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RESUMO 
 
HARTMANN, A. P.Síntese e avaliação de derivados furânicos, 
tetraidrofurânicos e pirrólicos com protencial atividade tripanocida. 2015. 
232f.Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
 
 
A Doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, e possui duas fases 
clínicas, sendo o tratamento com o fármaco benznidazol eficaz somente na fase 
aguda, porém com diversos efeitos adversos ao longo do período do tratamento. 
Desta forma, consórcios vêm sendo estabelecidos entre “governo – universidade – 
indústria”, com auxilio de capital nacional e estrangeiro para o desenvolvimento de 
novos fármacos. Apesar de diversas ferramentas disponíveis para o planejamento 
de novos compostos, a busca por produtos naturais ainda desperta interesse de 
muitos pesquisadores. Diversos trabalhos vêm descrevendo estudos de síntese e 
atividade tripanocida de lignanas, as quais merecem destaque, veraguensina (17) e 
grandisina (18). Devido à falta de tratamento e a alta toxicidade dos agentes 
disponíveis, este trabalho tem como objetivo sintetizar análogos dessas lignanas, 
relacionados a derivados de tetraidrofurânicos, furânicos, pirrólicos e de seus 
intermediários e testa-lasfrente à atividade tripanocida e citotóxica. O planejamento 
sintético envolveu a geração de derivados 1,4-diaril-2-butino-1,4-diol (28a-t) a partir 
da reação de condensação entre fenil carbinol (26) e aldeídos arílicos (27a-t) com 
diferentes padrões de substituiçõescom diversos grupos funcionais. Estes 
intermediários, obtidos em rendimentos moderados, foram convertidos aos 
correspondentes 1,4-diaril-1,4-diidroxílicos (30a-g), pela reação de redução em 
dióxido de platina e, posteriormente, oxidados a 1,4-diaril-1,4-dicetonas (29a-g). A 
partir da formação dos intermediários 29 e 30, os produtos de interesse, 2,5-diaril-
furano (32a-g) e 2,5-diaril-tetraidrofurano (31a-g) foram preparados empregando 
reações de ciclização na presença de ácidos tríflico e trifluoroacético, 
respectivamente. Os intermediários e produtos obtidos em rendimentos de 
moderado a bom, totalizando 48 compostos, foram avaliados em ensaios de 
atividade tripanocida, envolvendo a cepa Tulahuen de T. cruzi, bem como ensaios 
de citotoxicidade. Considerando as cinco séries sintetizadas (28, 29, 30, 31 e 32), 
vale destacar que a maioria apresentou compostos com potente atividade 
tripanocida, a partir de 1,4 µM, superior ao fármaco disponível benznidazol (7,9 µM) 
e, adicionalmente, não apresentaram citotoxicidade em ensaios realizados por 
citometria de fluxo.  
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, lignanas tetraidrofurânicas, 
derivados furânicos, derivados tetraidrofurânicos. 
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ABSTRACT 
 
 
SILVA JÚNIOR, J. A. Synthesis and evaluation of furan, tetrahydrofuran and 
pyrrole derivatives with potential trypanocidal activity. 2015. 232f. Dissertation 
(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
 
 
Chagas’ disease is caused by the Trypanosoma cruzi, whichhas two clinical stages. 
The treatment with the benznidazole is effective only in the acute stage, although 
with several side effects throughout the treatment period. Therefore, consortia are 
being established between “government - university – industry”, with national and 
foreign financial support for drug discovery development. In spite of many available 
tools to design new compounds, the search for natural products still arouse 
interestfor a great number of researchers. Several papers have described studies of 
synthesis and trypanocidal activity of lignans, being veraguensin (17) and grandisin 
(18) worth to mention. Due to the lack of treatment and the high toxicity of the 
available drugs, this research has the aimto synthesize analogues from the above 
lignans, such astetrahydrofuran, furanic, pyrrolic derivatives and their 
intermediates,and test their trypanocidal activity and cytotoxicities. The synthetic 
strategy was based on the synthesis of 1,4-diarylacetylene-1,4-glycols (28a-t) via 
condensation reaction between phenyl carbinol (26) and substituted aryl aldehydes 
(27a-t) with several functional groups at different positionsof the aromatic ring. These 
intermediates, obtained in moderate yields, were converted to their corresponding 
1,4-diaryl-1,4-dihydroxyl derivatives (30a-g) by the reduction reaction using platinum 
dioxide and, subsequently, oxidized to 1,4-diaryl-1,4-diketones (29a-g). From the 
synthesis of the intermediates 29 and 30, products of interest, 2,5-diaryl-furan (32a-
g) and 2,5-diaryl-tetrahydrofuran (31a-g) were prepared from the cyclization reaction 
in the presence of the triflic and trifluoracetic acids, respectively. The intermediates 
and products, obtained in moderate to good yields, in a total of 48 compounds, were 
assessed in trypanocidal assays, using T. cruzi Tulahuen strain,as well as 
cytotoxicity assays. Considering the five synthesized series (28, 29, 30, 31 e 32), it is 
worth noting that the majority of the compounds showed potent trypanocidal activity 
from 1.4 µM, higher than the available benznidazole (7,9 µM) and, additionally, they 
were not cytotoxicin Flow Cytometry assays. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:Chagas disease, Trypanosoma cruzi, tetrahydrofuran lignans, furan 
derivatives, tetrahydrofuran derivatives. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doenças negligenciadas e a busca por novas alternativas 

terapêuticas 

 

