisinina onde a prevenção e medidas de controle 

devem ser intensificadas (SOUZA, 2015). 
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3  A SÍNTESE DA CLOROQUINA E O MOTIVO PELO QUAL OCORRE SUA 

RESISTÊNCIA 

 

A síntese de fármacos é um diferencial importante da química orgânica, uma 

vez que consente a construção de moléculas, em seus diversos níveis de 

complexidade. Esse desdobramento da síntese orgânica retrata características 

particulares, pois além de racionalizar uma sequência de etapas sintéticas 

pretendendo obter os melhores rendimentos possíveis, é necessário também 

dispensar atenção ao grau de pureza e à escala da reação. (MENEGATII; FRAGA; 

BARREIRO, 2001). 

“A síntese da Cloroquina (Figura 4) mostra a reação sintética descoberta 
através de uma indústria alemã de corantes no século 20, que obteve 
compostos heterocíclicos coloridos de grande importância industrial, onde 
diversos desta classe química, inclusive heterocíclicos quinolínicos, foram 
ensaiados contra a malária.  Essa síntese inicia-se pela reação clássica de 
condensação da 3-cloroanilina e dietil-2-cetobutirato, para a obtenção da 
imina. A imina, quando aquecida em solvente de alto ponto de ebulição, 
leva ao deslocamento do grupamento etoxila, com consequente ciclização. 
Ainda na mesma etapa, com o emprego de condições de saponificação, é 
obtido o intermediário ácido. A descarboxilação e conversão do grupamento 
enol de é feita pelo seu aquecimento na presença de oxicloreto de fósforo. 
Na última etapa, o halogênio é deslocado, via reação de substituição 
nucleofílica aromática (SNAr), por uma amina primária, para a obtenção da 
cloroquina. “ (MENEGATII; FRAGA;BARREIRO, 2001).  

 

 FIGURA 4: Rota sintética da Cloroquina 

 

FONTE: MANEGATTI; FRAGA; BARREIRO, 2001, p. 19 

 

Desde 1960 há relatos que reapareceram cepas do Plasmodium falciparum 

em áreas em que a Cloroquina foi utilizada em massa, tornando juntamente com o 

inseticida DDT, a principal ferramenta do Programa Global de Erradicação da 
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Malária em países subdesenvolvidos (KOUZNETSOV, 1979 apud MENZALI DE SÁ, 

2011). 

Os mecanismos de geração de cepas de P. falciparum resistentes à 

cloroquina envolvem a seleção de formas com mutações em genes que alteram o 

transporte e acumulo da cloroquina no vacúolo digestivo do parasito em função de 

modificações fisiológicas neste espaço celular (FIDOCK et al, 2000; COOPER et al, 

2002; SIDHU et al, 2002; COOPER et al, 2007; ROEPE, 2011 apud SOUZA, 2015). 

Há muitos mecanismos sugeridos para resistência de P. falciparum à 

cloroquina, como a absorção ou efluxo da cloroquina alterados na membrana 

citoplasmática do parasito; acesso reduzido da cloroquina à hematina e fluxo de H+ 

ou absorção da cloroquina alterados na membrana do vacúolo digestivo. (FIDOCK et 

al, 2000 apud SOUZA, 2015). 

 A resistência à cloroquina tem sido determinada a partir de ensaios 

biológicos que refletem sua atividade citostática, uma caracterização incompleta sob 

o aspecto citocida, cuja importância se dá no fato de que a permanência do parasito 

determina à adaptação a seleção exercida pelo fármaco. Considerando pacientes 

infectados, é possível traçar o paralelo de que quando infectados com parasitos 

sensíveis a cloroquina, a parasitemia é reduzida em mais de 100 vezes após a 

administração desse fármaco. Essa terapia tem efeito citostático e citocida, que 

impede o crescimento dos parasitos e também os elimina. Em um paciente infectado 

com parasitos resistentes à cloroquina, o mesmo não ocorre, já que os parasitos são 

resistentes aos efeitos citocidas deste antimalárico, o que pode atrapalhar o controle 

da doença por beneficiar a disseminação de parasitos resistentes. (PAGUIO et al, 

2011 apud SOUZA, 2015). Essa diferenciação tem sido revelada em estudos que 

envolve a cloroquina e outras quinolinas, visto que elas integram a família química 

de antimaláricos mais amplamente empregada (KAUR et al., 2010 apud SOUZA, 

2015). 
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3.1  MECANISMO DE AÇÃO DOS ANTIMALARIAIS E SEUS INIBIDORES 

 

