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Fármacos antimalariais – história e perspectivas
Antimalarials drugs – history and new approaches
Wilson Cunico; Samir A. Carvalho; Claudia R. B. Gomes & Gabriela H. Marques

RESUMO – A Malária é uma doença infecciosa parasitária causada por 4 espécies diferentes do protozoário do gênero Plasmodium (P. falciparum, P. vivax, P. ovale e P. malarie). Anualmente são registrados
aproximadamente 500 milhões de casos de malária, sendo que destes, de um a três milhões são letais.
Embora a malária tenha sido erradicada em algumas partes do planeta, o número de casos continua
aumentando. Nesta revisão, buscamos mostrar um pouco da história da quimioterapia da malária, bem
como, apresentar novidades no tratamento dessa doença.
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SUMMARY – Malaria remains one of the most important human diseases with over half of the world
population in infection risk. It affects mainly those living in tropical and sub-tropical areas with an
incidence of 500 million cases per year. Although malaria has been widely eradicated in many parts of
the world, the global number of cases continues to rise. In this work, we show the available drugs history
and also the current treatment study of this disease.
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INTRODUÇÃO

A

Malária é uma doença infecciosa causada por
um protozoário do gênero Plasmodium. Deste,
quatro espécies infectam o ser humano: P. vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale.1
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
no final de 2004, 107 países e territórios tinham áreas
de risco de transmissão de Malária e cerca de 3,2 milhões de pessoas sob risco de contrair a doença, que é
endêmica nas regiões tropicais e subtropicais, como em
partes da Ásia, África, América do Sul, América Central, Oceania e certas ilhas do Caribe. Aproximadamente
350-500 milhões de casos de Malária ocorrem anualmente, sendo a maioria das infecções causadas pelo P.
falciparum e P. vivax. Em mais de um milhão dos
pacientes infectados, a Malária evolui levando a casos
letais, que atingem principalmente crianças africanas.
Estes casos geralmente são provocados pela infecção
com o P. falciparum, que é o mais agressivo das quatro
espécies que infectam o homem.1 No Brasil, principalmente na região amazônica, a Malária registra por volta
de 500 mil casos por ano. No entanto, aqui a letalidade
da moléstia é baixa e não chega a 0,1% do número total
de enfermos, sendo as infecções causadas pelo P. vivax as mais prevalentes.2
Cada espécie de Plasmodium determina aspectos
clínicos diferentes para a enfermidade, mas, em geral,
os sintomas típicos são febre, náuseas e dores de cabeça, por vezes acompanhados de diarréia e vômitos. Na
ausência de tratamento adequado, a doença pode progredir para situações mais graves tais como Malária

cerebral, anemia severa e disfunção de vários órgãos
vitais, sendo as duas primeiras as principais causas de
morte.1
O rápido desenvolvimento da resistência dos protozoários aos fármacos em uso clínico e da resistência do
mosquito aos inseticidas, fez com que a Malária ressurgisse como uma das doenças infecciosas parasitárias mais graves, matando mais pessoas que outras
doenças infecciosas, com exceção da tuberculose.
Informações históricas

No século V a.C. acreditava-se que Malária era causada por emanações e miasmas provenientes de pântanos. Essa teoria persistiu por um longo período e, certamente, influenciou ao nome recebido de “malaire”.3,4
Somente no final do século XIX, quando especialistas
estavam descobrindo as causas de diversas doenças infecciosas, bem como o importante papel de insetos na
transmissão de doenças foi que, em 1880, Charles A.
Laveran identificou pela primeira vez o parasita da
Malária em glóbulos vermelhos humanos e, em 1897,
Ronald Ross tornou possível a identificação do ciclo de
vida do parasita. Estas descobertas lhes renderam o prêmio Nobel em 1907 e 1902, respectivamente.3,5
Entretanto, a quimioterapia da Malária precedeu à
descrição do ciclo de vida do parasita por aproximadamente 300 anos. No século XVII os padres jesuítas
observaram a utilização, por populações indígenas da
América do Sul, de chás e bebidas preparadas com a
casca de uma árvore nativa do Peru, para o tratamento
de alguns tipos de febre.6 Somente em 1742, essa árvore recebeu o nome científico de Cinchona sp.7
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tornando-a responsável por 97% da Quinina (1) utilizada
em todo o mundo na década de 1930.7,8
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As guerras e a pesquisa
de novos antimalariais

