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“ - Homens, as flechas dos persas são tão 

numerosas que cobrem o sol! 

- Preparem-se pois lutaremos à sombra. ” 

 

- Leônidas - 
 



 

 

  

  

  
DDeeddiiccaattóórriiaa  

Ao meu herói, meu querido pai. Pelos exemplos, por sua grandeza e 

perseverança. Minha admiração pelo senhor sempre será infinita. 

À minha amada mãe. Por todo o seu amor, preocupação e dedicação 

incondicional. A senhora é, e sempre será, essencial em minha vida. 

À minha namorada, Marina Candido Primi. Pelo apoio, 

companheirismo e conselhos dados nesta jornada. Por me dizer o que 

era preciso e não o que era fácil. Sua companhia fez de mim uma 

pessoa maior. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Roberto Parise Filho. Por ser meu “pai 

científico”, parceiro e amigo. Sua didática e competência serão sempre 

exemplos e metas profissionais. 

 

Essa conquista também é de vocês. 

 



 

 

AAggrraaddeecciimmeennttooss  
AAoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  FFaarrmmáácciiaa  ddaa  FFaaccuullddaaddee  ddee  CCiiêênncciiaass  FFaarrmmaaccêêuuttiiccaass  ddaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSããoo  PPaauulloo,,  

ppeellaa  ooppoorrttuunniiddaaddee  ddee  rreeaalliizzaaççããoo  ddeessttee  pprroojjeettoo..  

AAoo  CCoonnsseellhhoo  NNaacciioonnaall  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  CCiieennttííffiiccoo  ee  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ––  CCNNPPqq,,  ppeelloo  aauuxxíílliioo  ffiinnaanncceeiirroo  

ddiissppeennddiiddoo  nnooss  pprriimmeeiirrooss  nnoovvee  mmeesseess  ddee  ttrraabbaallhhoo..  

ÀÀ  FFuunnddaaççããoo  ddee  AAmmppaarroo  àà  PPeessqquuiissaa  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  SSããoo  PPaauulloo  ––  FFAAPPEESSPP,,  ppeelloo  aauuxxíílliioo  ffiinnaanncceeiirroo  ccoonncceeddiiddoo  

aattéé  aa  ccoonncclluussããoo  ddeessttee  pprroojjeettoo..  AAoo  aasssseessssoorr  FFAAPPEESSPP  aadd  hhoocc,,  ppoorr  aaccrreeddiittaarr  nneessttee  ttrraabbaallhhoo..  

AAooss  mmeeuuss  ppaaiiss,,  ppoorr  ttooddooss  ooss  eessffoorrççooss  ee  ssaaccrriiffíícciiooss  rreeaalliizzaaddooss,,  ppeellaa  eedduuccaaççããoo  ee  vvaalloorreess  ttrraannssmmiittiiddooss..  SSee  cchheegguueeii  

aattéé  aaqquuii,,  ddeevvoo  ttuuddoo  aaoo  aappooiioo  ee  aalliicceerrccee  qquuee  ttiivvee  eemm  ttooddaa  aa  mmiinnhhaa  vviiddaa..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  ppoorr  eessttaarreemm  ccoommiiggoo  ee  sseerreemm  

ssiimmpplleessmmeennttee  iinnccrríívveeiiss,,  sseennssaacciioonnaaiiss  ee  ffaannttáássttiiccooss..  

AAoo  mmeeuu  aammoorr,,  MMaarriinnaa  CCaannddiiddoo  PPrriimmii,,  qquuee  ddee  ffoorrmmaa  iinneessppeerraaddaa  ssuurrggiiuu  eemm  mmiinnhhaa  vviiddaa  ee  mmee  rreessggaattoouu  ddee  

mmoommeennttooss  eemm  qquuee  eessttiivvee  ppeerrddiiddoo..  GGrraaççaass  àà  ssuuaa  ppeerrssoonnaalliiddaaddee  ee  vviissããoo  mmaadduurraa  ssoobbrree  ooss  ffaattooss,,  ccoonnsseegguuii  mmaanntteerr--mmee  

ffooccaaddoo,,  hhoonnrraarr  pprraazzooss,,  ccoommpprroommiissssooss  ee  ttaammbbéémm  mmuuddaarr  mmiinnhhaa  ppoossttuurraa  pprrooffiissssiioonnaall..  MMuuddaannççaass  ddee  aattiittuuddee  ee  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ssããoo  eexxttrreemmaammeennttee  ddiiffíícceeiiss  ddee  sseerreemm  ffeeiittaass..  VVooccêê  ffooii  ccaappaazz  ddee  pprroommoovvêê--llaass,,  ee  ppoorr  iissssoo,,  tteennhhoo  eexxttrreemmaa  

aaddmmiirraaççããoo  ee  oorrgguullhhoo  ddee  vvooccêê..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  ppeelloo  aammoorr  ee  ccoommppaannhheeiirriissmmoo..  ““EEssttaarreeii  sseemmpprree  ccoomm  vvooccêê””  

AAoo  mmeeuu  oorriieennttaaddoorr,,  PPrrooff..  DDrr..  RRoobbeerrttoo  PPaarriissee  FFiillhhoo..  SSuuaass  aarrrreebbaattaaddoorraass  aauullaass  ddee  QQuuíímmiiccaa  FFaarrmmaaccêêuuttiiccaa  

MMeeddiicciinnaall  ffoorraamm  aass  ggrraannddeess  rreessppoonnssáávveeiiss  ppeelloo  aammoorr  qquuee  ssiinnttoo  àà  ““nnoossssaa””  áárreeaa..  OObbrriiggaaddoo  ppeellooss  ccoonnsseellhhooss,,  ppeellaa  

ccoonnffiiaannççaa,,  ppeellaa  aammiizzaaddee  ee  ppeellaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  SSaabbííaammooss  ddeessddee  oo  iinníícciioo  qquuee  nnããoo  sseerriiaa  ffáácciill  ee  mmeessmmoo  aassssiimm  sseegguuiimmooss  

eemm  ffrreennttee,,  eeuu  aaccrreeddiittaannddoo  eemm  sseeuu  ppootteenncciiaall,,  vvooccêê  sseemmpprree  eexxppaannddiinnddoo  mmeeuuss  lliimmiitteess..  DDiissssee--llhhee  qquuee  eessttaarriiaa  ccoonnttiiggoo  aattéé  

oo  ffiimm..  EEssttaammooss  aappeennaass  nnoo  ccoommeeççoo..  OObbrriiggaaddoo  ppoorr  sseemmpprree  mmee  mmaanntteerr  ccoomm  ooss  ppééss  nnoo  cchhããoo  ee,,  aacciimmaa  ddee  ttuuddoo,,  ppoorr  

aappoonnttaarr  mmiinnhhaass  lliimmiittaaççõõeess,,  ffaazzeennddoo  eeuu  nnããoo  mmee  eessqquueecceerr  ddeellaass..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  ““ppaaiiffrreessssoorr””..  

