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Introdução 

O tamoxifeno é um fármaco utilizado na terapêutica 
para o tratamento de alguns tumores de mama. 
Este fármaco apresenta uma olefina 
tetrassubstituída em sua estrutura, sendo 
comercializado somente seu isômero Z. 
Embora o Z-tamoxifeno represente um tratamento 
efetivo para câncer de mama responsivo ao 
estrogênio, ele possui atividade estrogênica parcial 
no útero e é associado a um crescimento na 
incidência de câncer neste tecido.¹ De forma a 
minimizar tal efeito, esforços têm sido realizados na 
pesquisa de fármacos mais seletivos a partir da 
avaliação do efeito de diversas modificações 
estruturais tanto nos substituintes dos anéis 
aromáticos e na porção olefínica, gerando uma 
ampla gama de compostos.  
No que tange a síntese de novos compostos, as 
chalconas mostram-se como um excelente 
arcabouço para inserção régio e estereosseletiva de 
substituintes arílicos na porção olefínica do 
substrato, além da possibilidade de fácil variação de 
substituintes ligados a essas arilas.² Deste modo, é 
possível moldar compostos de similaridade 
estrutural ao tamoxifeno e analisar relações entre as 
estruturas e suas atividades anti-estrogênicas 
(Figura 1). 

Figura 1: Estrutura do Z-tamoxifeno e alguns 

análogos chalcônicos propostos. 

Resultados e Discussão 

Foi realizada a síntese de chalconas por meio de 
condensação aldólica utilizando KOH e etanol à 
temperatura ambiente por 2h, obtendo chalconas  

 

com rendimentos que variaram de 81 a 87% (Figura 
2). 

Figura 2. Reação de condensação aldólica para 
síntese das chalconas 1a e 1b. 
 
A β-arilação da chalcona 1a foi realizada a partir de 
reação de Heck utilizando iodeto aríico contendo a 
cadeia lateral nitrogenada idêntica ao tamoxifeno, 
Pd(OAc)2, P(o-tol)3, K2CO3, DMF à 120°C por 16h 
obtendo-se 57% de rendimento (Figura 3). 

Figura 3. Reação de Heck entre a chalcona 1a e 
iodeto arílico. 
 
Outros análogos estão em fase de síntese e estes 
serão avaliados por modelos in silico, in vitro e in 
vivo em colaboração com pesquisadores da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre (UFCSPA). 

Conclusões 

A síntese de chalconas foi realizada com sucesso 
obtendo-se bons rendimentos e foi obtida uma β-
arilchalcona análoga ao tamoxifeno com rendimento 
de 57%. O escopo de derivados chalcônicos 
sintetizados está sendo aumentando para 
futuramente submetê-los a ensaios farmacológicos. 
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