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Introdução 

A malária é responsável por uma grande 

morbimortalidade de pessoas no mundo, 

especialmente em países tropicais
1
. Em 2013, 104 

locais, entre países e territórios, têm a malária 

presente de forma endêmica, em que 307 bilhões de 

indivíduos estão sob o risco da doença. A malária é 

causada por cinco espécies de parasitos do gênero 

Plasmodium, dos quais o P. falciparum e P. vivax 

são de longe as espécies mais importantes
2
. 

Devido a resistência que certas espécies já 

adquiriram em relação ao fármaco Cloroquina, 

principalmente pelo P. falciparum, se faz necessário 

o desenvolvimento de novos agentes antimaláricos 

ativos contra essas cepas resistentes
3
. 

Este trabalho visa a obtenção de novos derivados 

4-aminoquinolínicos com potencial ação 

antimalárica.
4
 

Resultados e Discussão 

Foram sintetizados derivados 4-aminoquinolínicos 

(1-4) cujas cadeias laterais apresentam diversas 

características estruturais. 

 

Figura 1. Estruturas 4-aminoquinolicias sintetizadas 

do anel quinolínico. 

 

  Todas as sínteses tiveram como base o composto 

4,7-dicloroquinolina (DC). O compostos 1 foi obtido 

a partir da reação da DC com propargilamina em 

condições de refluxo. O rendimento da reação foi de 

21%. 

  Para a obtenção do composto 2 permitiu-se a 

reação entre o composto 1 com formaldeído e 

dietilamina. O rendimento da reação foi de 36%. 

  A reação com DC, etilenodiamina sob refluxo deu 

origem ao composto 3, cujo rendimento foi de 73% 

  Para a obtenção do intermediário 4 foi necessário 

uma mistura de DC, glicina e fenol, em que 

obtivemos um rendimento 42%. 

  Um resumo das reações para a obtenção dos 

compostos é apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Reagentes e condições de reações:a) DC, 

propargilamina, refluxo, 24 hs; b) composto (1), 

formaldeído, dietilamina, CuI, etanol, refluxo, 24 hs; 

c) DC, etilenodiamina, refluxo, 6 hs; d) DC, glicina, 

fenol, refluxo, 21 hs. 

 

Todos os compostos sintetizados foram 

caracterizados por RMN de 
1
H e de 

13
C, IV e EM.  

Conclusões 

Os compostos sintetizados foram obtidos com 

médio a bom rendimento, sendo que todos contêm o 

grupo farmacofórico 4-aminoquinolínico (importante 

para atividade contra a malária). Para efetiva 

quantificação de sua atividade antimalárica, estes 

estão sendo avaliados. 
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