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Introdução 

As quinonas representam uma ampla e variada 
família de metabólitos secundários de ocorrência 
natural. O interesse por estas substâncias foi 
intensificado nos últimos anos devido à sua vasta 
importância farmacológica, devendo-se destacar a 
capacidade que os compostos pertencentes a esta 
família apresentam de induzir apoptose celular, 
mais precisamente de células malignas.1  
Em estudos anteriores realizados em nosso grupo 

de pesquisa, foi verificado que um intermediário 
reacional (3b, Figura 1) derivado da juglona (2) 
apresentava perfil citotóxico promissor frente a 
células HL-60 (leucemia), dada a seletividade do 
mesmo para estas células. 
  Neste âmbito, o objetivo do trabalho consiste na 
síntese de novos derivados da juglona (2) através 
da adição de tióis, visando sua avaliação biológica 
frente a diversas células de diferentes linhagens de 
câncer, sobretudo HL-60. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Composto com atividade promissora para 
células HL-60 (leucemia) 

Resultados e Discussão 

  Inicialmente a síntese da juglona (2) foi realizada a 
partir do 1,5-naftodiol (1) empregando HIO4 como 
oxidante. Posteriormente, procedeu-se a adição de 
diferentes tióis em 2 usando EtOH como solvente, 
levando às tionaftoquinonas desejadas 3a-e e 4a-e 
após purificação por cromatografia em coluna 
cromatográfica, cujos rendimentos estão 
apresentados na Tabela 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Síntese dos compostos desejados 3a-
e e 4a-e. 

 
Tabela 1. Rendimentos das tionaftoquinonas 
obtidas 

Entrada R Rendimentos 
(%) 

3 4 

a 

Me  
40 47 

b 
4 24 

c 

 
42 10 

d 

 
44 39 

e 

 
42 12 

 
Ao longo deste trabalho serão ainda preparados 

outros derivados empregando diferentes tiofenóis 
para que estes sejam submetidos a avaliação de 
suas propriedades antineoplásicas. 

Conclusões 

Neste trabalho foram preparados 10 
tionaftoquinonas, das quais 8 são inéditas. Acredita-
se que através deste estudo será possível a 
obtenção de compostos com importante atividade 
antineoplásica, sobretudo quanto a seletividade 
para células, tendo em vista os resultados 
preliminares alcançados, alcançando assim 
resultados de grande relevância para a química 
medicinal. 
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