Doenças negligenciadas não são somente doenças que prevalecem em 

condições de pobreza, mesmo elas contribuindo para manter o quadro de 

desigualdade socioeconômico. Em 2010 o Ministério da Saúde (MS) considerou sete 

doenças negligenciadas como prioridade, baseando-se em dados epidemiológicos, 

demográficos e impacto da doença na população, essas doenças são: dengue, 

doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase, malária, esquistossomose e 

tuberculose (MS, 2010; WHO, 2015). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) um sexto da população 

mundial encontra-se infectados com uma ou mais doenças negligenciadas, isso 

significa um montante de mais de um bilhão de pessoas (MS, 2010). 

A indústria farmacêutica durante toda a sua existência histórica apresenta um 

acelerado ritmo de inovações tecnológicas e fluxo constante de lançamentos de 

novos produtos ao mercado, gerando melhora na expectativa e qualidade de vida 

das populações, resultado de grandes investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), porém alguns assuntos são tratados com ausência de 

tecnologias, P&D e inovações, como a área das doenças negligenciadas, incluindo a 

doença de Chagas (Santos, 2012; Dias, 2013). O baixo investimento da indústria 

farmacêutica para o desenvolvimento de fármacos nessa área deve-se a baixa 

perspectiva de retorno financeiro frente aos custos financeiros e de tempo. Da 

descoberta até o lançamento na terapêutica estima-se um tempo entre 10 a 12 anos 

com custos em torno de 1 bilhão, os ensaios clínicos são extremamente onerosos e 

burocráticos (Guido, 2010). 

As exigências para os testes são cada vez maiores, principalmente em 

relação à toxicidade, sendo traduzido em uma taxa de insucesso significativa. Nos 

Estados Unidos estima-se que somente 20% dos fármacos são aprovados nos 

ensaios clínicos, porém esses números se alteram em cada classe de fármacos. O 

quadro mundial vem mostrando uma diminuição no estudo de fármacos para 
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doenças negligenciadas nos países desenvolvidos; em contra partida, esse número 

vem aumentando nos países em desenvolvimento (Guido, 2010).  

A fim de otimizar o desenvolvimento de fármacos, diversas estratégias de 

planejamento tem sido empregadas, e mesmo os métodos de planejamentos tem 

mudado com o passar do tempo de fenotípico para genotípico. O fenotípico se 

preocupava com os compostos bioativos, e só posteriormente com o mecanismo de 

ação e relação estrutura atividade. A abordagem genotípica baseia-se no 

sequenciamento do genoma, em conhecer as bases moleculares da doença, 

planejar o fármaco baseado em alvos moleculares para o planejamento de 

compostos mais ativos (Dias, 2013). 

A identificação de alvos moleculares conduz à busca de compostos protótipos 

(“leads”). Desta forma, algumas estratégias auxiliam na busca desses novos 

compostos, como o planejamento racional baseado na estrutura do receptor 

(Structure-based drug design – SBDD) ou no ligante (Ligand-based drug design - 

LBDD), estudos das relações quantitativas entre estrutura e atividade (Quantitative 

Structure-activity relationshops - QSAR), além de triagem virtual (VS) e ensaios 

automatizados de grandes coleções de compostos (High troughput Screening – 

HTS) (Ferreira, 2012; Dias, 2013). Adicionalmente, o aumento do número de 

complexos macromoleculares disponíveis no Banco de Dados de Proteínas (PDB) 

ocorreu devido ao avanço das técnicas de obtenção de estruturas tridimensionais 

(3D) como cristalografia em raio-x e ressonância magnética nuclear (RMN), o que 

auxilia ainda mais no planejamento racional de fármacos, quando o alvo é definido 

(Guido, 2010). Mesmo com tantas ferramentas para o planejamento de novos 

compostos, o planejamento fenotípico não está descartado, pois a modificação 

molecular de compostos naturais e sintéticos é uma importante estratégia de 

obtenção de compostos bioativos (Ferreira, 2012; Guido, 2010).  

A OMS incentiva o fortalecimento da tríade “governo – universidade – 

indústria”, fundamentais para o P&D de novos fármacos de diversas classes, 

incluindo as doenças negligenciadas, as quais ganham uma atenção especial nos 

países acometidos por essas moléstias (Guido, 2010; Dias, 2013). 

