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Introdução 

A síndrome da Imuodeficiência adquirida 
(AIDS) foi descoberta em 1981 e apresenta-se 
como um grande problema de saúde pública de 
caráter mundial.1 Apesar de não se conhecer uma 
cura para a AIDS, o índice de mortalidade pela 
patologia sofreu considerável queda com o advento 
da terapia anti-retroviral (ARV). Nessa classe de 
fármacos encontra-se a lamivudina e o derivado 
entricitabina, que associado princípio ativo foi 
aprovada pelo FDA como o primeiro medicamento 
empregado na prevenção da AIDS.2 Os ARVs 
citados são  caracterizados pela presença de anel 
1,3 oxatiolano, estrutura para a qual o mentol tem 
sido utilizado como indutor de quiralidade.3 Essa 
síntese é descrita na literatura partindo reação do 
mentol com diferentes carbonilados e apresenta o 
glioxalato de mentila como intermediário chave. 4,5 
Esse trabalho propõe a otimização da síntese desse 
intermediário utilizando metodologias alternativas e 
com o emprego da tecnologia  fluxo contínuo, que 
vem sendo empregado para a química fina e têm 
resultado em ganhos de produtividade. 

Resultados e Discussão 

A otimização da primeira etapa da reação 
em batelada empregando tanto o anidrido maleico 
quanto ácido fumárico foi realizada na ausência de 
solvente, com conversão e seletividade acima de 
90%. Para o primeiro substrato observou-se 
redução de 13h para 0,5h, com rendimento isolado 
de 69%. Já para o segundo de 3h para 0,5h com 
conversão e seletividade rendimento isolado de 
62%. A segunda etapa da reação foi realizada por 
meio de ozonólise do maleato de dimentila, por 
meio de ozonolisador caseiro e apresentou 
conversão acima de 90%. As reações em fluxo 
contínuo para rota partindo do mentol e anidrido 
maleico encontram-se em processos de adaptação 
e está sendo desenvolvido segundo a esquema 2. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Esquema 1. Rotas para obtenção do glioxalato de 
mentila 

 

 

Esquema 2: Síntese do glioxalato de mentila 

empregando a tecnologia de fluxo contínuo 

Conclusões 

A otimização da primeira etapa da reação 

empregando ambos os substratos (anidrido maleico 

e ácido fumárico) apresentaram ganhos 

significativos em termos de produtividade, verdura e 

segurança. 

Agradecimentos 

Autores agradecem à CAPES, CNPQ, FAPERJ, 

PGQu. 
 

1. YAQUB, G.; HUSSAIN, E. A.; MATEEN, B. Asian J. of Chem., 
2010, 22,. 4962. 

2.  DIENSTAG, Jules L. et al. New England J. of Med., 1995, 333, 

1657-1661. 
3. Oertling, H., et al. Chem. Rev., 2007, 107, 2136-2164. 

4. Heathcock, C. H., Davis, B. R. and Hadley, C. R. J. Med. Chem., 

1989, 32, 197-202. 
5. Lin, Z. C.; Chen, C. J. Chin. Chem. Soc., 2010, 57, 726-737. 

6. Schouteeten, A. DE4435647A1, 1993. 

 

https://patents.google.com/?inventor=Alain+Schouteeten

