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RESUMO 

 

A malária é uma doença infecciosa transmitida pela fêmea do mosquito 

do gênero Anopheles, infectada pela agente etiológico Plasmodium. Existem 

quatro tipos de espécies: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 

Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. A espécie Plasmodium falciparum é 

o causador da doença mais graves. As chalconas são compostos precursores 

da via de biossíntese de flavonóides, sendo encontradas na natureza. Elas 

apresentam um amplo espectro de atividades biológicas, as quais variam 

conforme os diferentes substituintes nas moléculas, e são alvo de vários 

estudos de isolamento, identificação e investigação de suas propriedades. 

Realizar um estudo de revisão bibliográfica sobre o uso de chalconas no 

tratamento da malária. Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica onde foram utilizados artigos, dissertações, teses e livros para 

obtenção de informações. A grande resistência está relacionada com a 

capacidade que uma espécie possui de se desenvolver e se multiplicar em seu 

processo biológico, livre da absorção e da quantidade de dose administrada de 

um determinado fármaco. Devido a estrutura simples, a síntese de baixo custo, 

toxicidade mínima do hospedeiro e facilidade de disponibilidade as chalconas 

chamaram a atenção dos químicos. As telas antimaláricas, ao lado de CQ, 

mostraram que todas essas amidas se mostraram ativas com valores de IC50 

variando entre 0.05-0.53lM e 0.07-1.8lM contra as cepas 3D7 e W2 de P. 

falciparum, respectivamente. Há uma grande esperança em novos fármacos 

com estruturas diferentes e eficazes e com menos efeitos colaterais para 

malária. Quimicamente são várias as modificações que podem ser realizadas 

nas chalconas. A primeira chalcona relatada como potente atividade 

antipalúdica contra o P. falciparum, resistente a cloroquina foi a Licochalcona-

A. Tem sido sintetizada uma série de novos híbridos baseados em ceto-

enamina e chalcona-cloroquina, visando a atividade antiplasmódica mais 

favorável. 

Palavras chaves: Antiplasmódio; Chalconas; Malária. 

 

 



ABSTRACT 

 

Malarial is an infectious disease transmitted by the female of the genus 

Anopheles, infected by the etiologic agent Plasmodium. There are four types of 

species: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae and 

Plasmodium ovale. The species Plasmodium falciparum is the cause of the 

most serious disease. Chalcones are precursors to the biosynthesis pathway of 

flavonoids found in nature. They present a wide spectrum of biological activities, 

which vary according to the different substituents in the molecules, and are the 

subject of several studies of isolation, identification and investigation of their 

properties.  To carry out a bibliographic review study on the use of chalcones in 

treatment of malarial. This work was carried out through bibliographical 

research where articles, dissertations, theses and books were used to obtain 

information. High resistance is related to the ability of a species to develop and 

multiply in its biological process, free of absorption and the amount of 

administered dose of a given drug. Due to the simple structure, low cost 

synthesis, minimal host toxicity and ease of availability chalcones have caught 

the attention of chemists. The antimalarial screens, along with CQ, showed that 

all these amides were active with IC 50 values ranging from 0.05-0.53 μM and 

0.07-1.8 μM against P. falciparum 3D7 and W2 strains, respectively. There is 

great hope for new drugs with different and effective structures and fewer side 

effects for malaria. Chemically there are several modifications that can be 

performed on chalcones. The first chalcone reported as potent antimalarial 

activity against chloroquine-resistant P. falciparum was Licochalcona-A. A 

series of new hybrids based on keto-enamine and chalcone-chloroquine have 

been synthesized, aiming at the most favorable antiplasmodic activity. 

Key Words: Antiplasmodial; Chalcones; Malarial 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

 A erradicação da malária é um dos alvos que foram incluídos no Objetivo 

de Desenvolvimento do Milênio (MGDs) da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), seguido pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), 

juntamente com outras doenças como HIV / AIDS e tuberculose. Em 2015, 

havia cerca de 212 milhões de casos de malária no mundo, 429.000 mortes 

com a maioria dos casos ocorridos na região africana (92%), seguida pela 

região do Sudeste Asiático (6%) e pela Região do Mediterrâneo Oriental (2%) 

(OMS, 2015). 