Com a finalidade de agilizar o processo de desenvolvimento de fármacos para 

doenças negligenciadas e da Doença de Chagas, em especial, alguns consórcios de 

investigação científica tem sido criados envolvendo instituições acadêmicas, assim 

como indústrias e centros de pesquisas, não só brasileiros ou da America Latina, 
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mas também de países desenvolvidos. Alguns exemplos de consórcios com 

incentivos de capitais internacionais de organizações, sem fins lucrativos, podem ser 

citados: 

 Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) 

 Medicines for Malária Venture (MMV) 

O DNDi estabeleceu o consórcio de pesquisa na America Latina, nomeado 

“Lead Optimization Latin America - LOLA”, o qual conta com a colaboração do 

Lafepe (Laboratório Farmacêutico de Pernambuco), a Fundacion Mundo Sano e o 

Ministério da Saúde da Argentina, o qual estão desenvolvendo formulação pediátrica 

para o Benznidazol, principal medicamento para o tratamento da Doença de Chagas 

(NMTrypI, 2015; LNBio, 2015). O objetivo do DNDi envolve a busca por um fármaco 

com eficácia superior ao benznidazol que seja ativo contra cepas resistentes, não 

apresente problemas de toxicidade, com estabilidade a temperaturas entre 30º e 

35ºC. Desse projeto participam o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) 

(UNICAMP);Laboratório de Química Medicinal do Instituto de Física de São Carlos 

(USP),University of Antwerp, da Bélgica; o Swiss Tropical and Public Health Institute, 

da Suíça; a University of Dundee, da Escócia; a London School of Hygiene & 

Tropical Medicine, da Inglaterra; e as empresas GlaxoSmithKline (GSK), do Reino 

Unido; AbbVie (antiga Abbott), Pfizer, dos Estados Unidos; e Wuxi AppTec, da China 

(Guido, 2010; Dias, 2013; Agência Fapesp, 2015, LNBio, 2015, NMTrypI, 2015;). 

Outro consórcio com auxílio financeiro internacional voltado para doenças causadas 

Trypanosomatideos é o The New Medicines for Trypanosomatidic Infections 

(NMTrypl Project) que envolve 14 integrantes, 9 instituições acadêmicas e as outras 

5 são pequenas e médias empresas.  

Em âmbito nacional, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) financia consórcios como: Centro de Biotecnologia Molecular 

estrutural (CBMe); Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biotecnologia 

Estrutural e Química Medicinal em Doenças Infecciosas (INBEQMeDI), com auxílios 

adicionais do MCT, MS e CNPq; Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade 

e Fármacos (CIBFar), apoiado também pelos Centros de Pesquisa, Inovação e 

Difusão (CEPIDs). Outros INCTs com atuação e grande experiência em P&D de 

doenças negligenciadas são o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de 

Inovação em Doenças Negligenciadas (IDN), que tem sua sede na Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro, e o Instituto Nacional de Ciência e 

http://lnbio.cnpem.br/
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Tecnologia de Fármacos e Medicamentos (INOFAR), sediado no Centro de Ciências 

da Saúde (CCS), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Guido, 2010; 

Dias, 2013). 

Com relação ao MMV, este não será discutido, pois não está relacionado a 

Doença de Chagas, enfoque do presente trabalho. 

 

1.2 Doença de Chagas 

 

A Doença de Chagas foi descoberta em 1909 pelo médico brasileiro, Carlos 

Justiniano Chagas. A doença é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, 

potencialmente fatal (WHO, N°340, 2015). O vetor são insetos da subfamília 

Triatominae, dos gêneros Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius, popularmente 

conhecido como barbeiro, bicudo, chupão (Rey, 2001; Markell, 2003; Guia de 

Vigilância em Saúde, 2014). A doença é denominada “Tripanossomíase Americana” 

por ser uma doença endêmica de países da America Latina, onde ocorre a maioria 

dos casos de transmissão (WHO, N°340, 2015). 

Estima-se que em março de 2015 de 6 a 7 milhões de pessoas estavam 

infectadas por T. cruzi em todo o mundo devido a maior mobilidade e a falta de cura 

para a doença crônica, apesar de a maioria encontrar-se na América Latina. Como 

consequência, morrem aproximadamente 10 mil pessoas por ano (Salomon, 2011; 

WHO, N°340, 2015). 

 

1.3 Transmissão 

 

Na America Latina a transmissão por T. cruzi ocorre principalmente pelo 

contato com as fezes e urina do triatomíneo infectado, vetores que transportam os 

parasitas. Esses geralmente vivem nas frestas de casas mal construídas em 

subúrbios e zona rural. Os insetos possuem hábitos noturnos, período que se 

alimentam do sangue dos mamíferos. Neste momento, os insetos defecam próximo 

ao local da picada, e os parasitas presentes nas fezes podem alcançar a corrente 

sanguínea devido ao ato de coçar o local da picada. Alternativamente, a 

contaminação pode também ocorrer pelo ato do hospedeiro levar as mãos aos 
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olhos, bocas ou até mesmo outras rupturas da pele. (Guia de Vigilância em Saúde, 

2014; WHO, N°340, 2015) 

Outras formas de transmissões que também podem ocorrer: 

 Transmissão via oral: pelo consumo de alimentos contaminados com T. 

cruzi, com presença do triatomíneo ou suas fezes; 

 Transmissão vertical: mãe-feto, onde a mãe infecta o recém-nascido 

durante o parto ou gravidez, podendo ocorrer em qualquer fase da doença (aguda 

ou crônica). Ainda, na fase aguda há possibilidade de transmissão pelo leite se 

houver sangramento por fissura e não pelo leite propriamente dito;  

 Transfusões sanguíneas: importante via em centros urbanos, sendo 

considerada a principal forma de propagação em países não endêmicos e em países 

latino-americanos que estão em processo de controle do vetor. O Brasil possui 

controle da hemoterapia, sendo o sangue de doadores testados para Doença de 

Chagas, entre outras doenças; 

 Transplante de órgãos de doadores infectados, e; 

 Acidentes laboratoriais. 