ÀÀ  PPrrooffaa..  TTiittuullaarr  DDrraa..  EElliizzaabbeetthh  IIggnnee  FFeerrrreeiirraa..  PPeellooss  eennssiinnaammeennttooss  aaccaaddêêmmiiccooss,,  ppeelloo  aammoorr  àà  ppeessqquuiissaa  ee  àà  

ddooccêênncciiaa..  OObbrriiggaaddoo  ppeelloo  aappooiioo  eemm  ddiivveerrssooss  mmoommeennttooss  ee  ttaammbbéémm  ppeellooss  ccoonnsseellhhooss  vvaalliioossooss,,  sseemmpprree  mmee  ttrraattaannddoo  ccoommoo  

uumm  oorriieennttaannddoo  sseeuu..  NNuunnccaa  eessqquueecceerreeii  ttuuddoo  oo  qquuee  aa  sseennhhoorraa  ffeezz  ppoorr  mmiimm..  

ÀÀ  PPrrooffaa..  MMiicchheellllee  CCaarrnneeiirroo  PPoollllii,,  ppeelloo  aappooiioo,,  eennssiinnaammeennttooss,,  aammiizzaaddee  ee  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  GGrraaççaass  aa  vvooccêê  ttiivvee  aa  

ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  vviivveenncciiaarr  aa  áárreeaa  aaccaaddêêmmiiccaa  eemm  nníívveeiiss  qquuee,,  aappeennaass  ccoomm  aa  ppóóss--ggrraadduuaaççããoo,,  nnããoo  sseerriiaa  ccaappaazz  ddee  aattiinnggiirr..  

EEssppeerroo  uumm  ddiiaa  sseerr  ccaappaazz  ddee  rreettrriibbuuiirr  ttuuddoo  oo  qquuee  ffeezz  ppoorr  mmiimm..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  ppeellooss  eennssiinnaammeennttooss..  

AAoo  PPrrooff..  TTiittuullaarr  DDrr..  JJooaaqquuíínn  MMaarriiaa  CCaammppooss  RRoossaa,,  ppeelloo  aapprreennddiizzaaddoo,,  ppeelloo  ccaalloorroossoo  aaccoollhhiimmeennttoo  ee  ppeellaa  

ggrraannddee  ooppoorrttuunniiddaaddee  ccoonncceeddiiddaa..  CCaarrrreeggaarreeii  ooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  qquuee  oobbttiivvee  ccoomm  oo  sseennhhoorr,,  ee  ccoomm  oo  sseeuu  llaabboorraattóórriioo,,  ppaarraa  

sseemmpprree..  EEssppeerroo  qquuee  ppoossssaammooss  uumm  ddiiaa  ttrraabbaallhhaarr  jjuunnttooss  nnoovvaammeennttee..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  ppoorr  ttuuddoo..  ““¡¡uunn  ssaalluuddoo!!””  

ÀÀ  PPrrooffaa..  DDrraa..  CCllaauuddee  JJuussttiinnaa  VVaalldduuggaa  ee  aaoo  PPrrooff..  DDrr..  CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo  MMaannssssoouurr  FFrraaggaa,,  ppoorr  ggeennttiillmmeennttee  

tteerreemm  aacceeiittoo  oo  ccoonnvviittee  ddee  sseerreemm  ooss  aavvaalliiaaddoorreess  ddoo  eexxaammee  ddee  qquuaalliiffiiccaaççããoo  ddeessttee  pprroojjeettoo,,  ppeellaass  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess  vvaalliioossaass  

qquuee  ddeerraamm,,  qquuee  aauuxxiilliiaarraamm  aa  ccoonndduuççããoo  ddaa  eettaappaa  ssuubbsseeqquueennttee  ddoo  mmeessmmoo..  AAss  ccoonnssiiddeerraaççõõeess  ddee  vvooccêêss  eennggrraannddeecceerraamm  

mmuuiittoo  eessttee  pprroojjeettoo..  



 

 

AAoo  PPrrooff..  TTiittuullaarr  DDrr..  LLeeoobbeerrttoo  CCoossttaa  TTaavvaarreess..  PPeellaa  ccoollaabboorraaççããoo  nneessttee  ttrraabbaallhhoo  ee  ppoorr  ccoonncceeddeerr  aacceessssoo  aaoo  

pprrooggrraammaa  MMOOLLSSIIMM  33..22..  

ÀÀ  PPrrooffaa..  DDrraa..  MMaarriiaa  BBeeaattrriizz  RRiivveerróónn  AAccoossttaa  ppeelloo  iinncceennttiivvoo  dduurraannttee  aa  ggrraadduuaaççããoo  eemm  FFaarrmmáácciiaa..  PPoorr  tteerr  mmee  

aabbeerrttoo  aass  ppoorrttaass  qquuaannddoo  aass  ddeemmaaiiss  eessttaavvaamm  ffeecchhaaddaass  ee  tteerr,,  ggeennttiillmmeennttee,,  mmee  aacceeiittoo  ccoommoo  sseeuu  aalluunnoo  ddee  iinniicciiaaççããoo  

cciieennttííffiiccaa,,  ee  aassssiimm  tteerr  mmee  aapprreesseennttaaddoo  oo  ffaasscciinnaannttee  mmuunnddoo  ddaa  ppeessqquuiissaa..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  pprrooffeessssoorraa..  

ÀÀ  DDrraa..  KKeerrllyy  FF..  MM..  PPaassqquuaalloottoo  ppeelloo  ggrraannddee  aauuxxíílliioo  ee  ccoollaabboorraaççããoo  nnooss  eessttuuddooss  ddee  mmooddeellaaggeemm  mmoolleeccuullaarr..  AA  

ssuuaa  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ffooii  ddee  ggrraannddee  vvaalliiaa  ee  ffeezz  ttooddaa  aa  ddiiffeerreennççaa..  SSuuaa  vviissããoo  ssoobbrree  oo  mmuunnddoo  ddaa  ppeessqquuiissaa  éé  aammppllaa  ee  

aaddmmiirráávveell..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  ppeellooss  eennssiinnaammeennttooss  ee  ccoonnsseellhhooss  ddaaddooss..  

