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RESUMO 

Objetivo: compreender como os antimaláricos utilizados contra o Plasmodium falciparum vêm 

atuando no decorrer do tempo enfatizando os casos de resistência. Método: feita uma revisão da 

quimioterapia utilizada contra essa espécie de plasmódio, relatando diversas pesquisas voltadas a 

resistência aos antigos tratamentos utilizados e o surgimento de novos esquemas terapêuticos. 

Considerações finais: Arteméter-Lumefantrina foi adotado como primeira linha de tratamento para 

malária na África, levando o Ministério da Saúde do Brasil, em 2006, a implantar esta combinação 

nos estados da Amazônia legal que apresentam casos de malária falciparum resistente a terapia 

padrão. 
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INTRODUÇÃO                     

  O desenvolvimento dos fármacos 

antimaláricos associou-se inicialmente as 

observações de Ehrlich sobre o azul de 

metileno, que inibe a glutationa-redutase do 

P. falciparum.¹   Entre 1920 e 1930, 

Schuleman e colaboradores sintetizaram a 

pamaquina a partir do azul de metileno. A 

seguir, foram obtidas a mepacrina, 

santoquina e resorquina. Durante a segunda 

guerra mundial houve maior incentivo para o 

desenvolvimento de novos antimaláricos, 

tendo sido sintetizados a amodiaquina, 

primaquina, proguanil, pirimetamina e 

cloroquina.²  

 

   O surgimento da resistência as 4-

aminoquinoleínas e outros compostos, 

revelou a relativa pobreza do arsenal 

terapêutico, estimulando o governo dos 

Estados Unidos a desenvolver um programa 

de síntese de novos antimaláricos, cujos 

fármacos mais promissores foram a 

mefloquina, que passou, com o decorrer dos 

anos, a ser largamente utilizada em diversos 

países, e em menor escala a halofantrina¹                                                                                                                                                                                                                                        

 

        Atualmente estão sendo utilizados os 

derivados da artemisinina (qinghaosu), 

extraída no início dos anos 70, da planta 

chinesa qinghao (Artemisia annua L.), sendo 

que esta já era utilizada há séculos pela 

medicina chinesa. Ge Hong no ano de 340 e 

Li Shizhen em 1596 recomendavam a 

ingestão da infusão aquosa da planta para o 

alívio da febre da malária. Dentre os 

derivados da artemisinina, se destacam o 

artesunato de sódio, a dihidroartemisinina, o 

arteéter e o arteméter, os quais foram 

introduzidos no Brasil a partir da década de 

90.³     

        

        Esta revisão tem como objetivo ampliar 

e incentivar os conhecimentos sobre a 

quimioterapia da malária causada por 

P.falciparum, o qual provoca altos índices de 

morbimortalidade em várias regiões do 

planeta, inclusive na Amazônia. 

 

 

 

 



 

MÉTODO 

 

      Realizada uma revisão de literatura nas 

bases de dados Science direct, Scielo e Pub 

Med, no período de 02/04/2012 a 

05/05/2012.  

 

Resistência do P. falciparum aos 

antimaláricos 

        Esforços para o controle da malária 

estão sendo empreendidos em diversos 

países tropicais, contudo, em muitos deles, 

os objetivos não estão sendo alcançados 

devido à seleção e disseminação de cepas de 

parasitas resistentes aos antimaláricos 

atualmente disponíveis. Portanto, a 

virulência do P. falciparum associada ao 

desenvolvimento da resistência, descrita a 

partir de 1940, permitem caracterizá-lo como 

a espécie de plasmódio humano que 

representa importante ameaça à saúde 

pública global.
4
     

      

        O uso inadequado, geralmente através 

da automedicação e/ou a administração de 

fármacos de baixa qualidade, também 

contribuem para o surgimento de resistência, 

uma vez que pode expor o parasita as 

concentrações subterapêuticas.
5 

Soma-se, na 

maioria dos países endêmicos, o acesso 

restrito ao saneamento básico, as 

dificuldades financeiras e o tratamento da 

malária sem confirmação parasitológica.       

               

        As alterações genéticas que conferem 

resistência aos parasitas estão associadas às 

mutações que codificam ou estão 

relacionadas com o alvo do fármaco, 

afetando a eficácia do medicamento. 

Múltiplas alterações ou um único evento 

podem ser suficientes para a resistência. Um 

exemplo é o surgimento de P. falciparum 

resistente à cloroquina, no final dos anos 50 

no sudeste asiático e na América do Sul, que 

foi atribuído a mutações do gene que 

codifica o transportador T 76.
6
        

         

        A resistência à cloroquina emergiu em 

1957, no Camboja, de forma lenta após longa 

utilização clínica. No Nepal, foram 

detectados altos níveis de resistência a este 

fármaco, resultando na mudança da terapia 

de primeira linha para sulfadoxina-

pirimetanina em 1989, mas alguns estudos 

sugerem que já há resistência a este 

tratamento, a qual varia de 56% a 87%. 
7 

 

       A resistência à mefloquina e 

halofantrina foi associada à mutação no gene 

pfmdr. 6  Fato corroborado por Price et al. 