No Brasil o maior número de casos da doença, é na região amazônica 

responsável por 99,9% dos casos do país. Apesar de OMS não considerar 

mais esta doença como negligenciada, o Ministério da Saúde ainda a considera 

dentro desta categoria, ao lado da dengue, doença de Chagas, 

esquistossomose, hanseníase, leishmaniose e tuberculose, entre outras 

(BIRCK et al, 2016). 

O controle da malária está sendo comprometido pela resistência do 

parasito frente as drogas utilizadas na profilaxia e tratamento como a 

cloroquina e quinolina, sendo principalmente na forma mais virulenta da 

infecção humana causada pelo Plasmodium falciparum, por isso, a uma grande 

necessidade de desenvolver novos fármacos estruturalmente diferentes e 

eficazes e com menos efeitos colaterais para o tratamento da malária (SILVA, 

2008). 

As chalconas é um importante grupo de substâncias naturais 

encontrados em muitos tipos de plantas, sendo considerados precursores da 

biossíntese de flavonóides e isoflavonoides. Suas classes apresentam uma 

ampla distribuição em frutas, vegetais, chá e alimentos baseado em soja 

(SILVA, 2008). Elas têm recebido uma grande atenção por causa de sua 

estrutura singular e em grande parte pelas inúmeras possibilidades de 

substituições dos anéis aromáticos e também devido e à diversidade de 

atividades farmacológicas que apresentam (CORDEIRO, 2010). 

As chalconas podem ser definidas como cetonas α, β insaturadas, que 

apresenta estruturalmente o núcleo de 1,3-diarilpropano modificado pela 



presença de uma ligação olefínica, de uma cetona ou de uma hidroxila (SILVA, 

2008). 

O presente trabalho tem o objetivo realizar um estudo de revisão 

bibliográfica sobre o uso das chalconas no tratamento de malária, bem como 

realizar uma discussão da importância desses estudos para profissionais da 

área da saúde e para população em geral.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  Histórico da Malária 

Desde a antiguidade a malária é uma doença que acompanha o homem, 

tendo havido registros de prováveis infecções humanas em documentos 

chineses que remontam a 2700 anos a.C. Antigos textos sendo provindo do 

Egito, da China e da Grécia, fazem referência a sintomas de febres 

intermitentes até febres epidérmicas mortais (ESTEVES, 2012). 

Hipócrates (400 a.C) foi primeiro, quem legou à humanidade a mais satisfatória 

das descrições mais remotas da malária. A sua classificação dos tipos de 

parasitose se assemelha muito que é feita nos dias de hoje e suas 

advertências acerca das águas estagnadas transmitem a relação que ele já 

previa existir com a incidência da doença (SILVA, 2008). 

Também foi o primeiro a detalhar as febres intermitentes da malária e associar 

a doença com o meio ambiente, afirmando que as febres eram registradas em 

regiões pantanosas, a doença passou a ser descrita como ária cativa ou mal’ 

ária (ar ruim) pelos italianos no século XIV, e dessa forma, acreditavam que as 

pessoas iriam se contaminar ao respirar o mau cheiro dos pântanos. Os 

franceses passaram a referir-se à malária pelo termo “paludismo”, cujo 

significado é pântano (AMARAL, 2015). 

 Charles Alphonse Louis Laveran, foi quem fez a descoberta do agente 

etiológico que se deu em 1880. Ele examinou o sangue de um paciente que 

estava com febre a mais de 15 dias e verificou a existência de parasitas 

presentes em eritrócitos. Acreditava-se que só havia uma espécie, Oscillaria 

malariae. No início essa descoberta era alvo de ceticismo porque a 

comunidade científica acreditava que a malária era causada por uma bactéria 

chamada, Bacillus malariae (ESTEVES, 2012). 