A busca por novos antimalariais sempre esteve diretamente relacionada com a história das guerras. Os
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em proteger suas tropas para que não houvessem muitas baixas provocadas pelo Plasmodium.
Quinina (1)
Até a I Guerra Mundial, a Quinina (1) era o único
FIG. 1 - Estrutura da Quinina
FIG. 2 - Estrutura da Quinacrina (Atabrina)
fármaco utilizado para o tratamento da Malária. Durante esse conflito, os alemães tiveram dificuldade de
Em 1820, Pierre Pelletier e Joseph Caventau, isolaobter a casca da Cinchona, o que fez com que a Alemaram alcalóides ativos, da casca da Cinchona e provanha buscasse a síntese de moléculas com possível atiram que a Quinina (1) era o seu principal componente
vidade antimalarial, como a 9-aminoacrinidina (2) (Quiativo (Fig. 1).
nacrina, Mepacrina) que foi sintetizada na década de
No início de 1821, a Quinina (1), e o seu sulfato,
1920 e comercializada em 1930, com o nome de Atabricomeçaram a ser comercializados no mundo todo, senna (2) (Fig. 2).9
do conhecida como o “pó-dos-jesuítas”.
Durante a II Guerra Mundial foi a vez dos Estados
Inicialmente, a Quinina (1) era exportada da BolíUnidos da América (EUA) e seus aliados encontrarem
via, Equador e Peru, que mantinham o monopólio, proidificuldades em obter o material bruto para a extração
bindo a exportação de espécies vivas e sementes desda Quinina (1), pelo fato de que as plantações da Hosas plantas e cobrando preços altos pela casca da Cinlanda na Indonésia e Java e Mindanao, nas Filipinas,
chona. Por outro lado, a França, a Inglaterra e a Hoestarem em poder dos alemães e dos japoneses.
landa, possuíam colônias no sudoeste da Ásia, Índia e
Com isso, em 1942 os EUA resolveram fabricar a
África, que eram empestadas com casos de Malária
Atabrina americana e, administrá-la, como profilaxia,
recorrente. Desse modo, entre 1743 e 1849, várias tenaos soldados americanos e aliados. Porém, foram constativas de estabelecer plantações de Cinchona fora da
tatados vários efeitos colaterais, físicos e psicológicos.6,9
América do Sul, com ou sem permissão, foram realizaEm 1944, pesquisadores da Universidade de Hardas. As tentativas da França na Argélia, não tiveram
vard sintetizaram em laboratório a Quinina (1). Entresucesso, enquanto ingleses e holandeses conseguiram
tanto, a sua síntese era difícil e a produção em larga
estabelecer algumas plantações de Cinchona em suas
escala era economicamente inviável.7
colônias.7
Esta dificuldade incentivou o desenvolvimento de
De 1844 a 1865, enquanto as plantações de Cinchona
vários fármacos, dentre eles a Amodiaquina (3), a Pricresciam fora da América do Sul, o australiano Charles
maquina (4), o Proguanil (5), a Pirimetamina (6) e a
Ledger e seu ajudante Manuel Incra Mamani estudaram
Cloroquina (7) (Fig. 3).6,10,11 A Cloroquina (7), que hacascas e sementes das árvores do gênero Cinchona sp.,
via sido sintetizada anteriormente pelos alemães na
ao todo 40 espécies diferentes, na Bolívia e no Peru. Em
década de 1930,12 tornou-se então, o fármaco de priseus estudos, Ledger descobriu uma espécie de Cinchomeira escolha para o tratamento da Malária devido ao
na que continha mais que 10% de alcalóides por peso,
seu baixo custo, ser bem tolerada, ser segura para o
uma quantidade muito maior do que a encontrada nas
tratamento de mulheres grávidas e não apresentar efeioutras espécies, e que em sua homenagem, ela recebeu o
tos tóxicos nas dosagens recomendadas, além de ser
nome de Cinchona ledgeriana. Em 1865, Manuel Incra
altamente eficaz na cura da doença.10,13
obteve sementes dessa espécie e Ledger as vendeu para
Em 1939, o suíço Paul Miller descobriu as proprieas autoridades holandesas que as plantaram em Java,
dades inseticidas do DDT, (8, diclorodifeniltricloroetano) (Fig. 4),
o que lhe rendeu o Prêmio Nobel
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e nas Américas e reduzindo o risco de infecção a um
nível insignificante em outros 15 países. Entretanto,
em 1967, foi constatado resistência dos mosquitos ao
inseticida. Além disso, o DDT, ao longo do tempo, mostrou ter um efeito de bioacumulação devastador.14,15
Durante a Guerra no Vietnã, vários soldados americanos apresentaram casos de Malária resistente à Cloroquina (7), o que fez com que as forças armadas dos
EUA realizassem um programa intensivo na busca de
novos agentes antimalariais. Nessa época, adicionouse a Dapsona (9) para a profilaxia e a Pirimetamina
(6)/Sulfadoxina (10) (Fansidar) para o tratamento da
Malária (Fig. 5).6,11 A Pirimetamina (6) também foi comercializada em combinação com Sulfaleno (11) (Metakelfin) e com a Dapsona (9) (Maloprim).16
Posteriormente outros dois compostos altamente eficazes contra cepas resistentes ao P. falciparum, foram
aprovados pelo FDA: a Mefloquina (12) e a Halofantrina (13) (Fig. 6).17 Entretanto, existem relatos de resistência a estes dois fármacos.10
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FIG. 6 -Estrutura da Mefloquina e da Halofantrina.

