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Resumo 
O presente projeto visa o aprimoramento da potência e das propriedades físico-químicas do composto líder 
desenvolvido por nosso grupo. Este aprimoramento será realizado através de modificações estruturais realizadas por 
meio da adição de um espaçador do tipo metileno e modificações no grupo carbamato, trocando-o por outros 
carbamatos e uréias.  
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Introdução 

A Malária é uma doença das regiões tropicais, causada 
por protozoários do gênero Plasmodium com a 
prevalência das espécies P. falciparum e P. vivax.1 Essas 
espécies mostraram-se resistentes aos antimaláricos 
atuais tornando necessário o desenvolvimento de novos 
fármacos. Uma alternativa aos antimalariais atuais são 
as marinoquinolinas, as quais mostraram-se promissoras 
nos estudos iniciais.2 Em vista disso, através de estudos 
do grupo de pesquisa do Prof. Correia, foi obtido um 
composto antimalarial (Figura 1) contra cepas 3D7 com 
alto índice de seletividade (CI50 39 nM, SI > 6000).3 
Entretanto, este novo composto líder ainda necessita de 
otimizações em suas propriedades físico-químicas. Este 
projeto visa melhorar a potência, bem como seu LogP e 
solubilidade, com a introdução de um espaçador do tipo 
metilênico. 

 
Figura 1. Composto líder e modificações propostas 

Resultados e Discussão 
 
A rota sintética empregada nesse projeto envolve duas 
etapas-chaves: a reação de Suzuki-Myaura4, uma reação 
de acoplamento cruzado envolvendo haletos orgânicos e 
espécies orgânicas de boro, que dá origem ao arilpirrol 
(Figura 2); e a reação de Pictet-Spengler, uma estratégia 
amplamente utilizada para a síntese de núcleos 
quinolínicos.5 Até o momento, já sintetizamos o 
intermediário avançado originário da reação de Suzuki-
Myaura, empregando-se 1 mol% Pd(OAc)2 e 2 mol% 
SPhos em 71% de rendimento. A etapa seguinte foi a 
desproteção do grupo TIPS, um grupo protetor essencial 
na rota sintética, permitindo a regiosseletividade na 
bromação do material de partida e necessário para a 
reação de Suzuki. Essa desproteção foi feita 
empregando-se TBAF, obtendo-se o produto com um 
rendimento de 98% sem a necessidade de purificação. 

Prosseguindo na rota sintética, foi realizada a redução do 
grupo nitro, obtendo-se o arilpirrol em rendimento 
quantitativo.  

 
Figura 2. Rota para obtenção do núcleo 

marinoquinolínico. 
 

Conclusões 
 
O intermediário arilpirrol foi sintetizado em um 
rendimento global de 21%. A rota sintética desenvolvida 
é robusta e permite a síntese de novos derivados 
marinoquinolínicos de forma divergente. Nossa próxima 
etapa é a reação de Pictet-Spengler empregando o 2-(4-
nitrofenil)acetaldeído para obter novos derivados 
marinoquinolínicos. 
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