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Introdução 

 O alcaloide quindolina (1) possui a estrutura 
química mais simples da classe dos indolo[3,2-
b]quinolínicos,   sendo isolada pela primeira vez por 
Dwuma-Badu da espécie Cryptolepis sanguinolenta, 
família Asclepiadaceae em 1977, com o seu 
derivado natural, a cryptolepina (2) (Figura 1)1. O 
produto farmacêutico denominado PHYTOLARIA, 
constituído de folhas e raízes moídos desta planta é 
muito utilizado sob a forma de um sachê, o qual 
através de uma infusão com água quente é 
transformado em um chá utilizado no tratamento de 
vários tipos de malárias. Este fitoterápico é prescrito 
para pacientes com a forma aguda da malária, 
sendo eficaz e utilizado no tratamento de infecções 
do trato respiratório, urinário e diabetes em vários 
países do Centro Oeste do continente Africano.2 
Na literatura, para obtenção da quindolina (1) são 
descritas sínteses com muitas etapas, contendo um 
elevado número de etapas e baixos rendimentos 
globais3. 
 O objetivo deste trabalho é a obtenção da 
quindolina (1) em um número reduzido de etapas, 
com rendimento global elevado, tendo como etapa 
chave duas reações simultâneas de litiação 
heteroaromática. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 : Alcalóides extraídos da planta Cryptolepis 
sanguinolenta 

Resultados e Discussão 

A partir do indol 3, através de uma modificação 
desenvolvida pelo nosso grupo de pesquisa no 
processo de Katritzky4, realizamos a litiação da 
posição de 1  desta substância com n-butil lítio, 
seguido da introdução de uma corrente de dióxido 
de carbono com o objetivo de proteger o nitrogênio 
indólico e concomitantemente transforma-lo em um 

grupo diretor da posição 2 de 3 através da utilização 
do reagente sec-butil líto, permitindo a formação do 
intermediário heteroaril-lítio, no qual foi adicionado o 
o-nitrobenzaldeído, fornecendo o álcool 4 em 92% 
de rendimento. A redução catalítica do grupo nitro 
de 4, seguido de uma ciclização e aromatização, foi 
realizada sob uma atmosfera de hidrogênio de 35psi 
formando 1 em 65% de rendimento. A 
caracterização de todos compostos deste trabalho 
foi realizada através de análises de ponto de fusão, 
IV, RMN 1H, 13C e CL-EMAR. 

Esquema 1 : Síntese da quindolina (1). 

Conclusões 
A rota sintética desenvolvida neste trabalho 
mostrou-se eficiente para preparação da quindolina 
(1), em um rendimento global de 60%. Esta rota 
sintética é promissora para a obtenção em escala 
multimolar de 1 e outros derivados oxigenados 
indolo[3,2-b]quinolínicos, com o objetivo de serem 
avaliados em múltiplos testes biológicos. 
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