
 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro                                                                                  

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 

 

Síntese, caracterização e prospecção da avaliação da atividade 

antiparasitária de uma nova série de quinonas fenoxi-substituídas  

Searitha C. Rodriguesa (PG), Maria Tereza M. Martinsa (IC), Flaviana R. F. Diasa (PQ), 

Vinícius R. Camposa (PQ), Anna Claudia Cunha*, a (PQ). 

        aUniversidade Federal Fluminense, Instituto de Química, Departamento de Química Orgânica, Niterói, RJ, Brasil. 

*e-mail: annacunha@id.uff.br 

        Palavras Chave: Doença negligenciada, quinona, fenóis. 

  

Introdução 

A doença de Chagas e seu tratamento 
prevalecem negligenciados, constituindo um sério 
problema de saúde pública, principalmente em 
regiões endêmicas, como em países da América do 
Sul.1  

Esta enfermidade apresenta uma fase aguda que 
pode evoluir para as formas crônicas, caso não seja 
tratada precocemente.2 Atualmente, os únicos 
fármacos usados no tratamento da doença de 
Chagas são nifurtimox e benzonidazol,3 sendo este 
último utilizado apenas no Brasil para a fase aguda 
desta patologia. Este fármaco, quando administrado 
por via oral, causa efeitos adversos severos ao 
paciente4. 

A pouca oferta de fármacos, associada aos 
efeitos colaterais adversos são considerados os 
maiores desafios no tratamento desta doença. A 
busca por novos agentes antiparasitários mais 
eficazes com menores efeitos colaterais para o 
paciente torna-se de grande importância. 

Diante deste contexto, este trabalho apresenta a 
síntese de uma nova família de fenoxi-substituídas 
quinonas 1a-c (Esquema 2) com prospecção de 
estudos biológicos em parasitas. 

Resultados e Discussão 

A reação de bromação da vanilina5 (2) com 
bromo molecular em meio de ácido acético levou à 
formação da bromovanilina (3) com bom 
rendimento. Esta última substância submete-se a 
reação de oxidação com peróxido de hidrogênio em 
meio básico transformando-se em bromo-quinona 
(4) com rendimento moderado.   

A reação de bromação da benzoquinona (4) com 
N-bromosuccinimida forneceu uma mistura dos 
isômeros dibromados 5 e 6 (Esquema 1). 

Esquema 1: Preparação da bromoquinona (4) e dos isômeros 
dibromados 5 e 6. 

 
 

 
Por fim, a substância 5 pode ser convertida em 

compostos alvo 1a-c por reação com diferentes 
espécies de fenolatos 8a-c, conforme Esquema 2.  
As substâncias 1a-c tiveram suas estruturas 
elucidadas por métodos espectroscópicos na 
Região do Infravermelho (IV) e de Ressonância 
Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H) e Carbono 
(13C). 

 
Esquema 2: Preparação dos compostos alvo 1a-c. 

Conclusão 

A vanilina bromada 3 e a benzoquinona 4 foram 
obtidas facilmente empregando-se métodos simples 
e de fácil execução. A reação de bromação da 
benzoquinona (4) com N-bromosuccinimida levou a 
formação de uma mistura dos isômeros dibromados 
5 e 6, sendo o primeiro obtido como produto 
majoritário. Por fim, a metodologia para a 
preparação dos derivados inéditos de 
benzoquinonas 1a-c permitiu que estes compostos 
fossem sintetizados com rendimentos que variaram 

entre 30-36%. 
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