2.2. Aspectos gerais da Malária 

A malária é uma doença transmitida pela fêmea do mosquito do 

gênero Anopheles (figura1), infectada pela agente etiológico protozoário do 

gênero Plasmodium (MONTEIRO, 2013). É também conhecida como maleita 

ou paludismo, é uma doença de regiões tropicais e subtropicais. Existem 



quatro tipos de espécies: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 

Plasmodium malariae e Plasmodium ovale (RIBEIRO et al,2013). 

 A espécie Plasmodium falciparum é o causador da doença mais grave, 

com ocorrência de óbitos por se multiplicar mais rápido e destruir mais 

hemácias que as outras espécies, ocasionando num quadro de anemia intensa 

(MANFRIN et al, 2008).  A espécie P. vivax, é a mais leve, é a principal espécie 

circulando no Brasil (BIRCK et al,2016) 

Doenças parasitárias afetam hoje em dia uma grande parcela da 

população provocando muitas mortes e exercendo uma grande influência 

limitante na qualidade de vida e no desenvolvimento de muitos países.  Elas 

podem ser provocadas por seres unicelulares mais simples, como protozoários, 

ou por seres multicelulares mais desenvolvidos, como os vermes. As 

protozooses são causadas por cerca de 10.000 espécies conhecidas de 

protozoários, das quais cerca de 30 infectam o homem, e são características 

das regiões menos desenvolvidas do planeta, onde os níveis de escolaridade e 

de saneamento básico são baixos. Dentre as protozooses mais conhecidas se 

destaca a malária que está presente, atualmente, em praticamente todas as 

regiões tropicais e subtropicais do mundo (FRANÇA et al, 2008). 

Figura 1: Mosquito Anopheles. Fonte:www.infoescola.com/insetos/anopheles/ 

2.3. Ciclo de transmissão da malária 

A transmissão começa com a picada do mosquito fêmea infectada com o 

parasito Plasmodium. Enquanto ela se alimenta, esporozoítos saem das suas 

glândulas salivares, entram na corrente sanguínea e rapidamente invadem as 

http://www.infoescola.com/insetos/anopheles/


células do fígado (hepatócitos), e rapidamente em torno de 30 min após a 

infecção, já não há mais esporozoítos na corrente sanguínea.  

Nos 14-16 dias seguintes, os parasitas, que estão em sua fase hepática (ciclo 

hepático), se diferenciam e sofrem multiplicação assexuada dando origem a 

dezenas de milhares de merozoítos que eclodem na ruptura de cada 

hepatócito. Cada merozoíto assim formado, então, invade um eritrócito, onde 

passa por mais uma etapa de multiplicação produzindo de 12 a 16 merozoítos 

por esquizonte (glóbulo vermelho contaminado). A duração deste estágio 

eritrocítico depende da espécie do parasita, sendo de 48hs para P. falciparum, 

P. vivax, e P. ovale e de 72 horas, para P. Malariae, na figura 2, temos o ciclo 

de transmissão da malária (JUNIOR, 2013). 

 

Figura 2: Ciclo de transmissão da malária. Fonte: https://www.tua saúde.com/malaria. 

 

Os sintomas caracterizam-se principalmente por febre elevada, sudorese 

profunda e calafrios, na forma mais grave ocorre anemia intensa, icterícia, 

hemorragias e hipotensão arterial, levando a coma e óbito (MONTEIRO, 2013). 

2.4. Definição de Chalconas 

Quimicamente as chalconas são definidas como cetonas α, β-

insaturadas, são moléculas de cadeia aberta que contém dois anéis aromáticos 

ligados por um fragmento enona de três carbonos, a figura 3 ilustra a estrutura 

de uma chalcona (MOURA, 2016). 



 

Figura 3: Estrutura característica das chalconas. 

São compostos precursores da via de biossíntese de flavonoides, sendo 

encontradas na natureza, em plantas rasteiras ou arbóreas, em diferentes 

órgãos vegetais, sobretudo nas flores. Estas têm um importante papel na 

polinização das plantas, pois sua cor amarela atrai insetos e pássaros que 

assim, polinizam outras plantas. Essa pigmentação amarela justifica o nome, 

pois chalcos, vem do grego, que significa bronze (MOURA, 2016). São 

moléculas pequenas não quirais com uma massa molecular relativa na faixa de 

300-600 g/mol com relativamente alta lipofilicidade (CHAUDHARY et al,2015). 