(2004) ao observarem que os pacientes com 

cepas de P. falciparum,  que possuíam 

aumento no número de cópias do gene 

pfmdr, apresentavam maior risco de falha no 

tratamento.
8
      

           

        No Brasil há relatos de resistência aos 

diversos fármacos indicados para o 

tratamento da malária não complicada. Na 

Amazônia ocidental, em 1983, foram 

caracterizadas cepas de P. falciparum 

resistentes à cloroquina, amodiaquina e à 

sulfadoxina-pirimetamina. Atualmente todos 

os isolados de P. falciparum da Amazônia 

brasileira apresentam mutações que 

conferem resistência à cloroquina. Quanto 

aos demais fármacos, há relato de 

diminuição da sensibilidade a quinina e ao 

artesunato. 
9
  

 

          Diversos estudos avaliam atualmente a 

sensibilidade in vitro do Plasmodium 

falciparum aos novos antimaláricos, Wong et 

al. (2010) avaliaram oito fármacos: 

cloroquina, amodiaquina, piperaquina, 

nafitoquina, mefloquina, lumefantrina, 

dihidroartemisinina e azitromicina. As cepas 

mostraram-se resistentes a cloroquina (82%), 

mas não as drogas que são administradas em 

combinação (ACTs).
10

 Nsobya et al. (2010) 

também avaliaram a sensibilidade in vitro de 

antimaláricos (cloroquina, 

monodesetilamodiaquina, quinina, 

dihidroartemisinina, lumefantrina e 

piperaquina) contra P. falciparum.¹¹ Seus 

dados corroboram com o estudo de Wong et 

al. (2010), com maior resistência aos 

fármacos mais antigos (os três primeiros) e  

boa atividade dos três últimos. A mutação 

pfmdr 1 86Y foi mais comum nos parasitas 

resistentes a cloroquina e 

monodesetilamodiaquina e a mutação D1 

246Y pfmdr 1 foi significativamente mais 

comum nos parasitas que eram mais 

resistentes à quinina e 

monodesetilamodiaquina.
10

 

 

 



 

Arteméter-lumefantrina no tratamento da 

malária falciparum não complicada      
           

        Com a intensificação da resistência aos 

antimaláricos, a procura por novas estruturas 

químicas efetivas contra o parasita e segura 

para os pacientes ganhou impulso em vários 

países. Atualmente o tratamento da malária 

tem sido baseado na combinação dos 

derivados da artemisinina (ACTs), que são 

frequentemente mais efetivos que a 

monoterapia, apresentando menores efeitos 

adversos e reduzido tempo de tratamento.     

                   

          ACTs oferecem novas possibilidades 

terapêuticas, com diversos estudos em 

andamento em todo o mundo, tendo a sua 

eficácia sido demonstrada em vários deles. 

Recentemente a OMS anunciou que os 

antimaláricos devem ter eficácia superior a 

95% quando avaliada ao longo de 28 dias de 

acompanhamento, e que o tratamento deve 

ser restrito a alguns comprimidos 

administrados em dose única ou por curto 

período.¹² 

 

        Algumas ACTs já estão em uso clínico, 

como é o caso do co-arteméter, recomendado 

pela OMS nos países que apresentam casos 

de resistência a monoterapia convencional.  

 

        Co-arteméter é uma combinação fixa de 

arteméter (20mg) e lumefantrina (120mg), 

desenvolvida na China e produzida 

atualmente na Suíça. As duas substâncias 

atuam de maneira sinérgica, na qual o 

arteméter reduz rapidamente a parasitemia 

(minimizando os sintomas) e a lumefantrina, 

devido à longa ação, elimina os parasitas 

residuais. É indicado para adultos e crianças 

com malária falciparum aguda não 

complicada ou infecção mista que inclua P. 

falciparum.¹³  

 

         O excelente resultado clínico obtido 

com três dias de terapia com Arteméter-

Lumefantrina no estudo de Van Vugt et al. 

(1998), demonstraram que esta combinação 

foi mais efetiva e melhor tolerada quando 

comparada ao artesunato-mefloquina nas 

áreas de resistência a multi-drogas, 

característica que impulsionou sua 

disseminação.
14  

 

          Elamin et al. (2010) realizaram 

estudo descritivo sobre a eficácia de 

Arteméter-Lumefantrina no Sudão. Neste 

foram acompanhados, por 28 dias, 291 

pacientes com malária falciparum.  Os 

quais apresentaram 99,4% de resposta 

clínica e parasitológica efetiva contra o 

parasita, debelando a doença. Efeitos 

adversos brandos e reversíveis foram 

relatados por 3,8%, logo, mostrou-se que 

este regime é eficaz e seguro.
15

  

 

         Assefa et al. (2010) avaliaram o efeito 

terapêutico da associação arteméter-

lumefantrina em 90 pacientes com malária 

falciparum na Etiópia. Os autores 

concluíram que este tem excelente eficácia 

terapêutica, no entanto, a distribuição e 

absorção dos fármacos precisam de melhor 

avaliação. 
16 

 