 

1.4 Mecanismo de adesão e invasão por Trypanosoma cruzi 

 

O processo de invasão da célula do hospedeiro é fundamental para o 

desenvolvimento da doença e envolve várias fases como: adesão, invasão 

propriamente dita, diferenciação e divisão no citoplasma e, finalmente, ruptura da 

célula hospedeira com a liberação do parasita, assim como manifestação da 

resposta imunológica para evolução da doença (Alves, 2007; Alves, 2010; Souza, 

2010; Nagajyothi, 2012). 

T. cruzi pode realizar a invasão celular subvertendo a via de reparo da 

membrana plasmática, para facilitar o seu processo de internalização, invasão 

celular e infecção (Ropert, 2002; de Pablos, 2012). A secreção de esfingomielinase 

ácida, uma enzima transportadora de lisossomos, promove a rápida reparação da 

lesão da membrana plasmática por liberar ceramidas na camada externa, que 

estimula a endocitose de regiões danificadas da membrana. Neste processo de 

invaginação, T. cruzi entra na célula como um vacúolo parasitóforico enriquecido de 
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ceramida o qual é ligado ao lisossomo com o propósito de ancorar o parasita na 

parte interna da membrana (Souza, 2010; Romano, 2012). 

A invasão pode ser mediada por dois mecanismos distintos em células não 

fagocíticas:  

 Mediação pela membrana plasmática, por meio de invaginação para 

formação do vacúolo intracelular, o qual, subsequentemente, funde-se com 

lisossomos gerando o vacúolo parasitofórico livre no citoplasma.  A alta motilidade 

parasitária e a influência do pH e enzimas promove o posterior escape do parasita 

para o citoplasma e diferenciação na forma amastigota (Tan, 2002; Alves, 2007; 

Alves, 2010). 

 Mediação pelo lisossomo; neste caso, o tripomastigota liga-se a 

membrana da célula, recruta íons cálcio (intra e extracelular), assim como os 

lisossomos, o qual engloba o parasita formando o vacúolo parasitofórico ancorado 

na parte interna da célula. Estudos recentes indicam que os lisossomos possuem a 

capacidade de funcionar como vesículas secretórias reguladas por cálcio. Como 

anteriormente, T. cruzi escapa do vacúolo para o citoplasma, dando continuidade ao 

ciclo (Burleigh, 1998; Andrews, 2002; Tan,2002, Alves, 2007; Alves, 2010). 

A protease cruzipaína é a mais abundante na superfície do parasita e está 

expressa em todas as suas isoformas, tendo como objetivos mais importantes 

realizar a interação hospedeiro-parasita, e ativação dos receptores Toll-like (TRL), 

presentes no músculo cardíaco, podendo, desta forma, sugerir certa influência no 

dano cardíaco observado no desenvolvimento da Doença de Chagas (Alves, 2007, 

Souza, 2010). 

Por outro lado, a enzima trans-sialidase também participa ativamente do 

processo de invasão parasitária, pela transferência de ácido siálico de 

glicoconjugados do hospedeiro para estruturas de mucinas presentes na superfície 

do parasita (Alves, 2007; Dias, 2009; Souza, 2010). O mecanismo de desintegração 

do vacúolo parasitóforo ainda é desconhecido, porém acredita-se que atrans-

sialidase esteja envolvida nos mecanismos de liberação do parasita pela 

fragmentação da membrana lisossomal e, ainda nos mecanismos de evasão do 

parasita do sistema imunológico do hospedeiro (Tan, 2002, Alves, 2007; Souza, 

2010). 
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1.5 Fases da Doença 

 

A doença de Chagas possui 2 fases: 

 Fase inicial, aguda: tem a duração em torno de 2 meses após a 

infecção. Durante esta fase o número de parasitas circulantes no sangue é elevado, 

pode ser assintomática ou com sintomas leves, apresentando quadros febris que 

evoluem para o desaparecimento espontâneo, mesmo se não tratada ou 

diagnosticada. Em casos mais graves pode apresentar hepatoesplenomegalia, 

meningoencefalite e miocardite. Menos de 50% das pessoas apresentam sintomas 

característicos da picada relacionados ao sinal de Romanã (edema de pálpebra) e 

Chagona de inoculação (lesão na pele) (Neves et. al., 2009; Guia de Vigilância em 

Saúde, 2014; WHO, N°340, 2015; CDC, 2015). 

Também é possível detectar anticorpos IgM. Gradativamente, há redução da 

parasitemia e aumento gradual de anticorpos IgG (da 4ª à 6ª semana de infecção) 

(Guia de Vigilância em Saúde, 2014). 

 Fase crônica:  

Indeterminada/Assintomática: os parasitas não estão mais circulantes, ou a 

quantidade é muito baixa, os parasitas encontram-se “encobertos” no coração e 

músculos digestivos. Esta fase é assintomática e pode perdurar por décadas (WHO, 

N°340, 2015; CDC, 2015). 