AAoo  DDrr..  AAddiillssoonn  KKlleebbeerr  FFeerrrreeiirraa,,  DDrr..  RRiiccaarrddoo  AA..  AAzzeevveeddoo,,  DDrr..  PPaauulloo  LL..  ddee  SSáá  JJrr..  ee  PPrrooff..  DDrr..  JJoosséé  AA..  

BBaarrbbuuttoo,,  ddoo  LLaabboorraattóórriioo  ddee  IImmuunnoollooggiiaa  ddee  TTuummoorreess  ddoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  CCiiêênncciiaass  BBiioommééddiiccaass,,  ppeellaa  ccoollaabboorraaççããoo  ee  

aauuxxíílliioo  nnaa  ccoonndduuççããoo  ddooss  eennssaaiiooss  bbiioollóóggiiccooss..  

AAooss  ccoolleeggaass  ccoollaabboorraaddoorreess,,  PPrrooff..  DDrr..  JJúúlliioo  ZZuukkeerrmmaann  SScchhppeeccttoorr,,  DDrraa..  SStteellllaa  HHeerrnnaannddeezz  MMaaggaannhhii,,  PPrrooff..  DDrr..  

FFáábbiioo  FFuurrllaann  FFeerrrreeiirraa,,  DDrr..  WWiillssoonn  AAllvveess  FFeerrrreeiirraa  JJúúnniioorr,,  PPrrooffaa..  DDrraa..  YYaarraa  CCuurryy  ee  PPrrooffaa..  DDrraa..  CCrriissttiinnaa  HHeelleennaa  

ddooss  RReeiiss  SSeerrrraa..  AA  ccoollaabboorraaççããoo  ddee  ttooddooss  vvooccêêss  aabbrriillhhaannttoouu  mmuuiittoo  ooss  ttrraabbaallhhooss  aaqquuii  ddeessccrriittooss..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo..  

AAoo  PPrrooff..  DDrr..  GGuussttaavvoo  HH..  GG..  TTrroossssiinnii  ppeellaa  aammiizzaaddee,,  rriissaaddaass  ee  ppeellooss  bboonnss  mmoommeennttooss  ddee  ddeessccoonnttrraaççããoo..    

ÀÀ  PPrrooffaa..  DDrraa..  SSiillvvyyaa  MMaarriiaa  EEnngglleerr,,  ppeellaa  ccaalloorroossaa  rreecceeppççããoo  eemm  sseeuu  llaabboorraattóórriioo  ee  ppoorr  ssuuaa  iimmppoorrttaannttee  

ccoonnttrriibbuuiiççããoo  eemm  mmiinnhhaa  ffoorrmmaaççããoo..  

AAooss  ffuunncciioonnáárriiooss  ddaa  FFaaccuullddaaddee  ddee  CCiiêênncciiaass  FFaarrmmaaccêêuuttiiccaass  DDaavviidd,,  EElliizzaabbeettee,,  AAlleexxaannddrree,,  KKeellmmaa,,  IInnêêss,,  

IIrriinneeuu  ee  MMiirriiaann,,  ppoorr  sseerreemm  pprreessttaattiivvooss  ee  sseemmpprree  eedduuccaaddooss  ccoommiiggoo..  

AAoo  aammiiggoo  ccoonnqquuiissttaaddoo  dduurraannttee  aa  ppóóss--ggrraadduuaaççããoo,,  NNaattaannaaeell  DDaannttee  SSeeggrreettttii..  PPeellooss  bboonnss  mmoommeennttooss  qquuee  

vviivveemmooss  jjuunnttooss,,  ppeellaass  ddiissccuussssõõeess  ffeerrvvoorroossaass  ssoobbrree  qquuíímmiiccaa  ffaarrmmaaccêêuuttiiccaa,,  ppeellooss  ggoossttooss  qquuee  tteemmooss  eemm  ccoommuumm,,  ppeellaass  

ccoonnvveerrssaass  mmaaiiss  vvaarriiaaddaass,,  ppeellaass  rriissaaddaass  ee  ppeelloo  nnoossssoo  jjooggoo  ddee  MMaaggiicc,,  qquuee  nnuunnccaa  ccoonnsseegguuiimmooss  jjooggaarr..  UUmm  ddiiaa  

ccoonnsseegguuiirreemmoossrr,,  aaiinnddaa  tteennhhoo  eessssaa  eessppeerraannççaa!!  

ÀÀ  mmiinnhhaa  aammiiggaa  ee  ppaarrcceeiirraa  ddaass  aannttiiggaass,,  MMaarriiaannaa  FFrroojjuueelllloo,,  ccuujjoo  nnoommee  ccoommpplleettoo  nnããoo  ccaabbeerriiaa  nneessttaa  ffoollhhaa..  PPoorr  

nnoossssaa  aammiizzaaddee,,  ppeellooss  mmoommeennttooss  ddee  ddúúvviiddaa  ee  iinnddeecciissããoo  qquuee  vviivveemmooss  jjuunnttoo,,ss  ddeessddee  oo  iinníícciioo  ddee  nnoossssaa  ppóóss--ggrraadduuaaççããoo..  

PPeellaa  ccuummpplliicciiddaaddee  ee  ppaarrcceerriiaa  dduurraannttee  ooss  aannooss  qquuee  ttrraabbaallhhaammooss  jjuunnttooss..  VVooccêê  mmee  aajjuuddoouu  mmuuiittoo,,  sseemmpprree  qquuee  pprreecciisseeii,,  ee  

sseemmpprree  qquuee  ppôôddee  mmee  aajjuuddaarr..  TTrriillhhaarr  eessssee  ccaammiinnhhoo  eemm  ssuuaa  ccoommppaannhhiiaa  ffeezz  ccoomm  qquuee  eellee  ffiiccaassssee  mmaaiiss  ffáácciill..  SSaaiibbaa  qquuee  

hhaavveerráá  sseemmpprree  uumm  lluuggaarr  ppaarraa  vvooccêê  aaoo  llaaddoo  ddaa  mmiinnhhaa  bbaannccaaddaa..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo..  