A diferença entre as chalconas e os flavonoides, é que as chalconas não 

possuem, na sua estrutura, o anel pirânico (conforme figura 4), que é formado 

pela adição do oxigênio à posição C-2’, do anel A nas chalconas e 

subsequente ciclização com a cadeia de três átomos de carbono formando 

assim os flavonóides e flavanonas (MOURA, 2016). 

 

Figura 4: Estrutura da chalcona e do flavonoide. (MOURA,2016). 

 

Na literatura são descritos vários métodos de síntese de chalconas, 

porém o método mais utilizado é a condensação de Claisen-Schmidt (Fig. 5), 

na qual um derivado de acetofenona reage com derivado de benzaldeído para 

formar o núcleo chalcônico. Tornando-se assim um método bastante versátil e 

conveniente, que confere rendimentos muito variados, desde 5% até 90 %, 

(MOURA, 2016). 



 

Figura 5: Síntese de Chalcona através de condensação de Claisen-Schmidt.  

O catalisador básico inicialmente remove um hidrogênio alfa ácido da 

cetona, formando assim um carbânion, que pode ser estabilizado por 

ressonância. A reação continua através de um ataque nucleófilico do carbânion 

ao carbono da carbonila do aldeído, formando assim um intermediário 

tetraédrico. O produto de condensação sofre desidratação básica e para que 

isso ocorra, um hidrogênio ácido é abstraído da posição alfa, resultando assim 

no íon enolato, que por equilíbrio elimina o grupo OH-, formando assim a 

chalcona, este mecanismo de condensação proposto pode ser visto na figura 6, 

(CORDEIRO,2010). 

 

Figura 6:mecanismo da reação de formação da chalcona (CORDEIRO,2010). 

Além de ser um produto natural, são fontes de inúmeras pesquisas 

cientificas o isolamento pioneiro de chalconas só foi realizado em 1910 por 

Kametaka e Perkin, mediante manipulação de extratos da espécie Carthamus 

tinctorius, flores de açafrão. Eles obtiveram um pigmento vermelho cristalino, 

na qual era a Cartamidina (Figura 7), conhecida como a primeira chalcona a 

ser estudada como produto natural (MOURA, 2016). 



 

Figura 7: Estrutura de cartamidina. (MOURA,2016). 

 

2.5. Atividades biológicas de Chalconas 

 As chalconas apresentam um amplo espectro de atividades biológicas, 

as quais variam conforme os diferentes substituintes nas moléculas, e são alvo 

de vários estudos de isolamento, identificação e investigação de suas 

propriedades. São referenciados efeitos antifúngicos, antileishmania, 

antimalárico, antitumoral, antileucêmico e antibacteriano (MASCARELLO, 

2009). 

As chalconas representam o motivo estrutural chave na pletora de 

moléculas biologicamente ativas, incluindo produtos sintéticos e naturais. 

Manipulações sintéticas das chalconas ou seu isolamento de fontes naturais 

estão sendo investigadas para o desenvolvimento de medicamentos mais 

potentes e eficientes para o tratamento de várias doenças, como câncer, 

diabetes, HIV, tuberculose, malária entre outras (SINGH et al, 2014). 

Na visão química são várias as modificações que podem ser realizadas 

nas chalconas, devido suas características estruturais essa classe de 

compostos que constitui um amplo grupo distribuído na natureza está 

despertando o interesse dos cientistas (MIGUEL, 2012). 

2.6. O uso de chalconas como antimalarial 

O sofrimento humano e as fatalidades associadas à malária são bem 

conhecidas, o agente causal da forma mais letal da malária, Plasmodium 

falciparum, desenvolveu resistência a uma multiplicidade de fármacos, 

incluindo os fármacos eficiente e barato, a cloroquina, que já foi usada como 

uma primeira linha de defesa contra a infecção na maioria das regiões 

endêmicas. A cloroquina induz a acumulação de hemoglobina no citosol e 

causa a degradação da membrana do parasita que contribui para a morte 

celular (KONENI et al, 2012). 