Sintomática: estima-se que 30% dos pacientes que se encontram na fase 

crônica da doença apresentam problemas cardíacos, e cerca de 10% patologias no 

trato gastrointestinal (TGI), com destaque para megacolon e megaesôfago, também 

podem ocorrer alterações neurológicas (Neves, 2009; WHO, N°340, 2015; CDC, 

2015). 

 

1.6 Diagnóstico 

 

Durante a fase aguda ou em caso de reativação dos parasitas, os exames 

sanguíneos preconizados envolvemos métodos parasitológicos diretos e/ou métodos 

sorológicos, dependendo diretamente da fase clínica da doença (Guia de Vigilância 

em Saúde, 2014; WHO, 2015). 
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Quando realizado exame parasitológico direto, a associação de dois ou mais 

métodos é recomendada. Caso o paciente seja sintomático e os resultados 

negativos, estes devem ser repetidos, até confirmação ou desaparecimento dos 

sintomas. Os testes parasitológicos diretos envolvem pesquisa a fresco de 

tripanossomatídeos; métodos de concentração (Strout, micro-hematócrito e creme 

leucocitário) e lâmina corada de gota espessa ou de esfregaço (Guia de Vigilância 

em Saúde, 2014). 

Durante a fase crônica, devido ao baixo número de parasitas circulantes ou 

mesmo a inexistência destes, teste sorológico deve ser empregado para detectar 

anticorpos anti-Trypanosoma cruzi (IgG). Os métodos mais usados são 

imunoenzimáticos (ELISA), ensaio de hemaglutinação indireta (HAI), 

imunofluorescencia indireta (IFI), Western Blot e testes de diagnóstico rápido como 

imunocromatografia. Um único ensaio não é sensível e especifico o suficiente para 

fazer o diagnóstico, por esta razão, são empregados testes em combinação com 

diferentes técnicas, sendo um deles o ELISA. Quando necessário, testes mais 

rigorosos são empregados, como: testes moleculares (Reação em Cadeia da 

Polimerase – PCR- quantitativa e qualitativa) e exames parasitológicos como 

hemocultura e xenodiagnóstico, o qual consiste no exame das fezes de triatomíneos 

infectados que tenham se alimentado de sangue de um paciente infectado (Coura, 

2012; Guia de Vigilância em Saúde, 2014; WHO, 2015; CDC, 2015).  Todos os 

testes devem ser associados ao histórico do paciente. 

 

1.7 Tratamento 

 

Como ocorre com outras doenças negligenciáveis, o número de 

medicamentos disponíveis é reduzido e não existem alternativas mais atuais para o 

tratamento. O tratamento da Doença de Chagas pode ser feito pelo uso dos 

medicamentos Benznidazol (1) e Nifurtimox (2), figura 1, para eliminação do parasita 

(Leslie, 2011; WHO, Nº340, 2015). O tratamento tem como objetivos curar a 

infecção, prevenir lesões ou sua evolução e diminuir a possibilidade de transmissão 

do T. cruzi (Guia de Vigilância em Saúde, 2014). 
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Figura 1. Estrutura química dos fármacos existentes para o tratamento da doença 
de Chagas 

 

Quando a terapia é iniciada logo após o processo de infecção, a possibilidade 

de cura é bastante elevada, porém quanto mais tempo transcorre entre o início da 

infecção e o tratamento, a eficácia é diminuída (WHO, 2015). Estima-se que a 

eficácia do benznidazol é superior a 80% em casos agudos, maior que 95% em 

transmissão congênita e entre 50 e 60% em crônicos recentes. Diversas dificuldades 

são encontradas para estabelecer um padrão de cura do paciente, no entanto, a 

negativação da sorologia, exames sorológicos convencionais de (IgG), feitos durante 

5 anos ou dois testes consecutivos negativo são formas integradas de 

acompanhamento da Doença. (Guia de Vigilância em Saúde, 2014). 

No Brasil assim como em outros países do mundo a comercialização do 

nifurtimox foi descontinuado, devido aos graves efeitos colaterais causados por este 

fármaco, mas pode serindicado em casos de intolerância ao benznidazol, a qual é 

caracterizada por ocorrência de dermopatia ou neuropatia. No primeiro caso, é 

indicada a substituição pelo nifurtimox, pois este apresenta menos efeitos 

dermatológicos. Já em casos de neuropatia, o tratamento é suspenso e a 

substituição pelo nifurtimox não é indicada devido aos efeitos neurológicos que este 

medicamento também pode produzir (Sétima edição do Guia de Vigilância 

Epidemiológica da Secretária da Vigilância em Saúde, 2009). 

A indicação do tratamento não ocorre somente para casos na fase aguda, 

mas também para pacientes durante a fase crônica precoce, crianças com doenças 

congênitase pacientes com reativação de infecção, por exemploem casos de 

imunossupressão (Guia de Vigilância em Saúde, 2014; WHO, N°340, 2015). Estudos 

mais recentes vêem demonstrando que o tratamento na fase crônica tardia, no 

entanto, ainda assintomática (especialmente se crianças e adultos jovens) causa um 

potencial efeito benéfico na prevenção da cardiomiopatia associada a Doença de 

Chagas (Molina, 2014). A opção do tratamento deve ser ponderada, levando-se em 

conta o período de tratamento (2 a 3 meses) e os potencias efeitos adversos que 
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ocorrem em aproximadamente 40% dos pacientes (Guia de Vigilância em Saúde, 

2014; WHO, N°340, 2015). 