Outros compostos chineses sintéticos também têm
apresentado atividade antimalarial como, a Pironaridina (20)25 e a Piperaquina (21)26 (Fig. 8).
Ciclo de vida do parasita

O Plasmodium tem um ciclo de vida bastante complexo, dividido em várias fases e entre dois hospedeiros, o mosquito e um vertebrado.
Fármacos descobertos na China
No caso dos humanos, a fêmea do mosquito AnoVários compostos chineses apresentaram atividapheles,
através da sua picada, inocula formas esporode antimalarial, dentre eles a Artemisina (14), o prinzoítas do parasita que, ao atingir a corrente sanguícípio ativo da árvore chinesa ‘qinghao’ (Artemisia
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FIG. 8 -Estrutura da Pironaridina e da Piperaquina.

A extensão da reprodução eritrocíclica e o número
de progênies (merozoítos) produzido por cada célula
infectada é uma característica individual de cada espécie de Plasmodium, sendo o P. falciparum o que completa esse ciclo reprodutivo em um tempo mais curto 5 a 7 dias, gerando um número muito superior de merozoítos (40.000), enquanto as outras três espécies não
chegam a produzir 20.000 merozoítos.
Mecanismo de ação dos antimalariais em uso clínico

Para a sobrevivência do parasita no hospedeiro são
necessárias várias adaptações e inovações que são suscetíveis de ataques terapêuticos.28 Os fármacos em uso
clínico atuam em diferentes etapas de replicação do
parasita, porém a maioria age inibindo a produção da
hemozóina ou inibindo a síntese do ácido fólico.
1 - inibidores da produção da hemozoína

FIG. 9 - Ciclo de vida do parasita da Malária Humana27.

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. No intestino do inseto, os gametócitos
femininos e masculinos unem-se para formar o zigoto.
O zigoto 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.3
Algumas formas esporozoítas do Plasmodium (P.
vivax e P. ovale) evoluem para uma forma letárgica
denominada hipnozoíto, forma latente do parasita encontrada nas células do fígado, cuja reativação é responsável pela recrudescência da moléstia denominada
recaída (Fig. 9).3

Quando a forma merozoíta se reproduz assexuadamente dentro das hemácias, os parasitas necessitam
de uma enorme quantidade de nutrientes e, por terem
capacidade limitada de sintetizar aminoácidos, eles suprem seus requerimentos pela degradação 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.
Os antimalariais quinolínicos, aril-alcoóis e derivados
da Artemisina ficam concentrados no vacúolo alimentar
(Tab. I e Fig. 10). Existem algumas evidências que a interação entre esses antimalariais e o grupo heme (Fe
(III) PPIX) 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.10,29
Os derivados da Artemisina sofrem clivagem oxidoredutiva 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.30
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Principais classes antimalariais que atuam na inibição
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FIG. 10 -Exemplos de inibidores da produção de Hemozoína.
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2 - Inibidores da síntese do ácido fólico