Para o parasita sobreviver no hospedeiro são necessárias várias adaptações 

e inovações que são vulneráveis à ataques terapêuticos (MACREADIE et al., 2000 

apud CUNICO et al., 2008). Os fármacos em uso clínico agem em distintas etapas 

de replicação do parasita, porém a maior parte atua inibindo a produção da 

hemozoína ou inibindo a síntese do ácido fólico (CUNICO et al., 2008). 

 

 

3.1.1 Inibidores da produção da hemozoína 

 

  Quando a forma merozoíta se reproduz assexuadamente dentro das 

hemácias, os parasitas precisam de uma grande quantidade de nutrientes e, por 

terem pouca capacidade de sintetizar aminoácidos, eles compõem seus 

requerimentos pela perda da hemoglobina humana. Mais de 80% das hemoglobinas 

de uma célula infectada podem ser degradadas dessa forma. Durante este processo, 

que ocorre dentro do vacúolo digestivo do parasita, há também a liberação do grupo 

heme ou ferriprotoporfirina IX (Fe (III) PPIX) que é tóxico ao parasita, devido à sua 

capacidade de gerar espécies reativas de oxigênio. Para evitar sua toxicidade, a Fe 

(III) PPIX é agregada, pelo parasita, em um pigmento cristalino, insolúvel e não 

tóxico chamado hemozoína (CUNICO et al., 2008). 

 Os antimalariais quinolínicos, aril-alcoóis e derivados da Artemisina ficam 

concentrados no vacúolo alimentar. Existem algumas evidências que a interação 

entre esses antimalariais e o grupo heme Fe (III) esteja envolvida na toxicidade 

desses fármacos ao parasita. Vários experimentos in vitro estabeleceram que 

fármacos antimalariais quinolínicos agem por interferência na cristalização da 

hemozoína. Persiste, entretanto, uma divergência sobre como isso ocorre 

(SULLIVAN et al., 1998; SILVA et al., 2005; apud CUNICO et al., 2008). 

Os derivados da Artemisina sofrem clivagem oxido-redutiva dos seus 

peróxidos e também interagem com o grupo heme Fe (II) gerando um radical livre 

fatal ao parasita, entretanto, o exato mecanismo até o momento ainda não foi 

esclarecido (RIDLEY, 2002 apud CUNICO et al, 2008). 
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3.1.2 Inibidores da síntese do ácido fólico 

 

O ácido fólico é muito importante para o metabolismo do parasita; enquanto o 

homem obtém essa vitamina através da alimentação, os protozoários podem 

sintetizá-las. Derivados dos ácidos p-aminobenzóicos (PABA) são utilizados na 

etapa inicial da biossíntese do ácido fólico pela enzima diidropteroato sintase. Essa 

etapa é inibida pelos análogos estruturais dos PABA, como a Dapsona (9) e a 

Sulfadoxina. A próxima etapa dessa síntese é catalisada pela enzima diidrofolato 

redutase. Na inibição dessa etapa atuam a Pirime-tamina, o Proguanil, o 

Cloroproguanil e o Cicloproguanil (CUNICO et al., 2008). 