O tratamento é contra-indicado para alguns pacientes como, mulheres 

grávidas, exceto em caso agudo e grave, pessoas com doenças renais e hepáticas. 

Além dos grupos citados anteriormente, o nifurtimox não pode ser usado também 

por pessoas com distúrbios neurológicos ou psicológicos (WHO, N°340, 2015). 

O único agente profilático utilizado é a violeta genciana (3), figura 2, eficaz na 

prevenção da Doença de Chagas, por transfusão sanguínea, porém seu uso é 

limitado devido aos efeitos adversos e tóxicos, como alteração da cor da pele, 

mucosas, membranas e urina para cor púrpura nos pacientes que recebem a 

transfusão. A coloração na mucosa, pele e membranas pode causar confusão com 

quadro de hipóxia em paciente submetidos à anestesia (Wendel, 1993; Pizzolatti, 

2008; Dias, 2009).  

N
H3C CH3

N
CH3

CH3

N
H3C

CH3

Cl

Violeta de Genciana (3)  

Figura 2. Violeta de Genciana. Quimioprofilático utilizado em bancos de sangue 
 

1.8 Novas abordagens terapêuticas 

 

Atualmente, os pesquisadores buscam o desenvolvimento racional de 

fármacos, o mesmo ocorre para as doenças negligenciadas, com isso, novos alvos 

vêm sendo estudados para descoberta de novos compostos para essas doenças, 

assim como para Doença de Chagas (Ferreira, 2012; Santos, 2012): 

 Inibição da biossíntese de esteróis; 

 Inibidores da cruzaína; 

 Inibidores da farnesil pirofosdato sintase; 

 Inibidores da enzima tripanotiona redutase e sintetase; 

 Hipoxantina guanina fosforibosiltransferase, entre outros. 
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Compostos triazólicosforam testados em fase clínica para o tratamento da 

Doença de Chagas, porém os derivados mais promissores, como posaconazol (4) 

eravuconazol(5), falharam nestes estudos (Molina, 2014, DNDi, 2013). 

Quando testados em camundongos, posaconazol (4), figura 3, inibiu 

seletivamente a enzima esterol-C14-desmetilase, provocando a redução da 

biossíntese de esteróides, necessário para a sobrevivência do parasita, e induziu a 

cura parasitológica nos estados agudos e crônicos, inclusive de cepas de T. cruzi 

resistentes ao benznidazol (1) (Ferraz, 2005; Oliveira, 2008; Graebin, 2009; Clayton, 

2010; Ferreira, 2012). No entanto, os efeitos observados em camundongos não 

foram reproduzidos nos testes realizados em seres humanos, em estudos de fase 

Clínica II, ou seja, os resultados dos exames de PCR foram positivos para a maioria 

dos pacientes após o segundo mês de tratamento com posaconazol. Por outro lado, 

o grupo tratado com benznidazol, os resultados obtidos nos mesmos exames de 

PCR foram negativos durante todo o período de tratamento (Molina, 2014). 

Ravuconazol (5), figura 3, é também outro derivado triazólico que demonstrou 

alta atividade em ensaios in vitro e in vivo (Diniz, 2010; Santos, 2012). Nos ensaios 

clínicos realizados pelo consórcio DNDi, inicialmente, demonstraram a eficácia da 

terapia na eliminação do T. cruzi quando comparado ao benznidazol, no entanto, 

essa eficácia não se manteve a longo prazo, quando após 12 meses do término do 

tratamento, menos de um terço dos pacientes continuaram a apresentar ausência do 

parasita em comparação com mais de 80% das pessoas tratadas com benznidazol 

(DNDi, 2013). 
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Figura 3. Fármacos em fase clínica, Posaconazol e Ravuconazol. 
 

Algumas classes de compostostem despertado o interesse depesquisadores, 

como os nitro-heterociclos, nitrofurano, nitroimidazol, devido a sua semelhança com 

benznidazol e nifurtimox, e muitos tendem a apresentar elevada atividade in vivo e in 

vitro sobre todas as fases do parasita (Ferreira, 2012; Coura, 2012). 
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Mesmo com as ferramentas atuais envolvendo diversas estratégias de 

planejamento racional de fármacos, compostos naturais ainda recebem um interesse 

especial como fonte de novos fármacos, a partir destes produtos, muitas vezes 

complexos, sãorealizadas modificações moleculares para construção de bibliotecas 

úteis para a busca de compostos protótipos e estudos de relação estrutura-

atividade.(Ferreira, 2012). 

 

1.9 Produtos Naturais 

 

A classe dos alcalóides apresenta diversos compostos ativos contra T. cruzi, 

com destaque aos alcalóides quinolinícos e esteroidais (Izumi, 2010). A segunda 

classe com maior abundância de compostos contra tripomastigota são os 

flavonóides (6-8), isolados das famílias Asteraceae, Bignoniaceae, Clusiaceae, 

Fabaceae e Theaceae. 