 A malária ainda é considerada a principal causa do alto número de 

mortes. Além disso, foi relatada a ocorrência de resistência ao parasita não 

apenas cloroquina, mas também por artemisinina (ASHLEY et al, 2014).  

Embora as terapias combinadas com artemisinina (ACTs) seja o método de 

tratamento preferido para a malária não complicada e grave, as deficiências 

dos compostos individuais contem problemas, incluindo a resistência à 

molécula original. Há relatos alarmantes de tolerância de P. falciparum às 

artemisinina no sul da Ásia e ao longo da fronteira Camboja-Tailândia que 

comprometem o uso de ACTs e significam a necessidade urgente de identificar 

e desenvolver novas terapias que possam atuar em alvos específicos (SMIT et 

al, 2013). 

Um método alternativo que foi proposto para superar o desenvolvimento 

de resistência é a incorporação de um segundo fármaco protetor através de 

uma camada química, formando uma molécula de fármaco híbrido. As 

moléculas híbridas combinam dois medicamentos em uma única molécula, com 

o objetivo de criar uma entidade química com dois ou mais domínios 

estruturais, com diferentes funções biológicas e dupla atividade sendo uma 

terapia mais efetiva do que seus componentes individuais (MEUNIER, 2008). 

Uma série de análogos e derivados de cloroquina mantêm uma atividade 

significativa contra cepas resistentes à cloroquina de P. falciparum, indicando 

que o mecanismo de resistência é específico e não está associado à 

modificação na estrutural do fármaco. Por outro lado, as chalconas (1,3-diaril-2-

propen-1-ones), têm sido uma fonte próspera de inspiração para químicos 

medicinais por muitos anos e seus análogos apresentam uma ampla gama de 

atividades biológicas, incluindo atividades antimaláricas (BANDGAR et al, 

2010).  

 Os análogos de chalconas demonstraram atividade antimalárica inibindo 

aspartase plasmodial ou proteases de cisteína, além disso, também 

demonstraram que inibem os canais induzidos por parasitas e causam 

perturbações da membrana pronunciadas dos eritrócitos. Aspartato proteases 

plasmodiais e cisteína proteases são os alvos atraentes na quimioterapia de 

malária para superar a resistência aos medicamentos (KONENI, et al,2012). A 

licochalcona-A (Figura 8) foi a primeira chalcona relatada com potente atividade 

antipalúdica contra a P. falciparum resistente a cloroquina. Posteriormente, 



foram sintetizadas várias chalconas sintéticas que foram relatadas como 

agentes antimaláricos significativos. Como parte do programa de descoberta de 

medicamentos em curso no desenvolvimento de potenciais agentes 

antimaláricos foi sintetizada uma série de novos híbridos baseados em ceto-

enamina e chalcona-cloroquina (SMIT et al, 2013). 

 

Figura 8: Estrutura da licochalcona-A. (SMIT et al, 2013). 

Segundo o Koneni (2012) a síntese de compostos alvo (8-22) e 

intermediários (5-7) foi realizada conforme a reação (figura 9). A síntese do 

composto 5 foi conseguida pela substituição nucleofílica do 4-Cloro de 4,7-

dicloroquinolina com hidrazina hidrato. O composto resultante 5 foi facilmente 

condensado com 4-hidroxi-benzaldeído proporcionando o composto 6. Além 

disso, a substituição nucleofílica no composto 6 usando brometo de 4-

clorofenacil na presença de carbonato de potássio, proporcionou o composto 7 

em rendimentos quantitativos. Finalmente, os compostos alvo foram 

sintetizados por uma condensação Claisen-Schmidt catalisada por base (KOH) 

do composto 7 com os aldeídos apropriados à temperatura ambiente para 

fornecer compostos híbridos de cloroquina-chalcona (8-22), (KONENI et 

al,2012). 



