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Introdução 

O grupo das naftoquinonas, metabólitos 
secundários, amplamente encontrados em plantas e 
fungos, por exemplo, possuem diversas atividades 
biológicas, tais como tripanocida e bactericida.
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 O 

efeito tripanocida foi observado pelo nosso grupo de 
pesquisa com 1, molécula promissora que 
demonstrou efeito cardiotóxico baixo e valores de 
atividade próximos aos fármacos atuais.
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Constatado essas características, este projeto visa 
avaliar o efeito terapêutico de novas 
tionaftoquinonas sintetizadas via reação 
multicomponente, obtendo moléculas do tipo 2 e 3 
(Figura 1).     

Figura 1. Moléculas com potencial biológico 

Resultados e Discussão 

O método utilizado para sintetizar os produtos 2 e 3 
consistiu em gerar no meio reacional a o-quinona 
metídio (o-QM), um intermediário altamente reativo, 
em uma reação com derivados de Manich (4) em 
meio de ácido acético glacial sob aquecimento a 80 
ºC. Nesta mesma etapa, o 4,4-Tiobisbenzenoditiol 
(5) ou o 1,3-Propanoditiol (6) foram adicionados 
para promover a adição à o-QM, dando origem as 
tionaftoquinonas 2 e 3 (Esquema 1). As reações 
foram mantidas sob aquecimento durante 5 horas, 
sendo o consumo e formação dos produtos 
acompanhados por cromatografia em camada fina 
(ccf). As tionaftoquinonas 2 e 3 foram purificadas 
por cromatografia em coluna em sílica gel utilizando  
 

 
diclorometano como eluente. Os produtos 2 e 3 
foram obtidos com rendimentos entre 61 e 75%.  

Esquema 1. Obtenção das tionaftoquinonas 2 e 3 

Conclusões 

Neste trabalho foram sintetizadas quatro novas 
tionaftoquinonas com bons rendimentos. Pretende-
se ainda utilizar diferentes derivados de Manich 
para originar as tionaftoquinonas (2c-e) e (3c-e) 
utilizando a mesma metodologia.  
Posteriormente, será avaliado o potencial 
tripanocida dos novos produtos, analisando a 
influência das modificações estruturais realizadas. 
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