 

3.1.3 Inibidores da transcrição procariótica 

Estudos pré-clínicos têm verificado que os parasitas da Malária são 

propensos aos antibióticos, que são inibidores da transcrição procariótica (RIDLEY, 

2002 apud CUNICO et al., 2008). A avaliação do efeito desses antibióticos mostrou 

que eles são capazes de diminuir bastante a taxa de parasitas após a exposição 

inicial; porém, os seus efeitos somente começam a ser observados após o primeiro 

ou segundo ciclo de replicação do parasita (KREMSNER; KRISNHA, 2004 apud 

CUNICO et al., 2008). 

 

3.1.4 Inibidores do transporte de elétrons mitocondrial 

 

O Plasmodium reside em meios que possui baixa de oxigênio e contam com a 

glicose para produzir ATP. Assim, a mitocôndria não tem atividade de fosforilação 

oxidativa e possui uma cadeia de transporte de elétrons incompleta que possibilita 

certa reação redox de importância metabólica. Uma dessas é o acoplamento do 

citocroma c redutase ao diidroorotato dei-drogenase, a enzima chave na biossíntese 

de nucleotídeos. Atovaquona é estruturalmente análoga à Ubiquinona que é a 

proteína mitocondrial do protozoário que atua no transporte de elétrons. A 

Atovaquona atua competitivamente nessa etapa inibindo a reprodução do parasita 

(LI; WU, 1998; LOOAREESUWAN; CHULAY et al., 1999 apud CUNICO et al., 2008). 
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3.2 PESQUISAS DE NOVOS ANTIMALÁRICOS PARA O TRATAMENTO DA 

MALÁRIA 

 

Segundo o projeto DNDI (Drugs for Neglected Diseases Initiative), os 

pesquisadores buscam novas substancias que possuam atividade antimalarial, 

assim, alguns programas têm sido criados para tentar descobrir uma combinação, de 

dose-fixa, baseada em derivados da Artemisina. A Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) participa do Programa denominado FACT (Fixed-dose Artesunate-based 

Combination Therapies for Malaria) junto com outras instituições internacionais, cujo 

objetivo é desenvolver uma combinação em dose fixa de Artesunato e Mefloquina 

(SOUZA, 2015). 

“A síntese de novas moléculas com base em modificações químicas de 
antimaláricos existentes constitui uma estratégia propícia na busca de novos 
tratamentos, concedendo potentes protótipos como ferroquina, um ferroceno 
análogo da cloroquina e OZ439, ozonídeo derivado da artemisina”. 
(DELHAES et al., 2002; CHARMAN et al., 2011 apud SOUZA, 2015). 
“Estão sendo desenvolvidas novas formulações para os antimalariais já em 
uso clínico, como o de formulações intravenosas de Artesunato, o único 
derivado da Artemisina usado para casos de malária severa complicada” 
(RIDLEY, 2002 apud CUNICO et al., 2008). 
  

 Outra abordagem na busca de novos antimalariais é a identificação de novos 

alvos terapêuticos e a descoberta de novas substâncias que atuem nestes alvos. O 

conhecimento do genoma do parasita constituiu um estímulo para os esforços de 

químicos, farmacêuticos e médicos para combater esta doença. Essas informações 

abriram novas áreas de pesquisa e aplicabilidade para futuras moléculas-alvos. 

Atualmente, a investigação de novas moléculas baseia-se na bioquímica das 

enzimas e/ou receptores do parasita, atingindo seu metabolismo e, 

consequentemente, eliminando o parasita. Nesse sentido, estudam-se bloqueadores 

do transporte de colina e inibidores de várias enzimas que atuem no ciclo de vida do 

Plasmodium. (CALAS et al., 2000 apud CUNICO et al., 2008). 

 A síntese de fármacos pode ser considerada uma inovação da química 

orgânica sintética, por permitir o acesso a substâncias terapeuticamente úteis, com 

níveis de complexidade variáveis. (MENEGATII; FRAGA; BARREIRO, 2001). 