Alguns diterpenos (9) apresentam melhor atividade contras as formas 

epimastigota e amastigota, porém em concentrações maiores, também apresentam 

atividade contra a forma tripomastigota. Entre os sesquiterpenos, as lactonas 

sesquiterpênicas (10) se destacam (Izumi, 2010). Alguns compostos naturais de 

diversas classes relatados na literatura, com resultados satisfatórios de IC50 contra 

as formas amastigota e tripomastigota do T. cruzi, assim como monoterpenos (11), 

estão representados na figura 4. 

Adicionalmente, lignanas mostram atividade relevante contra todas as formas 

de T. cruzi. Por exemplo,lignanas tetraidrofuranicas apresentam IC50 em torno de 2,2 

e 4,4μM contra a forma tripomastigota. Neoligananas, outra subclasse de lignanas, 

apresentam toxicicidade contra a forma epimastigota do parasita (Izumi, 2010). 

Essas classes de produtos naturais, lignanas e neolignanas (12-16) mostradas na 

figura 5, apresentam grande diversidade químico-estrutural e muitos trabalhos vem 

descrevendo estudos de sínteses e atividade biológica relacionados a esta classe. 

(Souza, 2012). 

 



14 
 

O

OCH3

OH

HO

HO

O

(6)
Flavonóide

IC50 tripo= 0,066 uM

O

O

HO

OH
OCH3

(7)
Flavonóide

IC50 tripo= 0,070 uM

O

HO

OH

HO

OH

O
O

O

OCH3

(12)
Lignana

IC50 tripo= 2,2 uM

(8)
Flavonóide

IC50 ama= 34,7 uM

O

OCH3

OCH3OH2CO

OH2CO

(13)
Lignana

IC50 tripo= 4,4 uM

O

OCH3

OCH3H3CO

H3CO

(14)
Lignana

IC50 tripo= 8,6 uM

O
O

OO

O

OCH3H3CO

(15)
Lignana

IC50 ama= 12,0 uM

O
OCH3

OCH3O

O

(16)
Neolignana

IC50 ama= 0,016 uM

O
HO

H3CO

OH

(9)
Diterpeno

IC50 tripo= 0,05 uM
IC50ama= 0,0069 uM

O

OH

O

(10)
Sesquiterpeno

IC50 ama= 0,02 uM

O

(11)
Monoterpeno

IC50 tripo= 0,09 uM

 

Figura 4. Produtos naturais com atividade tripanocida. 
 

Dentre as lignanas, duas merecem destaque, lignanas tetraidrofuranicas 

veraguensina (17) e grandisina (18), figura 5, isoladas a partir de extratos de galhos 

de Virola surinamensis, popularmente conhecida como “ucuúba branca” ou “ucuúba 

de igapó” e Piper solmsianum, árvores que crescem na Floresta Amazônica e 

Atlântica. Estas substâncias apresentam potente atividade frente à forma 

tripomastigota de T. cruzi, baseado nos testes com a cepa Y do parasita, com 

valores de IC50 2,3 µM e 3,7 µM, respectivamente, para veraguensina e grandisina, 

enquanto para violeta genciana o valor obtido foi de 31 µM (Lopes, 1998; Lopes, 

2004; Bernardes, 2006). 
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Figura 5. Estrutura das lignanas tetraidrofuranicas veraguensina e grandisina 
 

O grande problema desses compostos é a lipofilicidade dos mesmos, o que 

dificulta ensaios in vivo. Desta forma, a síntese de análogos dessas lignanas pode 

reduzir a lipofilicidade e conduzir à obtenção de protótipos com propriedades de 

fármacos (Bernardes, 2006).  

 

1.10 Experiências anteriores 

 

Em nosso laboratório vem sendo estudada, com sucesso, a síntese de 

lignanas tetraidrofurânicas, derivados sintéticos miméticos desses produtos naturais 

(veraguensina e grandisina), com modificações estruturais apropriadas, para 

promover a atividade biológica e a solubilidade em água. A síntese dos derivados 

22a, 22b, 24a e 24b (1,4-diaril-1,4-dicetonas) foi obtida pela estratégia de adição 

conjugada de Michael de aldeídos arílicos modificados a arilcetonas α,β-insaturadas. 

Esses intermediários foram reduzidos aos correspondentes derivados 1,4-diaril-1,4-

diidroxílicos (21a, 21b, 25a e 25b) utilizando NaBH4, enquanto a síntese dos 

derivados 1,4-diarilacetilenos-1,4-glicóis (23a e 23b) foram obtidos pela 

condensação de carbinóis substituídos com aldeído arílico comercial na presença de 

n-butil-Lítio  ou Reagente de Gringnard. Os intermediários obtidos apresentaram 

atividade tripanocida contra cepas Y e Boliviana de T. cruzi, como mostrado na 

tabela 1, assim como os derivados sintéticos 19 e 20 preparados por abordagem 

sintética alternativa á anterior, como carbociclização utilizando catalisador de 

paládio. (Bernardes, 2006 e Nihei, 2004). 
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Tabela 1. Derivados miméticos aos produtos naturais veraguensina e grandisina, 
sintetizados anteriormente em nosso laboratório e as correspondentes 
concentrações inibitórias. 