 

Figura 9:Síntese de híbridos de cloroquina-chalcona. (KONENI et al,2012). 

 

Danos recentes no sequenciamento genético do genoma de 

Plasmodium identificaram vários novos alvos únicos, incluindo as vias de 

permeação induzida por parasitas e cisteína proteases da malária. Estes 

podem ser especificamente visados com toxicidade mínima para o hospedeiro. 

A protease de cisteína medeia a hidrólise de proteínas por meio de ataque 

nucleófilico em uma carbonila de uma ligação peptídica suscetível. A principal 

função da cisteína protease, é a hidrólise da hemoglobina no vacúolo alimentar. 

Esta enzima também é considerada envolvida na ruptura da membrana dos 

eritrócitos. Um inibidor de cisteína protease conhecido é o E64 (figura10) (SMIT 

et al, 2013). 

 

 

Figura 10:Estrutura geral, inibidor de cisteína protease E64. (SMIT et al, 2013). 

Sharma (2009) sintetizou alguns dos primeiros híbridos baseados em 

quinolina-chalcona dos quais os compostos ligados a 4 amino, apresentaram 



baixa ou nenhuma atividade contra a cepa de Plasmodium falciparum (SMIT et 

al, 2013). 

Segundo Koneni (2012) a síntese e a atividade biológica de vários 

híbridos baseados em cloroquina-chalcona, (Fig.11) foram equipotentes para 

CQ contra estirpes 3D7 e indicou que a combinação de híbridos baseados em 

cloroquina-chalcona pode se tornar um dos principais compostos no design de 

medicamentos antipalúdica mais potentes. E sendo que tanto a chalcona como 

a cloroquina exerce suas atividades no vacúolo digestivo, um efeito sinérgico 

pode ser esperado (KONENI et al, 2012). 

 

Figura 11: Estruturas gerais de quinolina-chalconas sintetizadas por Sharma (A), Koneni (B) 

(SMIT et al, 2013). 

 Numerosas chalconas já foram preparados e testadas para a atividade 

antiplasmódica com sucesso. Vários híbridos baseados em chalcona também 

foram relatados contendo vários grupos farmacóforicos diferentes, como a 

tiolactona, isatina, estilbeno quinolina, ferroceno e híbridos baseados em endo-

peroxido-chalcona (SMIT et al, 2013). 

A hibridação da quinolina é uma extensão do conceito de terapia 

combinada, combinando dois grupos farmacóforicos através de uma ligação 

covalente para criar uma única entidade com atividade biológica. A 

quimioterapia é exemplificada pela ferroquina (7-cloroquinolina-ferroceno), o 

seu conjugado organometálico mostrou atividade contra as cepas de P. 

falciparum. A ferroquina foi sugerida para gerar estresse oxidativo, devido as 

propriedades redox do sistema ferroceno (Fe2+)/(Fe3+), criando espécies 

reativas de oxigênio através de uma reação no vacúolo digestivo do parasita.  

A alta potência antiplasmódica da ferroquina pode ser atribuída devido à sua 

maior fração de forma neutra e monoprotonada em comparação com 



cloroquina e interações não covalentes com a hemozoína, por causa da 

presença de um núcleo de ferroceno (SINGH et al, 2016). 

Uma série de amidas,4-aminoquinolinil-chalcona, foram sintetizadas 

através da condensação de chalcona com ácido carboxílico com 

aminoquinolina, utilizando 1,10-carbonildiimidazol como agente de 

acoplamento. Eles demonstraram atividade seletiva moderada e alta em 

relação às células dos parasitas de células de mamífero. No entanto, a amida, 

que possui o ligante de 1,6-diamino-hexano, apesar de possuir propriedades de 

solubilidade e absorção aquosas desfavoráveis, foi a mais ativa de todas as 

amidas testadas (SMIT et al, 2013). 