3 - Inibidores da transcrição procariótica

Estudos pré-clínicos têm demonstrado que os parasitas da Malária são suscetíveis aos antibióticos, que
são inibidores da transcrição procariótica.30 A avaliação
do efeito desses antibióticos indicaram que eles são
capazes de reduzir muito a taxa de parasitas após a
exposição inicial; entretanto, os seus efeitos somente
começam a ser obviamente observados após o primeiro
ou segundo ciclo de replicação do parasita. 22
4 – Inibidores do transporte de elétrons mitocondrial

O Plasmodium reside em meios com deficiência de
oxigênio e contam com a glicose para produzir ATP.
Assim, a mitocôndria não tem atividade de fosforilação oxidativa e tem uma cadeia de transporte de elétrons incompleta que promove certas reações redox
de importância metabólica. Uma dessas é o acoplamento do citocroma c redutase ao diidroorotato deidrogenase, a enzima chave na biossíntese de nucleotídeos.
A Atovaquona (29) é estruturalmente análoga à
Ubiquinona (30) (Fig. 12) que é a proteína mitocondrial do protozoário que atua no transporte de elétrons. A
Atovaquona atua competitivamente nessa etapa inibindo
a reprodução do parasita.18,31
Casos de resistência aos fármacos em uso clínico

O surgimento de resistência aos fármacos está diretamente relacionado com uma quantidade enorme da
população patogênica e o curto tempo de reprodução
do parasita. Como o P. falciparum se reproduz muito
mais rápido do que as outras espécies que infectam os
humanos, quando os sintomas da Malária aparecem, a
população do parasita já está enorme, o que acarreta
casos mais graves da doença e uma facilidade maior
no surgimento de resistência deste parasita aos fármacos em uso clínico.32
Atualmente, já foram relatados casos de resistência
do P. falciparum a todas as classes de antimalariais,
com exceção das Artemisinas, uma vez que esses compostos diminuem rapidamente a população do parasita
e tem um tempo de eliminação muito rápido.27 Também
já existem cepas de P. vivax resistentes à Cloroquina.23,33
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FIG. 11 -Estrutura de moléculas inibidoras da síntese de 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 (10). A próxima
etapa dessa síntese é catalisada pela enzima diidrofolato redutase. Na inibição dessa etapa atuam a Pirimetamina (6), o Proguanil (5) (Fig. 3), o Cloroproguanil
(27) e o Cicloproguanil (28) (Fig. 11).
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FIG. 12 -Estrutura da Atovaquona e da Ubiquinona.

O
O

S
N

N

O
NC
N

O

Verapamil (31)

NH
Desipramina (32)

N
Prometazina (33)

FIG. 13 -Moléculas capazes de reverter a resistência do parasita à Cloroquina (7).

Outro fator que contribuiu muito para o surgimento
de resistência aos antimalariais é que, em áreas endêmicas, particularmente na África, faz-se o uso indiscriminado e extensivo dessas substâncias.5 O aumento dos
casos de resistência incentivou o crescimento nos estudos de combinações de fármacos, visando melhorar a
eficácia dos antimalariais.22,32
Combinação de antimalariais

