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Introdução 

Atualmente no Brasil, o vírus da Dengue (DENV) e 

Zika (ZIKV) são os flavivírus de maior importância 

em saúde pública e impacto na economia.  São 

milhões de casos anualmente com centenas de 

mortes.
1
 Esta situação aponta para a necessidade 

de novas alternativas terapêuticas. Neste contexto 

destacam-se os produtos naturais, especificamente 

os da classe das flavanonas, como a pinocembrina 

(1) (Figura 1), e as chalconas, que possuem 

potentes atividades antivirais.
2
 

Este trabalho tem como objetivo a síntese de 

flavanonas e chalconas inéditas, estruturalmente 

semelhantes a substância bioativa (1), contendo 

substituintes arilas ou heteroaromáticos, ancorados 

de maneira regiosseletiva no anel A. 

Figura 1. Estruturas das novas substâncias (2-5). 

Resultados e Discussão 

Os substituintes arilas foram inseridos na posição 5 
da flavona dimetilada (6) empregando uma reação 
regiosseletiva de ativação C-O catalisada por 
rutênio (Ru),

3
 gerando os intermediários flavonas (7-

9) com bons rendimentos. Na sequencia reacional, 
as flavonas (7) e (8) foram submetidas à uma 
reação de redução catalisada por paládio (Pd) em 
H2 (1 atm) e ultrassom gerando as flavanonas C-5 
substituída (10) e (11) com rendimentos razoáveis 
(Esquema 1). 

Esquema 1. Síntese das flavanonas (10 e 11) 
 

Na última etapa, através da abertura do anel 

pirânico utilizando uma metodologia inédita 

desenvolvida pelo nosso grupo, obtemos as 

chalconas (12) e (13) com ótimos rendimentos 

(Esquema 2). 

Esquema 2. Síntese das novas chalconas (12-13). 
 
Experimentos estão sendo realizados explorando a 
regiosseletividade do catalisador níquel (Ni),
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 o qual 

permite a inserção de substituíntes arilas de posição 
7 de (6) o qual permitirá acesso as flavanonas (15) 
e chalconas (16) (Esquema 3). 

 

 
Esquema 3. Síntese das novas substâncias (15-16). 

 
A atividade antiviral das novas substâncias esta 
sendo realizada pelo grupo da Prof.ª Dra. Luciana 
Jesus da Costa do Departamento de Virologia da 
UFRJ. 

Conclusões 

Através das reações de arilação seletiva catalisada 

por Ru, redução e posterior abertura do anel 

pirânico foi possível obter as flavanonas e 

chalconas inéditas com rendimentos de razoáveis a 

bons. 
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