Composto Estrutura 
IC50(µM) 

Cepa Y 
Cepa 

Boliviana 

Violeta 
Genciana (3) 

N
H3C CH3

N
CH3

CH3

N
H3C

CH3

Cl

 

31 NT 

Veraguensina 
(17) 

O

H3CO

H3CO

H3CO OCH3

OCH3

OCH3

 

2,3 NT 

Grandisina 
(18) 

O

H3CO

H3CO

H3CO OCH3

OCH3

OCH3

 

3,7 NT 

19 O

OH

H3CO

H3CO

H3CO OCH3

OBn

OCH3

 

51,2 NT 

20 O

OH

H3CO

H3CO

H3CO OCH3

OBn

OCH3

 

1,5 NT 

21ª 

OH

OCH3

H3CO

H3CO

OH

OCH3

OCH3

OCH3

 

100 110 

21b 

OH

OCH3

H3CO
OH

OCH3

OCH3

 

105 110 

22a 

O

OCH3

H3CO
O

H3CO
OCH3

OCH3

OCH3

 

210 1870 
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Continuação tabela 1 

22b 

O

OCH3

H3CO
O

OCH3

OCH3

 

10 200 

22e 

O

OCH3

H3CO
O

H3CO
OCH3

OBn

OCH3

 

110 140 

23a 

OH

OCH3

H3CO
OH

OCH3

OCH3

OCH3

H3CO

 

110 140 

8b 

OH

OCH3

H3CO
OH

OCH3

OCH3

 

520 420 

24a 

O

OCH3

H3CO
O

H3CO

 

3,5x106 3,5x106 

24b 

O

OCH3

H3CO
O

 

2,1x106 7,4x105 

25a 

OH

OCH3

H3CO

H3CO

OH

 

1080 1900 

25b 

OH

OCH3

H3CO
OH

 

1180 230 

NT: Não testado
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5. CONCLUSÃO 

 

A síntese da maioria dos compostos de interesse foi obtida. No entanto, os 

derivados pirrólicos não foram sintetizados devido ao grande número de compostos 

e reações realizadas no decorrer do trabalho. 

Os derivados 1,4-diaril-but-2-ino-1,4-diol (28a-t) foram obtidos com 

rendimentos moderados, apesar das modificações das condições reacionais. A 

reação de isomerização, envolvendo a tripla ligação e hidroxilas para formação da 

1,4-diaril-1,4-dicetona (29) não foi satisfatória. Alternativamente, os produtos 29a-g 

foram obtidos em duas etapas pela redução inicial da função alcino para obtenção 

do intermediário 1,4-diaril-1,4-diidroxílico (30a-g), na presença de dióxido de platina, 

sob pressão de H2 e, posteriormente, oxidação do álcool à cetona na presença de 

IBX.  

A ciclização de 1,4-diaril-1,4-diidroxílico 30 foi realizada na presença de ácido 

trifluoroacético, conduzindo a formação de 2,5-diaril-tetraidrofuranos (31a-g) 

desejados. Os derivados 2,5-diaril-furano (32a-g) foram obtidos pela ciclização de 29 

na presença de ácido tríflico sob irradiação de microondas, dessa forma otimizando 

o tempo reacional. Ambos heterociclos foram obtidos em rendimentos de bom a 

moderado. 

Os 48 compostos sintetizados no trabalho foram avaliados em relação à 

atividade tripanocida e citotoxicidade. Inicialmente, os intermediários da série 

butinodiol foram submetidos aos ensaios biológicos com o intuito de identificar o 

padrão de substituição do anel aromático que fornecesse os intermediários mais 

ativos e, assim, direcionar a continuidade da rota sintética. Os compostos contendo 

a função metoxila foram os maispromissores, inclusive, melhor que o fármaco 

atualmente usado para o tratamento da Doença de Chagas (benznidazol, IC50 7,9 

µM), como 28b IC50 4,9 µM e 28d IC50 8,9 µM, com padrão de substituição 3,4,5-

OMe e 3,4-OMe, respectivamente, o mesmo observado nos produtos naturais 

grandisina e veranguesina, respectivamente.  

Apesar dos resultados de atividade tripanocida dos derivados 

diarildiidroxílicos (30a-g) não terem sido promissores, os correspondentes 

diarildicetônicos, 29c (3,5-OMe) e 29e (2,4-OMe), apresentaram valores de IC50 7,5 

e 7,9 µM, semelhante ao fármaco benznidazol. 
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Com relação aos derivados 2,5-diaril-tetraidrofurano (31a-g), semelhantes aos 

produtos naturais veraguensina (17) e grandisina (18), a maioria apresentou elevada 

atividade tripanocida, como 31e (2,4-OMe) IC50 1,6 µM e 31f (3-OMe) IC50 2,4 µM. 

Entre todas as séries testadas, os derivados 2,5-diaril-furano (32a-g) apresentaram 

as melhores atividades, com IC50 de 1,3-4,9 µM (32c-g).  

Os ensaios de citotoxicidade mostraram que os intermediários e produtos 

obtidos de todas as sériesnão foram tóxicos quando testados em células de baço em 

citômetro de fluxo, com exceção do composto 28pcom grupamento nitro (para-nitro) 

em sua estrutura. 
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