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Introdução 

O câncer não é uma doença negligenciada, porém é 
um problema de saúde pública, sendo considerada 
a segunda maior causa de morte no mundo, 
perdendo apenas para as doenças 
cardiovasculares.
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 Deste modo, a busca de novos 

fármacos e tipo de tratamentos para esta doença é 
contínua e indispensável. 
A isatina é uma substância de grande versatilidade 
sintética e farmacológica amplamente aplicável. 
Esta molécula e seus análogos exibem diversos 
tipos de atividade biológica, como tripanocida e 
anticonvulsivante. Além de sua eficácia contra 
diversas linhagens de células tumorais.
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As oxazinas são heterociclos derivados de 2H e 4H-
piranos. São formadas por anéis de seis membros 
que possuem um oxigênio e um nitrogênio como 
esqueleto estrutural. Possuem ampla atividade 
farmacológica, bem como anti-HIV, antimalarial, 
antidepressiva, antitumoral entre outras.
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Este trabalho teve como objetivo investigar a reação 
de preparação de oxazinas a partir de isatinas, e 
avaliar a atividade antitumoral da série de 
substâncias sintetizadas. 

Resultados e Discussão. 

Novas substâncias foram obtidas a partir da reação 
de condensação aldólica entre a isatina (1a-i) e a 3-
(hidróxi-imino)butan-2-ona (2) em meio básico para 
gerar (3a-i) em rendimentos que variaram de 40 a 
85 %. Na segunda etapa, realizou-se a ciclização 
destas substâncias em TFA sob refluxo, resultando 
na formação das oxazinas desejadas (4a-i) com 
rendimento de 40 a 80 %. Esquema 1.  
 

Esquema 1. Rota sintética de derivados de 
oxazinas. 
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Todos os produtos sintetizados foram testados 
frente a linhagens tumorais MCF-7, MDA-MB231 
(câncer de mama) e A549 (câncer de pulmão), 
responsáveis por alta mortalidade no mundo. 
Tabela 1. 
 

Tabela 1. Efeito citotóxico dos compostos contra 
linhas celulares humanas tumorais. 

IC50 (μM)
a  

oxazinas MCF-7 MDA-MB231 A549 

4a >30 14,62 8,53 

4b 5,58 2,66 5,91 

4c 19,3 6,09 5,50 

4d >30 25,81 6,89 

4e >30 >30 NR 

4f >30 >30 NR 

4g >30 >30 NR 

4h >30 >30 NR 

4i 4,49 0,34 13,2 

Doxorrubicina
b
 4,49 1,83 0,55 

a 
Os dados são apresentados como valores IC50 (M) obtidos por regressão não linear 

para todas as linhagens celulares a partir de três experiências independentes; 
b
 Foi 

utilizada como controle positivo. 
 

Todas as substâncias foram caracterizadas por 

espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 
1
H e 

13
C. 

Conclusões 

Neste trabalho foram sintetizadas 18 substâncias 
inéditas derivadas do núcleo isatínico. Os resultados 
dos ensaios biológicos sugeriram que (4i), que 
possui um grupo metila ligado ao anel aromático, foi 
a mais ativa na linhagem celular MDA-MB231, 
quando comparada com todas as outras 
substâncias sintetizadas.  
Os adutos de aldol e as oxazinas investigadas neste 
trabalho são estruturalmente simples e de fácil 
acesso sintético, logo podem atuar como novas 
substâncias líderes para o desenvolvimento de 
agentes para o tratamento do câncer. 
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