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Introdução 

Lactonas sesquiterpênicas são conhecidas por 

serem amplamente bioativas, com atividades 

antimicrobiana, citotóxicas, antitumoral e anti-

inflamatórias já relatadas.1 A Centraterina é um 

produto natural pertencente a essa classe de 

substâncias tendo sido isolada da Eremanthus 

Crotonoides encontrada na restinga de Jurubatiba 

no Rio de Janeiro. Esta substância se mostrou 

altamente bioativa frente a linhagens de células de 

Glioblastoma U251 e U87-MG.1 A diversidade 

estrutural encontrada em produtos naturais vem 

inspirando químicos medicinais e sintéticos a 

proporem novas modificações racionais visando a 

obtenção de novas moléculas bioativas.2 Neste 

trabalho apresentamos a síntese de uma série de 

cadeias laterais quirais contendo o núcleo indólico e 

sua inserção à Centraterina, visando a obtenção de 

novos derivados com potencial atividade anticâncer. 

Esquema 1: Estratégia sintética para os ésteres 1 

Resultados e Discussão 

A síntese dos derivados da Centraterina se dá em 3 

etapas e se inicia com a reação de alquilação 

enântiosseletiva organocatalisada3 entre os indóis 5 

e o (E)-cinnamaldeído (4) em presença dos 

organocatalisadores 6a e 6b levando à formação 

dos aldeídos quirais 3a-b em bons rendimentos e 

em altos %ee’s. Estes foram oxidados utilizando 

condições de pinnick levando a formação dos 

respectivos ácidos carboxílicos do tipo 2a-b em 

rendimentos variando de moderados a bons. 

 

 

 

 

Equema 2: Organocatálise e oxidação de pinnick 

 

Os ácidos carboxílicos foram submetidos a uma 

reação de esterificação de steglich frente a 

Centraterina permitindo então a formação dos 

análogos estruturais 1a-b em rendimentos 

moderados. 

Equema 3: Esterificação dos indóis 2a-b com a 

Centraterina 

Conclusões 

No presente trabalho foram sintetizados com 

sucesso 8 novos análogos diastereoisoméricos da 

Centraterina em 3 etapas. Após os derivados 

serem totalmente caracterizados, estes serão 

enviados para avalição da atividade biológica 

frente a diferentes linhagens de células tumorais. 
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