ÀÀ  aammiiggaa  NNaawwaall  MMaahhffoouuddhh,,  ppoorr  sseeuu  ccoommppaannhheeiirriissmmoo  nnoo  llaabboorraattóórriioo  ee  ppeellooss  eennssiinnaammeennttooss  qquuee  ppuuddee  aapprreennddeerr  

ccoonnttiiggoo..  SSuuaa  ddiissppoossiiççããoo  ppaarraa  oo  ttrraabbaallhhoo,,  hhuummiillddaaddee  ee  ppeerrsseevveerraannççaa  ssããoo  iinnssppiirraaddoorraass..  VVooccêê  tteerráá  uumm  ffuuttuurroo  bbrriillhhaannttee,,  

tteennhhoo  cceerrtteezzaa..  QQuueemm  ssaabbee  uumm  ddiiaa  vvoolltteemmooss  aa  ttrraabbaallhhaarr  jjuunnttooss,,  eemm  uumm  nnoovvoo  ddeessaaffiioo..  ““aass--ssaallaammuu  aallaaiikkuumm””    

AAooss  ccoolleeggaass  ee  aammiiggooss  ddee  ggrruuppoo  RRoossaanniiaa  YYaanngg,,  TThhaaiiss  FFeerrnnaannddeess,,  GGuussttaavvoo  VVaassccoo,,  DDiieeggoo  PPrriieettoo  ee  àà  rreeccéémm  

iinntteeggrraaddaa,,  EEllyyss  LLiimmaa,,  ppoorr  ppaarrttiillhhaarreemm  aass  ddiiffiiccuullddaaddeess  ee  eessttaarreemm  jjuunnttoo  ccoommiiggoo  ddaannddoo  ssuuggeessttõõeess  ee  ccoonnsseellhhooss..  NNããoo  

ppoossssoo  ddeeiixxaarr  ddee  cciittaarr  nnoossssooss  mmoommeennttooss  ddee  ddeessccoonnttrraaççããoo,,  rriissaaddaass  ee  ppaarrcceerriiaass..  EEssppeerroo  ccoonnvviivveerr  ccoomm  vvooccêêss  ppoorr  mmuuiittoo  

tteemmppoo  aaiinnddaa..  SSaaiibbaamm  qquuee  ccaaddaa  uumm  ddee  vvooccêêss  éé  eessppeecciiaall  ppaarraa  mmiimm  àà  ssuuaa  mmaanneeiirraa..  OObbrriiggaaddoo  ggrruuppoo!!  

AAooss  ccoolleeggaass  ee  aammiiggooss  ddee  llaabboorraattóórriioo,,  CChhaarrlleess  BBrriittoo,,  FFeerrnnaannddoo  GGaattttii,,  DDrriieellllii  VViittaall  ee  VViinniicciiuuss  MMaallttaarroolllloo,,  

ppeellaa  óóttiimmaa  ccoonnvviivvêênncciiaa,,  eedduuccaaççããoo,,  mmoommeennttooss  ddee  ddeessccoonnttrraaççããoo,,  ccoonnsseellhhooss  ee  ccoorrddiiaalliiddaaddee..  CCoonnssiiddeerroo--mmee  uummaa  ppeessssooaa  

ddee  ssoorrttee  ppoorr  ppooddeerr  ccoonnvviivveerr  ccoomm  ppeessssooaass  ttããoo  aaggrraaddáávveeiiss  ccoommoo  vvooccêêss,,  ttooddooss  ooss  ddiiaass..  



 

 

AAooss  ccoolleeggaass  ddee  bbllooccoo  1133,,  JJuulliiaannaa  MMaaggaallhhããeess,,  FFrreeddssoonn  SSiillvvaa,,  MMaarrccoo  AArrrriibbaass,,  TTaacciillaa  PPeerreeiirraa,,  GGuuiillhheerrmmee  

DDuuttrraa,,  SSoorraayyaa  SSaannttooss  ee  JJeeaanniinnee  GGiiaarroollllaa..  AA  ccoonnvveerrssaa  ccoomm  vvooccêêss,,  nnooss  mmaaiiss  ddiivveerrssooss  mmoommeennttooss,,  ffeezz  mmeeuuss  ddiiaass  mmaaiiss  

aalleeggrreess  ee,,  mmuuiittaass  vveezzeess,,  aaccaabbaarraamm  ppoorr  mmee  ddaarr  vvaalliioossooss  ccoonnsseellhhooss  ee  ddiiccaass  ttééccnniiccaass..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo..    

UUmm  oobbrriiggaaddoo  eessppeecciiaall  àà  ccoolleeggaa  ee  aammiiggaa,,  LLoorreennaa  PPaaeess,,  ppeellaass  ccoonnvveerrssaass  ttééccnniiccaass  ee  nnããoo--ttééccnniiccaass,,  ppeellooss  

eennssiinnaammeennttooss  ccrroommaattooggrrááffiiccooss,,  ppeelloo  eexxttrreemmoo  rriiggoorr  aannaallííttiiccoo  qquuee  ppoossssuuii  ee  ttaammbbéémm  ppeellaa  hhuummiillddaaddee  eemm  ttuuddoo  oo  qquuee  ssee  

pprrooppõõee  aa  ffaazzeerr..  SSaaiibbaa  qquuee  ttee  aaddmmiirroo  ccoommoo  pprrooffiissssiioonnaall  ee  tteennhhoo  cceerrtteezzaa  ddee  qquuee  uumm  ffuuttuurroo  pprroommiissssoorr  llhhee  aagguuaarrddaa..  

EEssppeerroo  ttrraabbaallhhaarr  mmuuiittoo  ccoomm  vvooccêê  aaiinnddaa..  OObbrriiggaaddoo..    

AAoo  mmeeuu  bboomm  aammiiggoo  DDeerreekk  MMoorraaeess  LLooppeess,,  ppeellaa  aammiizzaaddee  ssiinncceerraa,,  ppoorr  sseemmpprree  eessttaarr  ccoommiiggoo,,  ppoorr  sseerr  oottiimmiissttaa,,  

ppeellaa  hhoonneessttiiddaaddee  ccoomm  qquuee  lleevvaa  aa  vviiddaa,,  oo  ttrraabbaallhhoo  ee,,  aacciimmaa  ddee  ttuuddoo,,  ppeellaa  ppeerrsseevveerraannççaa  lloonnggeevvaa  qquuee  ppoossssuuii..  OObbrriiggaaddoo  

ppeellaass  lloonnggaass  ccoonnvveerrssaass  qquuee  tteemmooss,,  qquuee  ppeerrmmaanneecceerrããoo  ffiirrmmeess  nnooss  pprróóxxiimmooss  cceemm  aannooss,,  sseegguunnddoo  oo  qquuee  vvooccêê  pprrooffeerree..  

MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  mmeeuu  aammiiggoo..  

AAooss  mmeeuuss  aammiiggooss  ee  iirrmmããooss,,  TThhiiaaggoo  TToorrrreecciillhhaa  ddooss  SSaannttooss  ee  FFeerrnnaannddaa  BBaarroonnee..  OO  qquuee  ffaallaarr  ddee  vvooccêêss??  PPaallaavvrraass  

nnããoo  rreessuummeemm  oo  qquuaannttoo  aammoo  vvooccêêss  ddooiiss..  OObbrriiggaaddoo  ppeellaa  aammiizzaaddee,,  ppeelloo  ccoommppaannhheeiirriissmmoo,,  ppeellooss  bboonnss  mmoommeennttooss  qquuee  

ppaassssaammooss  jjuunnttooss  ee  ppoorr  eessttaarreemm  ccoommiiggoo  sseemmpprree  qquuee  pprreecciisseeii,,  pprreecciissoo  ee  pprreecciissaarreeii..  FFuuii  aabbeennççooaaddoo  ccoomm  aa  aammiizzaaddee  ddee  

vvooccêêss  ee  vvoouu  hhoonnrraa--llaass  aattéé  oo  ffiimm..  NNóóss  qquuaattrroo  sseemmpprree  eessttaarreemmooss  jjuunnttooss..  OObbrriiggaaddoo  mmeeuuss  iirrmmããooss..  

ÀÀ  aammiiggaa,,  VViicckkyy  FFoorrsshhaaiidd..  SSuuaa  aammiizzaaddee  vveeiioo  ddee  ffoorrmmaa  iinneessppeerraaddaa  ee  ccrreesscceeuu  nnaattuurraallmmeennttee..  OObbrriiggaaddoo  ppeelloo  

aappooiioo  nnooss  mmeeuuss  mmoommeennttooss  ddee  ssoolliiddããoo,,  ppoorr  sseerr  ssiinncceerraa  sseemmpprree  ee  ppoorr  ppeeddiirr  mmeeuuss  ccoonnsseellhhooss..  ÉÉ  mmuuiittoo  bboomm  ssaabbeerr  qquuee  

ssoommooss  úútteeiiss  aa  aallgguuéémm..  VVooccêê  ssaabbee  qquuee  sseemmpprree  ppooddee  ccoonnttaarr  ccoomm  eessttee  aammiiggoo  aaqquuii  ttaammbbéémm..  NNóóss  ttrrêêss  aaiinnddaa  tteerreemmooss  

mmuuiittoo  oo  qquuee  ccoonnvveerrssaarr..  

AAoo  aammiiggoo,,  MMiicchhaaeell  AAmmoorriimm  ppoorr  eessttaarr  ccoommiiggoo  eemm  mmoommeennttooss  eemm  qquuee  eessttiivvee  ddiissttaannttee  ee  ssoolliittáárriioo..  EEssttaa  ffooii  uummaa  

iinneessppeerraaddaa  ee  eexxcceelleennttee  ssuurrpprreessaa..  OObbrriiggaaddoo  ppeelloo  ccaalloorroossoo  aappooiioo..  AAddmmiirroo--ttee  ppoorr  ssuuaa  iinnddeeppeennddêênncciiaa  ssiinngguullaarr,,  ttããoo  

aattííppiiccaa  eemm  nnóóss,,  ffiillhhooss  úúnniiccooss..  RReeaallmmeennttee  oo  mmuunnddoo  éé  sseeuu  ee  vvooccêê  ddoo  mmuunnddoo..  SSaauuddaaddeess..  

AA  LLeeoonniiccee  AAllvveess  ddooss  SSaannttooss,,  ppeellooss  ccuuiiddaaddooss  ddiissppeennssaaddooss  àà  mmiimm  ee  aaooss  mmeeuuss  ppaaiiss..  PPoorr  ttooddooss  ooss  aannooss  ddee  

ddeeddiiccaaççããoo  ee  ccoommppaannhhiiaa..  HHoojjee  vvooccêê  éé  ppeeççaa  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  nnóóss  ee  ffaazz  ppaarrttee  ddaa  nnoossssaa  ffaammíílliiaa,,  mmuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  ppoorr  

ttuuddoo..  

ÀÀ  ccoommppaannhhiiaa,,  aammppaarroo  ee  aammiizzaaddee  ddee  JJuuaann  CCaarrllooss  LLooppeess,,  LLiilliiaannaa  CCaammppooss  ee  MMaarriinnaa..  OOss  mmoommeennttooss  vviivviiddooss  

ccoomm  vvooccêêss  ffooii  ddee  eexxttrreemmaa  iimmppoorrttâânncciiaa  ppaarraa  mmiimm..  AA  ccoommppaannhhiiaa  ddee  vvooccêêss  ffeezz  ccoomm  qquuee  ffoossssee  mmaaiiss  ffáácciill  ssuuppoorrttaarr  ooss  

ddeessaaffiiooss..  MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  ppoorr  eessttaarreemm  ccoommiiggoo  nnooss  mmoommeennttooss  qquuee  eessttiivveerraamm,,  sseemmpprree  mmee  lleemmbbrraarreeii  ddooss  ttrrêêss..  

ÀÀ  mmiinnhhaa  ffaammíílliiaa,,  qquuee  sseemmpprree  eesstteevvee  ccoommiiggoo  nnooss  mmoommeennttooss  qquuee  pprreecciisseeii  ee  qquuee  sseemmpprree  ttoorrcceeuu  mmuuiittoo  ppoorr  mmiimm..  

AAmmoo  mmuuiittoo  ccaaddaa  uumm  ddee  vvooccêêss..    

  

““  SSee  oo  ffiimm  éé  aaccaabbaarr  eemm  ffooggoo..  EEnnttããoo  ttooddooss  nnóóss  ddeevveemmooss    qquueeiimmaarr    jjuunnttooss  ((......))  

    SSee  ddeevveemmooss  mmoorrrreerr  eessttaa  nnooiittee..  EEnnttããoo  ttooddooss  nnóóss  ddeevveemmooss  mmoorrrreerr  jjuunnttooss  ((......))  

