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RESUMO 

Objetivo: conhecer as características farmacológicas do antimalárico Lumefantrina, o qual está 

sendo utilizado na malaria falciparum resistente aos antigos tratamentos, tal como: estrutura 

química e propriedades fisico-químicas, farmacocinética, mecanismo de ação entre outros, pois 

através delas pode-se observar se o fármaco é bem tolerado, seguro e eficaz. Esta revisão 

objetiva ampliar e incentivar os conhecimentos sobre os aspectos farmacológicos da 

lumefantrina, servindo como apoio para futuros estudos sobre este fármaco. Método: foi 

realizada uma pesquisa na literatura sobre as características farmacológicas desse fármaco. 

Considerações finais: pode-se observar que a lumefantrina é bem tolerada, de ação rápida e 

eficaz em crianças e adultos. 
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INTRODUÇÃO 

         A malária é uma enfermidade infecciosa 

com considerável morbidade e mortalidade e 

significante impacto econômico e social.¹ No 

Brasil, a doença é causada principalmente 

pelo Plasmodium falciparum e Plasmodium 

vivax, sendo o último responsável pelo maior 

número de casos, enquanto o primeiro pelos 

mais graves.²  

 

          O aumento da resistência às drogas 

antimaláricas de primeira linha e de fácil 

acesso, como cloroquina, quinina e 

mefloquina, é a principal causa para elevação 

desta taxa em alguns países tropicais, 

tornando-se uma ameaça para o sistema de 

saúde local.³ 

 

        No intuito de evitar a resistência ao P. 

falciparum, novos fármacos estão sendo 

testados em todo o mundo, dentre estes o 

Arteméter+Lumefantrina, uma combinação 

que já foi aprovada para uso em mais de 80 

países.
4
 Tornou-se em 2006, a associação 

empregada pelo Ministério da Saúde do 

Brasil para o tratamento da malária 

falciparum.  

 

           Esta revisão tem como objetivo 

ampliar e incentivar os conhecimentos sobre 

os aspectos farmacológicos da lumefantrina, 

servindo como apoio para futuros estudos 

sobre este fármaco.  

 

MÉTODO 

 

        Realizada uma revisão de literatura em 

revistas científicas e sites que abordam o 

assunto: Science direct, Scielo e PubMed, 

período de 2/4/2012 a 5/5/2012. 

 

REVISÃO DA LITERATURA E 

DISCUSSÃO 

 

Estrutura química e propriedades físico-

químicas da lumefantrina    

             



         Lumefantrina (Figura 01), 

antigamente denominada de benflumetol, 

foi sintetizada na China, sendo registrada 

em 1977 como droga antimalárica da classe 

dos aril amino alcoóis 

(Quinolinometanóis), como a quinina, 

mefloquina e halofantrina.
5
  Possui a 

seguinte fórmula molecular: C30H32Cl3NO; 

peso de 528,24 Kda e densidade de 1, 252.
6
 

Apresenta-se como pó amarelo inodoro, 

muito lipofílico e por isto pouco solúvel 

em água e em muitos solventes orgânicos, 

sendo solubilizada em ácidos graxos 

insaturados.
7 8

  

 

 

                                  

 

 

                   

 

        

 

 

    

 

         

      

      A substituição em quatro posições da 

molécula de Lumefantrina (LF) permite a 

formação de dois enantiômeros: (+)-

lumefantrina e (-)-lumefantrina.
9
 Estes 

mesmos autores demonstraram que ambos 

os isômeros e sua mistura (racemato) 

apresentam elevada ação antimalárica 

contra cepas de Plasmodium falciparum in 

vitro, corroborando o estudo de Zeng et al. 

(1996),  que relataram  atividade 

antimalárica semelhante dos isômeros, 

aliada a baixa toxicidade da mistura 

racêmica. 
10

 

 

Farmacocinética da lumefantrina       

           

         A LF por ser altamente lipofílica, 

apresenta absorção lenta e variável.¹¹ Ezzet, 

Mull e Karbwanga (1998), ao estudarem a 

cinética do fármaco em pacientes com 

malária falciparum não complicada, 

determinaram que a meia-vida de absorção 

foi de 5,3 horas e a concentração plasmática 

máxima foi lentamente alcançada após oito 

horas da administração. A biodisponibilidade 

oral foi avaliada em alguns estudos com 

voluntários saudáveis e portadores de 

malária falciparum, observando-se um 

incremento de 16 vezes quando o fármaco 

foi administrado à refeição.¹² 

 