Atualmente, os produtos naturais têm sido opções valiosas para novos 

fármacos. Mesmo nos dias atuais, os produtos encontrados na natureza 

representam um papel essencial no processo de pesquisa e desenvolvimento de 

novos agentes terapêuticos. Entretanto, a necessidade de compostos e as 
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dificuldades da produção em escala dos insumos naturais fazem com que muitas 

empresas farmacêuticas reduzem seus esforços em Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), o que provoca sérios problemas de saúde pública. Devido à resistência dos 

parasitos aos antimaláricos tradicionais, é necessária a identificação de compostos 

bioativos sintéticos e/ou naturais, que inviabilizem o desenvolvimento do parasito 

(MARINHO; SEIDL; LONGO, 2008 apud LEITE et al., 2013). 

Adicionalmente, o desenvolvimento de vacinas para a malária tem sido alvo 

de estudos em muitos grupos de pesquisa, sendo este um objetivo também de 

saúde pública (RILEY; STEWART, 2013; WYKES, 2013 apud LEITE et al., 2013). 

Desde 1987, quando as primeiras vacinas foram testadas em seres humanos, pelo 

menos, 50 novos candidatos entraram em ensaios clínicos. Porém, apenas um 

candidato avançou significativamente na pesquisa e entrou em ensaios clínicos de 

fase III (AGNANDJI et al., 2012 apud LEITE et al., 2013). 

A aplicação na busca de novos protótipos de fármacos retrata uma grande 

parcela dos medicamentos disponíveis para uso clínico e movimenta uma grande 

quantidade de dinheiro dentro do mercado mundial. Porém, a decisão de qual classe 

terapêutica deverá ser objeto de pesquisa vai depender das questões que aguardam 

por resposta. Os países de primeiro mundo, provavelmente, estarão envolvidos na 

busca e estudos de novos fármacos anti-câncer onde o índice no mundo cresce 

rapidamente, enquanto os países de terceiro mundo, incluindo o Brasil, ainda estão 

carentes por fármacos para o tratamento de doenças tropicais, tais como a malária. 

(MENEGATII; FRAGA; BARREIRO, 2001). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Malária é uma doença que é transmitida ao Homem pelo mosquito 

Anopheles. Pode-se observar no presente trabalho, aspectos históricos e atuais que 

destaca os principais quimioterápicos para o combate dessa enfermidade. 

O agente causador da Malária exibe um ciclo de vida complexo, onde infecta 

tanto células do fígado quanto do sangue, dificultando assim a ação dos fármacos. O 

Plasmodium apresenta uma grande capacidade de sofrer mutação, que ocasiona 

uma resistência à quimioterapia. É devido a esse problema que alguns 

antimaláricos, como a Cloroquina, deixaram de fazer efeito em algumas regiões. 

Pode-se esperar que a resistência venha atingir outros antimaláricos no futuro, 

fazendo com que a busca por novos fármacos cresça e se torne um desafio continuo 

para os estudantes de pesquisas clinicas. 

O investimento do setor privado para desenvolver pesquisas de novos 

agentes antimaláricos é baixo devido ao pouco retorno financeiro. Porém, deve-se 

enfatizar o crescente numero de casos que vem ocorrendo e é responsabilidade do 

governo o desenvolvimento de novos fármacos para controlar essa doença que 

atinge pessoas a todo instante. Por isso, pode-se considerar que o melhor método 

para combater a Malária é evitando a picada do mosquito, até o momento em que 

alguma descoberta cientifica seja feita e consiga conter essa enfermidade. 
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APÊNDICES 

 

Elemento opcional. É o texto ou documento com a finalidade de complementar sua 

argumentação, sem prejudicar o sentido do trabalho. O(s) apêndice(s) é identificado 

por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 

Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos 

apêndices, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto.
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Nome do Apêndice 
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ANEXOS 

Elemento opcional, sendo um texto ou documento não elaborado pelo autor, que 

serve de fundamentação, comprovação e ilustração.  

Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 

respectivos títulos. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na 

identificação dos anexos, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto. 

 



 

 

 

37 

ANEXO A 

Título do Anexo 

 


	INTRODUÇÃO
	CONsiderações finais
	Referências