    EE  eeuu  eessppeerroo  qquuee  vvooccêê  ssee  lleemmbbrree  ddee  mmiimm..  ””  

  

--  EEdd  SShheeeerraann  --  

  

MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo  aa  ttooddooss!!  
--  MMaauurríícciioo  TTeemmootthheeoo  TTaavvaarreess  -- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ O  importante é ganhar.  Tudo e sempre. 

Essa história que o importante é competir 

não passa de demagogia. ” 

 

- Ayrton Senna - 
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Resumo 

 

 

TAVARES, M. T. Candidatos a novos agentes antineoplásicos: síntese e avaliação da atividade 

antitumoral de análogos sulfonatos e sulfonamídicos da capsaicina. 2014. 200p. Dissertação – 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O câncer é o segundo grupo de doenças que mais mata em todo o mundo, atrás apenas das doenças 

cardiovasculares. No Brasil, esse panorama é preocupante devido ao período de acentuada 

tendência de envelhecimento, fase etária de maior incidência do câncer. Neste contexto, a atual 

terapia antineoplásica continua apresentando diversos vieses quanto à toxicidade e seletividade. 

Muitos dos fármacos empregados na clínica médica são de origem natural, ou tiveram em suas 

etapas iniciais de desenvolvimento, correlação com produtos naturais, enaltecendo a importância de 

fontes naturais no desenvolvimento de novos compostos bioativos. A capsaicina, substância 

responsável pela pungência apresentada pelos frutos de pimenteiras do gênero Capsicum, tem se 

mostrado um importante agente natural com atividade citotóxica à diversas linhagens neoplásicas, 

porém, sua ação pungente e baixa estabilidade físico-química, limitam seu emprego terapêutico. 

Com isso, a capsaicina apresenta grande potencial em servir como arcabouço para o planejamento 

de novas entidades químicas bioativas, análogas à mesma, para emprego no tratamento do câncer. 

Este trabalho propôs-se a planejar e sintetizar análogos sulfonamídicos e sulfonatos da capsaicina, 

promovendo variações moleculares no núcleo estrutural capsaicinóide. Após síntese em única etapa, 

os análogos foram obtidos e caracterizados por faixa de fusão, RMN 1H/13C e análise elementar. 

Posteriormente os compostos foram submetidos a ensaio de citotoxicidade nas linhagens tumorais: 

MDA-MB-231 e MCF-7 (de câncer de mama), B16-F10 (melanoma murino) e sobre linhagens 

sadias de fibroblasto (3T3), pelo método de avaliação da viabilidade celular por biorredução do sal 

de tetrazólio, o MTT. Quatro compostos apresentaram atividade biológica interessante, em 

concentrações micromolares (µM) iferiores à atividade apresentada pela capsaicina, destacando-se 

os compostos RPF-101 e RPF-151, os mais ativos e que tiveram seus mecanismos de indução de 

morte investigados. Estudos teóricos subsequentes realizados com os análogos de maior atividade 

(RPF-101 e RPF-151), revelaram que as modificações moleculares promovidas nas estruturas dos 

mesmos conferiram maior caráter hidrofílico e maior momento de dipolo, o que pode estar 

relacionado com o incremento na atividade biológica de ambos. A avaliação dos compostos ativos 

frente às propriedades constantes na Regra dos Cinco de Lipinski (RO5) revelou que estes 

respeitam todos os parâmetros da regra, enaltecendo assim o caráter druglikeness dos mesmos, em 

serem ativos via administração oral, visto que o RPF151 não apresentou ação pungente in vivo. A 

obtenção dos compostos RPF-101 e RPF-151 indicam o sucesso alcançado com a otimização 

estrutural promovida no arcabouço capsaicinóide, e enaltece o potencial destes análogos em inspirar 

o planejamento de novas estruturas, ainda mais otimizadas, que possuam maior potência e menor 

toxicidade associada. 

 

Palavras-chave: Capsaicina. Modificação molecular. Bioisosterismo. Citotoxicidade. Câncer. 
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Abstract 

 

 

TAVARES, M. T. Novel anticancer candidates: synthesis and antitumor activity of capsaicin-

like sulfonate and sulfonamide analogues. 2014. 200p. Dissertação – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Cancer is the second most lethal group of diseases all over the world, just behind cardiovascular 

diseases. This scenery is worrying in Brazil due the pronounced aging trend observed, that presents 

the higher incidence of cancer. In this context, the current anticancer therapy still have several 

biases regarding toxicity and selectivity. Many current medicines correlate to natural products, even 

in its early stages of development, which highlight the importance of natural sources in the design 

of new bioactive compounds. Capsaicin is the substance responsible for the pungency of Capsicum 

genus’ chili peppers. Capsaicin has been shown as an important natural agent because of its 

cytotoxic activity against several tumor cell lines. However, the pungency and poor stability 

presented by capsaicin restricts its therapeutic employments. Thus, the capsaicinoid scaffold has a 

great potential to inspire the design of new bioactive analog entities to be employed in anticancer 

therapy. This project aimed at designing and synthesizing sulfonamide and sulfonate analogues of 

capsaicin, performing molecular changes on capsaicinoid core. After a single step synthesis, the 

analogues were purified and characterized by melting point, 1H/13C NMR and elementary analysis. 

Subsequently, cytotoxicity assays were performed by MTT method on tumor cell lines MDA-MB-

231 and MCF-7 (breast cancer), B16-F10 (murine melanoma) and on healthy fibroblast (3T3). Four 

compounds showed interesting biological activity at micromolar concentrations (µM) and their IC50 

were lower than that presented by capsaicin. The most active compounds, RPF-101 and RPF-151, 

had their death induction mechanisms investigated. In silico subsequent studies with the most active 

compounds (RPF-101 and RPF-151) showed that molecular changes promoted on each one 

increased their hydrophilicity and raised their dipole moment, which may be related to the 

improvement on biological activity of both. The evaluation of active compounds for Lipinski´s Rule 

of Five (RO5) properties revealed that they respect all properties presenting its druglikeness for oral 

administration since RPF151 did not presented in vivo pungency. The RPF-101 and RPF-151 

indicate the success obtained by the structural optimization promoted on capsaicinoid scaffold and 

emphasizes the potential of these analogues to inspire the designing of new future optimized 

structures, with greater potency and less associated toxicity. 