        Ezzet, Mull e Karbwanga (1998) e 

Ezzet et al. (2000) demonstraram que no 

início do tratamento a disponibilidade da LF 

é baixa, o que foi associado ao fato dos 

pacientes com malária apresentarem 

dificuldade para ingestão oral de alimentos, e 

após o retorno a dieta normal, geralmente na 

terceira dose, verificaram menor 

variabilidade no pico de concentração 

plasmática máxima e maior 

biodisponibilidade oral.¹³     

              

         Vários estudos demonstraram que a 

área sob a curva de LF é a determinante 

cinética mais importante para resposta 

terapêutica adequada. É necessário que a 

concentração plasmática média exceda a 

280ng/mL, pois foi observada recrudescência 

da doença em pacientes com níveis inferiores 

ou iguais a este. E concentração plasmática 

igual ou superior a 500ng/mL apresentou 

cura maior que 90%.¹³ 
14  15 

 

         A LF apresenta elevada ligação às 

proteínas séricas (>99%), especialmente as 

lipoproteínas de alta densidade (HDL). A 

relação entre as concentrações plasmáticas e 

eritrocitárias é de 9: 1.
16

 O grande volume de 

distribuição aparente do fármaco possibilita 

alta ligação aos tecidos.
17 18

  Observou-se, em 

pacientes com malária falciparum não grave, 

meia-vida de eliminação de quatro a cinco 

dias, já nos voluntários sadios entre dois a 

três dias.
19

    

 

        A biotransformação da LF é realizada 

pela isoforma CYP3A4 do citocromo P450, 

através de N-desbutilação, originando 

desbutil-lumefantrina (DLF) (figura 02) com 

ação antimalárica, in vitro, de cinco a oito 

vezes superior ao fármaco original. Em 

estudo realizado pela Novartis
®
, observou-se 

que a produção deste metabólito nos 

humanos é de apenas 1%, sugerindo uma 

baixa taxa de biotransformação e predomínio 

da forma original no organismo. 
19

  

 

        Estudo em ratos e cães demonstrou que 

a excreção do fármaco ocorre principalmente 

através da bile, com excreção pelas fezes, 

onde a forma original é predominante em 

Figura 01: Estrutura química da Lumefantrina  

Fonte: CÉSAR; NOGUEIRA; PIANETT, 2008 
5 



relação ao metabólito desbutil-

lumefantrina.
21

  Não foram realizados 

estudos específicos em indivíduos com 

insuficiência renal, por esta via não exercer 

papel relevante na excreção da LF.  

 

 

 

 

 

                

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Checchi et al. (2006) observaram que 

na urina de 58 voluntários saudáveis, não foi 

possível quantificar as concentrações de LF. 

Resultado semelhante foi encontrado por 

Bakshi et al. (2000) que realizaram análise 

retrospectiva de 1.869 pacientes tratados 

com LF, e não encontraram alteração 

significativa na função renal após o 

tratamento. 
22 23

 

 

Mecanismo de ação da lumefantrina 

 

A LF é um esquizonticida sanguíneo 

de ação prolongada e lenta que atua nos 

estágios intra-eritrocíticos assexuados do 

plasmódio.
21

 Há poucos estudos publicados 

sobre seu mecanismo de ação, entretanto, 

como pertence à classe dos 

quinolinometanóis, atribuí-se a inibição da 

produção de hemozoína, tanto por ligação 

direta ao grupo heme quanto por inibição da 

heme polimerase, que é utilizada pelo 

parasita para catalisar a reação de 

detoxificação da ferriprotoporfirina IX (Fe 

(III) PPIX), formando um composto inerte, 

não tóxico, denominado pigmento malárico, 

que tem por unidade básica a β-hematina.
24 

  

                 

          Por outro lado, GO e Li (2003) 

realizaram estudo in vitro sobre a interação 

de LF com os lipídios das membranas 

celulares e observaram que a presença do 

fármaco tornava a camada lipídica mais 

compacta e condensada. Tendo em vista 

que durante a infecção malárica a 

membrana do eritrócito fica mais fluida, a 

característica química da LF (anel fluoreno 

ligado por uma ligação dupla a um grupo 

fenil) permitiria a condensação dos lipídios 

nos eritrócitos, alterando sua 

permeabilidade. 
7
 

 