Verificou-se que era tão potente como a cloroquina contra a cepa do 

Plasmodium, enquanto exibia uma atividade duas vezes maior do que a CQ 

contra a estirpe W2, com ativação antimalárica seletiva em relação às células 

parasitárias e a sua citotoxicidade em relação à linhagem celular WI-38 de 

fibroblastos de febre fetal humana foi determinada normal (SMIT et al, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICATIVA 

 

A malária é uma doença parasitária que pode ter a evolução rápida e 

grave. Ele atinge regiões tropicais e subtropicais ocorrendo mais de 300 

milhões de casos por ano. É uma das principais doenças infecciosas do mundo 

e considerada a principal causa do alto número de mortes. Sendo relatado o 

desenvolvimento à resistência do parasito sobre os medicamentos utilizados na 

profilaxia da doença (RIBEIRO et al, 2013). 

Este estudo de pesquisa de revisão bibliográfica visa contribuir com o 

conhecimento acadêmico, sobre a importância das chalconas e suas atividades 

farmacológicas, destacando sua atividade antimalárica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

Realizar um estudo de revisão bibliográfica sobre o uso de chalconas no 

tratamento da malária. 

4.2 Objetivos específicos 

 Fazer uma revisão bibliográfica sobre uso de chalconas no tratamento 

da malária;  

 Apresentar a importância de novas descobertas de chalconas, além da 

cloroquina que favoreçam o tratamento da malária. 

 Verificar quais chalconas são mais efetivas no tratamento da malária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de estudo 

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa de revisão 

bibliográfica onde foram utilizados artigos, dissertações, teses e livros para 

obtenção de informações sobre uso chalconas no tratamento de malária. 

5.2. Bases de dados 

Foram realizadas buscas em bases de dados bibliográficas: Base de 

Científica Electronic Library Online (SCIELO), Science Direct, Pumed. 

5.3. Limite de tempo 

 Os artigos selecionados foram os publicados entre 2008 a 2017 em 

periódicos nacionais e internacionais, nos quais foram avaliadas as seguintes 

palavras chaves: Malária, chalconas, o uso de chalconas como antimalárico. 

5.4. Idiomas 

Foram selecionados artigos escritos em inglês e português. 

5.5. Critérios de inclusão 

Artigos publicados entre os anos 2008 a 2017. 

5.6. Estudos referentes: 

 As chalconas com antimalárico, síntese de chalconas. 

5.7. Critérios de exclusão 

 Artigos que não se relacionaram com: A chalconas como antimalárica e 

síntese de chalconas com atividade antiplasmódica. 

5.8. Coleta de dados 

Leitura explorativa de todo material selecionado (leitura rápida, objetiva 

para avaliar a relevância do trabalho em relação ao tema).  Leitura seletiva 

(segunda leitura do material). Coleta de informações a partir da leitura dos 

artigos científicos, dissertações e das teses. 



5.9. Análise e interpretações dos resultados 

 Foi realizada uma leitura com o objetivo de organizar as informações 

contidas nos artigos selecionados e identificar tópicos propostos nos objetivos 

desta revisão. 

5.10. Discussão dos resultados 

Realizou-se várias pesquisas em bases de dados com o objetivo de 

encontrar a melhor base para destacar a importância da chalconas no 

tratamento de malária. 

 

Figura 12: Fluxograma da metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo. 

 



6. DISCUSSÃO 

O sofrimento humano e suas fatalidades associadas à malária são bem 

conhecidas. O agente causal da forma mais letal da malária, Plasmodium 

falciparum, desenvolveu resistência a uma multiplicidade de drogas como a 

cloroquina, a quinolina e também artemisinina (KONENI et al, 2012). 

A grande resistência está relacionada com a capacidade que uma 

espécie possui de se desenvolver e se multiplicar em seu processo biológico, 

livre da absorção e da quantidade de dose administrada de um determinado 

fármaco. A resistência da espécie P. falciparum por antimaláricos surgiu há 

décadas atrás, sendo que a maioria dos antimaláricos existentes não são 

eficazes no controle dessa espécie, está resistência adquirida é consequência 

do aparecimento de alguns parasitas que são menos afetados ou que não são 

de modo algum afetados pelo fármaco, adquirindo maior vantagem em relação 

àqueles que são sensíveis ao fármaco (AMARAL, 2015). 