 

Keywords: Capsaicin. Molecular modification. Bioisosterism. Cytotoxicity. Cancer. 
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1.1. Câncer: aspectos gerais 

O câncer, doença classificada como neoplasia maligna ou tumor maligno, é o termo genérico 

utilizado para definir um amplo grupo de doenças que acometem diversas células e tecidos. As 

características básicas do câncer consistem no rápido surgimento de células anormais a um 

determinado tecido, capazes de se multiplicar desordenadamente, de forma acelerada, com potencial 

para invadir e se multiplicar em tecidos adjacentes e/ou distantes do seu local de surgimento 

(Hanahan; Weinberg, 2011, WHO, 2014). 

Primeiramente considerado uma doença de países desenvolvidos, hoje o câncer é encarado 

como problema de saúde pública em diversos países em desenvolvimento, como a Índia, o Chile e o 

Brasil (INCA, 2014). 

As causas que levam ao surgimento do câncer são extremamente variadas e podem, 

basicamente, ser divididas em duas vertentes: causas internas (genotípicas) e externas (fenotípicas) 

(ACS, 2014). Causas externas remetem às condições do meio ambiente, hábitos e costumes que 

determinado indivíduo possui, condições estas que podem induzir alterações celulares que, quando 

ocorridas em vias bioquímicas de controle, por exemplo, de morte celular programada (apoptose), 

podem desencadear a doença. As causas internas podem ser, na maioria dos casos, associadas a 

mutações genéticas, estando correlacionadas à capacidade de determinado organismo em tolerar e 

se defender de agressões externas diversas, como agressões promovidas por carcinógenos químicos 

(por exemplo o benzeno) e carcinógenos físicos, como a radiação ultravioleta (INCA, 2014). 

Fatores econômicos e socioculturais corroboram o crescimento contínuo, ao longo dos 

últimos anos, dos casos de câncer registrados no mundo. Dados estatísticos e epidemiológicos sobre 

o câncer podem contribuir para a melhor elucidação desta tendência (Guerra et al., 2005). 
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1.2. A epidemiologia do câncer no Brasil e no mundo 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Internacional de Pesquisa em 

Câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), após as doenças do aparelho 

circulatório, o câncer é a doença que mais mata em todo o mundo. Em 2012, cerca de 15% de todos 

os óbitos registrados pelas agências de saúde foram decorrentes de complicações neoplásicas, 

somando mais de 8,2 milhões de casos. Dentre os diversos tumores malignos existentes, os que 

lideram o ranking em vítimas fatais são os cânceres de pulmão, fígado, estômago, cólon e mama, 

como indica a Figura 1 (IARC, 2014). A projeção destes dados não se revela promissora, pois 

segundo a OMS, é estimado que em 2030 cerca de 12 milhões de pessoas virão a óbito, vítimas de 

neoplasias malignas (WHO, 2014). 

 

Figura 1: Mortalidade global causada por câncer em milhões de habitantes no ano de 2012 (IARC, 2014). 

No Brasil, em 2012, cerca de 225 mil brasileiros foram vítimas fatais de neoplasias malignas, 

configurando o câncer como a segunda maior causa de mortalidade do período e responsável por 

17% dos óbitos totais registrados, ficando atrás somente das doenças que acometem o aparelho 

circulatório (DATASUS, 2014; IARC, 2014). 

As internações oncológicas realizadas no Brasil crescem a cada ano. A taxa, que no ano de 

2005 era de 423 mil internações, atingiu em 2009, valores superiores a 575 mil (DATASUS, 2014; 

INCA, 2014). Esse cenário revela forte tendência de crescimento para os próximos anos, visto que o 
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Ministério da Saúde prevê, ao longo de 2014, o diagnóstico de 576 mil novos casos, e estima que a 

taxa de mortalidade por neoplasias malignas será de 300 mil óbitos em 2020 (INCA, 2014; 

BRASIL, 2014). 

Apesar de esta medida representar uma grande conquista para a população, ela também se 

mostra extremamente onerosa aos cofres públicos, que somente em 2009 gastou cerca de R$ 1,3 

bilhão apenas em cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia (INCA, 2013). Além deste 

montante, os gastos com a aquisição de medicamentos oncológicos são responsáveis por consumir 

R$ 116 milhões da verba pública, e os gastos com internações oncológicas superam a marca dos R$ 

731 milhões (DATASUS, 2014; IBGE, 2014; INCA, 2014). 

As estimativas epidemiológicas brasileiras revelam forte tendência de envelhecimento da 

população. A projeção para 2050 é de o Brasil possuir, segundo estudos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 17 idosos com mais de 65 anos para cada criança, com idade 

inferior a 14 anos, o que evidencia em médio e longo prazo, a tendência de aumento da demanda 

por medicamentos para o tratamento do câncer (IBGE, 2014; INCA, 2014). 

Neste contexto, os elevados custos da terapia antineoplásica, somados à tendência do câncer 

em acometer cada vez mais indivíduos (devido à tendência de envelhecimento populacional), vêm 

despertando a atenção de cientistas e pesquisadores nos últimos anos. Fato este, que pode ser 

comprovado pelo alto número de medicamentos inseridos na terapêutica para o tratamento de 

doenças oncológicas, correspondendo atualmente, a mais de 40% de todos os fármacos aprovados 

por agências sanitárias para o emprego terapêutico (EMA, 2014; FDA, 2014; IBGE, 2014). 

A possibilidade de novas substâncias bioativas fornecerem novas estratégias e opções 

terapêuticas, pode aperfeiçoar a qualidade da atenção dispensada à saúde do paciente oncológico. 

Essa temática é uma constante no que tange o tratamento do câncer, visto que o atual arsenal 

terapêutico oncológico, ainda revela fortes vieses em relação à toxicidade, baixa seletividade, 

comprometendo assim, a eficácia do tratamento (Rosner et al., 2011). 
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Para o planejamento de novos compostos ativos contra células tumorais, que apresentem certo 

grau de seletividade, e que assim venham a desencadear efeitos adversos mais tênues ao paciente, o 

pleno conhecimento dos aspectos fisiopatológicos deste complexo grupo de doenças é de vital 

importância à pesquisa sobre o câncer (Tachibana et al., 2005). 

1.3. Fisiopatologia oncológica 

Como mencionado anteriormente, câncer é um termo genérico voltado a definir amplo grupo 

de doenças distintas, que apresentam certas características semelhantes. Essas doenças podem ser 

consideradas de origem genética pelo fato do fenótipo maligno resultar de alterações genotípicas, 

que são transferidas de determinada célula mutada às descendentes (Ward, 2002). 