Efeitos adversos     

 

        Vários estudos têm demonstrado que 

Arteméter-Lumefantrina não provoca 

efeitos adversos graves nos pacientes com 

malária falciparum
24

. Katrak et al. (2009) 

trabalhando com pacientes  coinfectados ou 

não pelo HIV, observaram que os eventos 

adversos foram raros (1%), com apenas 

tosse, diarréia, vômito e anemia. 
25 

 

         Toovey e Jamieson (2004) avaliaram 

em 150 pacientes com malária falciparum 

não complicada, a associação entre 

alterações audiométricas e a administração 

de Arteméter-Lumefantrina. Os autores 

concluíram que a perda de audição de 

alguns pacientes estava associada ao 

sinergismo entre os dois componentes da 

combinação. 
26 

 

         Olufemi et al. (2009) analisaram os 

efeitos da administração, em curto prazo, de 

co-arteméter sobre a função testicular e seu 

sistema de defesa antioxidante em ratos. 

Foram inclusos 25 ratos machos, nenhum 

apresentou alterações significativas no peso 

do testículo, epidídimo, vesículas seminais 

e da próstata após três e seis dias de 

tratamento. Este não interferiu na 

quantidade, viabilidade e motilidade dos 

espermatozóides. 
27 

 

Interação medicamentosa 

 

        Alguns estudos investigaram a 

possível interação da LF com outros 

fármacos, tal como quinina, mefloquina e 

cetoconazol. Principalmente aqueles que 

são metabolizados e que inibem a CYP3A4.  

Lefèvre et al. (2000),  trabalhando com 42 

indivíduos saudáveis, observaram que a 

concomitante administração de Coartem® 

 Figura 02: Estrutura química da desbutil- 

 lumefantrina 

 Fonte: NTALE et al., 2008 
20

 

 



com mefloquina  causou redução (30-40%) 

da concentração plasmática de LF.
28 

 

        Levèvre et al. (2002), trabalhando com 

16 indivíduos saudáveis, avaliou a interação 

do cetoconazol (potente inibidor da 

CYP3A4) e Arteméter-Lumefantrina. 

Concluíram que o último sofreu um 

aumento na sua concentração plasmática 

(de 207 para 333µg/mL) na presença de 

cetoconazol e que a meia vida de 

eliminação dele não sofreu nenhuma 

influência. Logo, não há necessidade de 

ajuste de dose do Arteméter-Lumefantrina 

quando administrado em associação com 

cetoconazol.
29 

 

        German et al. (2009), realizaram um 

estudo com 13 voluntários saudáveis para 

avaliar a interação de Arteméter-

Lumefantrina com lopinavir/ritonavir (anti-

retroviráis inibidores da CYP3A4). Os 

resultados corroboraram com Lefèvre et al. 

(2002), pois observou-se um aumento de 

2,4 vezes na concentração de lumefantrina 

no plasma quando administrada 

concomitantemente com os anti-retrovirais. 
29 30 

 

Conflito de interesses 

   Neste estudo não há nenhum tipo de 

conflito de interesses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Através desta revisão pode-se 

observar que LF é bem tolerada, de ação 

rápida e eficaz em crianças e adultos, 

atuando contra os esquizontes sanguíneos, 

na associação Arteméter-Lumefantrina, nos 

casos de malária falciparum não grave, 

resistente aos outros antimaláricos. Sendo 

que a remoção dos parasitas viáveis ocorre 

através da ação lenta da lumefantrina.  

          
        É de fundamental importância o 

incentivo a estudos farmacológicos sobre 

este fármaco, pois eles irão auxiliar na 

prática clínica. 
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Objective: to understand the pharmacology of antimalarial Lumefantrine, which is being used 

in falciparum malaria resistant to older treatments, such as chemical structure and physico-

chemical properties, pharmacokinetics, mechanism of action among others, because through 

them we can see if the drug is well tolerated, safe and effective. This review aims to encourage 

and expand the knowledge about the pharmacological aspects of lumefantrine, serving as 

support for future studies on this drug. Methods: we performed a literature search on the 

pharmacology of this drug. Final Thoughts: it can be observed that lumefantrine is well 

tolerated, fast acting and effective in children and adults.

  
KEY-WORDS: Malaria; Lumefantrine; pharmacological aspects 
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