        Van Den Broek et al. (2005) em estudo 

randomizado com 364 pacientes portadores 

de malária falciparum compararam a 

eficácia de cloroquina/sulfadoxina-

pirimetamina a mefloquina/artesunato e a 

Arteméter-Lumefantrina. Os autores 

observaram que o primeiro esquema foi o 

menos efetivo, contudo todos foram bem 

tolerados. Os dois esquemas a base de 

ACTs se apresentaram como ótimas opções, 

devido à efetividade e prevenção de 

recrudescência. 
17

       

      

           Sagara et al. (2006), em estudo 

randomizado, compararam a eficácia de 

Arteméter-Lumefantrina ao artesunato-

sulfametoxipirazina-pirimetamina, obtendo 

taxas de cura de 99 e 100%, 

respectivamente. Não houve relato de efeito 

adverso grave em ambos os grupos.
18 

     

   

         Sagara et al. (2009), repetiram o 

mesmo estudo em pacientes de Camarões, 

Mali, Ruanda e Sudão e observaram que 

ambos os esquemas foram eficazes, bem 

tolerados e seguros, sendo relatados eventos 

adversos gastrointestinais, como vômito e 

diarréia, os quais foram ligeiramente 

superiores no segundo esquema.
19 

 

       Sowunmi et al. (2008) compararam a 

eficácia de arteméter-lumefantrina e da 

amodiaquina-sulfalene-pirimetamina  nas 

formas sexuadas do parasita em 42 crianças 

N° de Países 



 

nigerianas com malária falciparum não 

complicada. Ambas as terapias exerceram 

efeitos moderados sobre a eliminação de 

gametócitos, mas Arteméter-Lumefantrina 

foi mais potente na redução da 

transmissibilidade da doença, exercendo 

maior efeito na densidade de gametócitos 

pós-tratamento.
20 

 

           Mutabingwa et al. (2005) realizaram 

estudo randomizado com crianças, entre 

quatro e 59 meses, com malária falciparum 

não complicada, objetivando analisar a 

eficácia de quatro tratamentos: 

amodiaquina, amodiaquina-sulfadoxina-

pirimetanina, artesunato-amodiaquina e 

arteméter-lumefantrina. Eles observaram 

que houve falha parasitológica, após 14 

dias, em 42%, 20%, 11% e em 1%, dos 

esquemas empregados, respectivamente. 

Após 28 dias, a falha aumentou para 76%, 

61%, 40% e 21%, respectivamente. E a taxa 

de recrudescência após 28 dias foi de 

48,4%; 34,5%; 11,2% e 2,8%, 

respectivamente. 
21

  

 

           Abdulla et al. (2008) realizaram 

ensaios clínicos na África em 899 crianças 

com malária falciparum não complicada, 

avaliando os parâmetros farmacocinéticos 

dos comprimidos esmagados e arteméter-

lumefantrina efervescente (ou dispersível). 

Concluíram que ambas as formas de 

administração foram eficazes e com perfil 

de segurança semelhante. Juma et al. (2008) 

compararam em 245 crianças do Quênia a 

eficácia do arteméter-lumefantrina em 

suspensão com o comprimido, e 

observaram que a cura parasitológica foi de 

93,4% e 96%, respectivamente. Ambas 

foram efetivas no clareamento dos 

gametócitos. 
22

   

 

Conflito de interesses 

 

       Neste estudo não há nenhum conflito 

de interesses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Neste trabalho foi feita uma breve 

revisão dos aspectos relacionados à 

quimioterapia antimalárica (P. falciparum), 

tais como: resistência, atuação contra a 

forma sanguínea do parasita e gametócitos, 

além de novos esquemas terapêuticos. 

 

        Assim sendo, o Arteméter-

Lumefantrina foi adotado como primeira 

linha de tratamento para malária na África, 

levando o Ministério da Saúde do Brasil, 

em 2006, a implantar esta combinação nos 

Estados da Amazônia legal que apresentam 

casos de malária falciparum resistente a 

terapia padrão, como o Amazonas, 

Tocantins e Pará. 
23

 

 

        

 

SUMMARY 

CHEMOTHERAPY OF MALARIA CAUSED BY Plasmodium  falciparum 

 

Priscila de Nazaré Quaresma PINHEIRO, Jacqueline Silva do Rosário PENICHE, Taysa Ribeiro 

SCHALCHER , Michelli Erica Souza FERREIRA e Anny do Rosário Ferreira CAMPOS 

 

 

Objective: understand how antimalarials used against Plasmodium falciparum has been in the 

course of time emphasizing the cases of resistance. Method: a review of chemotherapy used 

against this species of plasmodium, reporting several studies focused on resistance to older 

treatments and the emergence of new therapeutic regimens. Final Thoughts: 

Arteméter+Lumefantrine was adopted as first line treatment for malaria in Africa, prompting the 

Ministry of Health of Brazil, in 2006, to deploy this combination in the legal Amazon 

presenting cases of falciparum malaria resistant to standard therapy. 
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