Atualmente o tratamento da Malária tem sido baseado na combinação de derivados da Artesimina com fármacos como o Fansidar, a Amodiaquina (3) e Mefloquina (12) (terapias baseadas na combinação da Artemisina, ACTs). Esse tipo de terapia é freqüentemente
mais efetivo do que a monoterapia, apresentando menores efeitos colaterais e diminuindo o tempo de tratamento; porém, possui a desvantagem de ser um tratamento muito mais caro comparando-se aos antimalariais tradicionais.33
Algumas combinações com os derivados da Artemisina já estão em uso clínico, outras ainda estão em estudo. Dentre estas, destaca-se o Artemeter/Lumefantrina, que foi a primeira combinação em dose-fixa aprovada para o uso clínico no tratamento da Malária, com
o nome de Co-Artemeter.30
Outras combinações não incluindo derivados da
Artemisina já foram aprovadas para uso clínico como a
Sulfadoxina/Pirimetamina/Mefloquina (Fansimef, embora essa combinação não seja a mais indicada pela
OMS em casos de Malária provocada por P. falciparum resistentes à Cloroquina (7), devido ao aparecimento de cepas resistentes à Mefloquina (12) e aos
efeitos colaterais da Sulfadoxina/Pirimetamina como a
Síndrome de Stevens-Johnson. (22) Outras combinações não incluindo derivados da Artemisina também
estão sendo estudadas.30,32,33
Reversibilidade da resistência aos antimalariais

Muitas moléculas têm sido identificadas com capacidade de reverter à resistência in vitro do P. falciparum à Cloroquina. Dentre essas substâncias destacamse o Verapamil (31), a Desipramina (32) e a Prometazina (33), (Fig. 13). O exato mecanismo de ação dessas
substâncias ainda é desconhecido e as altas concentrações necessárias são inaceitáveis para uso clínico. Po53

rém, estudos utilizando dois ou mais desses agentes
de reversibilidade em concentrações farmacologicamente aceitáveis tem apresentado resultados satisfatórios.30,34
Recomendações da OMS

Como resposta ao aumento dos níveis de resistência aos fármacos antimalariais, a OMS recomenda que
todos os países que apresentem casos de resistência às
monoterapias convencionais, usem as terapias em combinação, preferencialmente aquelas que contenham
derivados da Artemisina (ACTs) para o tratamento da
Malária falciparum.35
As combinações recomendadas pela OMS são: Artemeter/Lumefantrina, Artesunato (17) com Amodiaquina (3), Artesunato (17) com Mefloquina (12) e Artesunato (17) com Sulfadoxina/Pirimetamina (Fansidar). A
combinação Amodiaquina (3) com Fansidar pode ser
considerada como uma opção onde as terapias ACTs
não são disponíveis, desde que a eficácia aos dois fármacos, como monoterapia, seja altamente eficiente.35
Pesquisas e desenvolvimento de novos antimalariais

Visando a busca de novas substâncias que possuam
atividade antimalarial, várias abordagens têm sido utilizadas.22,36
1 - Novas combinações dos fármacos
já em uso clínico

Programas têm sido criados visando achar 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) em
colaboração com outras instituições internacionais. Esse
Projeto é coordenado pelo DNDI (Drugs for Neglected
Diseases Initiative) cujo objetivo é desenvolver uma
combinação em dose fixa de Artesunato e Mefloquina.37
2 - Novas formulações dos fármacos
já em uso clínico

Estão sendo desenvolvidas novas formulações para
os antimalariais já em uso clínico, como o de formulações intravenosas de Artesunato (17), o único derivado
da Artemisina usado para casos de malária severa complicada.30

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 no combate à doença. Essas informações
abriram novas áreas de estudo e aplicabilidade para
futuras moléculas-alvos. Atualmente, a investigação de
novas moléculas baseia-se na bioquímica das enzimas
e/ou receptores do parasita, afetando seu metabolismo
e, conseqüentemente, destruindo o parasita. Nesse sentido, estudam-se bloqueadores do transporte de colina,41 e inibidores de várias enzimas que atuem no ciclo
de vida do Plasmodium, incluindo as enzimas presentes no vacúolo alimentar, como as enzimas aspárticas
(plasmepsinas),11,42 as cisteínicas (falcipainas),43 assim
como a metaloprotease (falcilisina)44 e a metaloaminopeptidase citosolica.45
CONCLUSÃO
O investimento do setor privado, principalmente
dos países desenvolvidos na pesquisa de novos agentes antimaláricos é baixo devido ao pouco retorno financeiro. Porém, deve-se levar em consideração a crescente mobilidade de pessoas e animais nas regiões
tropicais, onde a malária é endêmica. Esses dados
mostram que é de responsabilidade do governo e de
centros de pesquisa, onde a população sofre com este
mal, o desenvolvimento de novos fármacos potentes e
seguros terapeuticamente para o controle dessas doenças.
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