Devido a estrutura simples, a síntese de baixo custo, toxicidade mínima 

do hospedeiro e facilidade de disponibilidade as chalconas chamaram a 

atenção dos químicos e da organização de pesquisa para formular diferentes 

análogos deste composto para numerosas doenças infecciosas como a malária 

(CHAUDHARY et al, 2015). 

 Os híbridos baseados em cloroquina-chalcona sintetizados (8-22) e a 

maioria dos compostos mostrou-se potente atividade antimalárica em 

comparação com CQ contra a cepa K1, por outro lado, alguns dos compostos 

mostraram atividade comparável à cloroquina contra a estirpe Plasmodium. 

uma nova série de antimaláricos híbridos baseados em cloroquina-chalconas 

foram desenhados e sintetizados. As moléculas sintetizadas apresentaram 

atividade antipalúdica in vitro significativa, especialmente contra a cepa 

resistente ao CQ (K1) (KONENI, et al, 2012). 

 De acordo com Smit (2013), uma série de novas amidas de 4-

aminoquinolinil-chalcona, 11-19, foram sintetizadas em um processo de três 

etapas envolvendo quinolina funcionais de amino, uma chalcona funcionalizada 

com ácido carboxílico e 1,10-carbonildiimidazol como reagente de 

acoplamento. As telas antimaláricas, ao lado de CQ, mostraram que todas 

essas amidas se mostraram ativas com valores de IC50 variando entre 0.05-



0.53lµm e 0.07-1.8lµm contra as cepas do Plasmodium e W2 de P. falciparum, 

respectivamente. Elas também demonstraram toxicidade seletiva moderada e 

alta para as células de mamíferos na presença de parasitas (SMIT et al, 2013). 

Para que a absorção de drogas ocorra através de membranas biológicas, o 

fármaco deve possuir uma solubilidade aquosa limitante e não ser nem 

lipofílico nem hidrófilo. As drogas lipofílicas mostram uma flexibilização de 

poeira e devem ser retiradas de blocos gordurosos no intestino. Uma vez que 

eles alcançam a corrente sanguínea, eles podem ser absorvidos em tecido. Os 

sintomas baixos são uma toxicidade exacerbada, como a neurotoxicidade. Ao 

contrário, os remédios hidrofílicos podem ser excretados diretamente pelos 

rins, ou devem ser capazes de penetrar uma membrana celular, ficar preso em 

meio aquoso intracelular. Um medicamento ideal deve, portanto, possuir 

propriedades lipofílicas / hidrofílicas equilibradas para permear as membranas 

biológicas e ser absorvidas na circulação sistêmica (SMIT et al, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi de muita importância, devido a malária ser considerada 

um problema global e devastador da saúde humana, afeta uma grande parcela 

da população provocando muitas mortes. 

Há uma grande esperança em novos fármacos com estruturas diferentes 

e eficazes e com menos efeitos colaterais para malária (SILVA et al, 2008). E 

as chalconas através de suas amplas atividades biológicas, tornou-se de 

grande interesse para os cientistas (MIGUEL, 2012).    

Quimicamente são várias as modificações que podem ser realizadas nas 

chalconas. A primeira chalcona relatada como potente atividade antipalúdica 

contra o P. falciparum, resistente a cloroquina foi a Licochalcona-A. Tem sido 

sintetizada uma série de novos híbridos baseados em ceto-enamina e 

chalcona-cloroquina, visando atividade antiplasmódica mais favorável (SMIT et 

al, 2013). 

Os substituintes halogênios também foram encontrados para mostrar um 

papel profundo na atividade parasitaria. A razão pode ser o aumento da 

lipofilicidade dos compostos que permitem uma penetração adequada nos 

locais alvos. Em presente, uma vez que o número de medicamentos está 

ficando resistente ao patógeno e explorar novos alvos ajudará projetando 

melhores inibidores para o futuro (MAHAPATRA et al, 2015) 
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