A homeostasia celular é um controle vital ao correto desenvolvimento de tecidos e sistemas. 

Durante o ciclo celular, na ocorrência de determinadas mutações ou deleções de informação 

genética, a célula em questão inicia um processo ativo, ou seja, dependente de energia, que visa 

através de uma cascata de eventos bioquímicos, a morte celular programada e consequente 

impedimento da transferência de tais mutações às linhagens filhas (Martinez et al., 2006). 

A carcinogênese pode ser dividida em quatro etapas: iniciação, promoção, manutenção e 

progressão tumoral. A principal característica das células cancerosas é apresentar mutações e/ou 

deleções de informações gênicas justamente em genes que inibem ou induzem a cascata apoptótica, 

fazendo com que estas células e suas respectivas linhagens adquiram descontrolada capacidade de 

proliferação, perda de resposta frente a fatores de inibição de crescimento celular e, em estágios 

mais avançados, onde são observadas alterações profundas na fisiologia normal, tais células ganham 

a capacidade de invadir tecidos vicinais e posteriormente colonizar regiões distantes ao seu local de 

origem, processo denominado como metástase, além dessas células serem capazes de estimular a 

produção de vasos sanguíneos, fenômeno denominado angiogênese (Tachibana et al., 2005). 

Para que determinada célula torne-se cancerosa é preciso que certas barreiras fisiológicas 

sejam transpostas. As barreiras primárias são impostas pelo próprio ciclo celular. O ciclo celular das 
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células eucariotas é basicamente dividido em quatro fases: G1, S, G2 e M. Denomina-se fase G0 

celular, aquela fase em que toda e qualquer célula, que já tenha realizado seu processo de 

diferenciação, se encontra quiescente, ou seja, sem responder a estímulos de crescimento ou 

proliferação. A exemplo dos neurônios, algumas células podem permanecer em G0 por muitos anos 

e, dessa forma, raramente sofrerem divisão. As fases G0, G1, S e G2, representadas na Figura 2, 

estão inseridas no período celular denominado intérfase, que corresponde ao intervalo entre duas 

fases mitóticas. A mitose por sua vez é subdividida em prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e 

telófase, estando cada subdivisão relacionada a um evento celular específico (Guembarovski; Cólus, 

2008). 

As duas fases consideradas críticas ao desenvolvimento celular são as fases relativas à síntese 

do DNA (fase S), e a mitose (fase M), etapa em que o DNA replicado é dividido igualmente entre 

duas células filhas. A fase S é precedida pela já citada, etapa G1 (a letra G é derivada do termo em 

inglês gap, que significa intervalo), nessa etapa há o preparo celular para a síntese de ácidos 

nucléicos. Em G1 ocorre, dentre uma série de eventos bioquímicos, a checagem interna de processos 

e estruturas necessárias à próxima etapa, a fase S. As características das células nessa fase são o 

aumento do tamanho celular e síntese de proteínas quinases dependentes de ciclinas (CDKs), 

essenciais à síntese de DNA, como ilustra a Figura 2 (Vermeulen et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Esquema do ciclo celular normal, com os relativos pontos de checagem e com as quinases dependentes de 

ciclinas (CDKs) envolvidas em cada etapa do processo (Vermeulen et al., 2003; Ward, 2002). 
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Na etapa (G1) a célula mostra-se sensível às condições ambientais, e assim, caso estas não 

sejam favoráveis, o ciclo é automaticamente interrompido. Após o ponto de restrição, ilustrado na 

Figura 2, a fase S (de síntese de DNA) irá ocorrer independente das condições ambientais. Após a 

fase S têm-se a fase G2, onde haverá a replicação do DNA sintetizado na etapa anterior. No início 

desta fase há outro ponto de controle, destinado a verificar o conteúdo do material genético a ser 

replicado, para que posteriormente seja dividido igualmente na fase mitótica. A mitose celular pode 

ser inibida caso, durante a checagem do processo de divisão dos cromossomos, for constatado 

algum erro ou anormalidade (Ward, 2002). 

De maneira geral, o ciclo celular é regulado por fatores externos que, ao se ligarem a 

receptores acoplados a proteínas G, disparam cascatas de sinalização que resultam na ativação de 

quinases. Estas quinases por sua vez, irão fosforilar fatores de transcrição. O controle das fases do 

ciclo celular, após a ativação dos fatores de transcrição, ocorre por meio de quinases dependentes de 

ciclinas. Essas quinases, ao se complexarem com suas ciclinas correspondentes (Figura 2), irão 

fosforilar um complexo proteico chamado pRb-E2F. A fosforilação da proteína pRb gera alteração 

conformacional da mesma, o que promove a liberação do fator E2F, responsável por realizar a 

progressão do ciclo da fase G1 para S. De forma semelhante, o fator promotor da mitose (MPF), no 

final da fase G2, é o substrato que, ao ser fosforilado, dá sequência ao ciclo em sentido à fase M 

mitótica (Hanahan; Weinberg, 2011). 

Assim como fatores de transcrição ativam as quinases dependentes de ciclina, na ocorrência 

de algum erro de síntese e/ou de replicação do DNA, há um grupo de proteínas responsável por 

inibir a cascata de progressão do ciclo celular. Os chamados inibidores de quinases dependentes de 

ciclinas (CKIs) inibem determinadas vias de sinalização quinase-dependentes, quando na existência 

de danos importantes na informação genética. Esses inibidores podem ser divididos em dois grupos, 

os específicos (por exemplo: p15, p16, p18, p19), os quais atuam em determinado grupo de 

quinases, e os inespecíficos (por exemplo: p21, p27, p53, p57), que atuam em diversos complexos 

ciclino-quinases alvo (Vermeulen et al., 2003). 
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Tanto a síntese de proteínas indutoras quanto a de inibidoras do ciclo celular é controlada via 

material genético. Os chamados proto-oncogenes, são genes que codificam proteínas estimuladoras 

do ciclo celular (ciclinas e quinases, por exemplo). Já as proteínas inibidoras do ciclo são expressas 

pelos genes supressores de tumor, a exemplo têm-se o p53, que expressa sua proteína homônima, 

cujo nome faz alusão à massa molecular da mesma, igual a 53 kDa. Mutações em genes 

estimuladores ou supressores do ciclo celular podem gerar alterações e descompasso no 

desenvolvimento celular. Quando essas mutações ocorrem em proto-oncogenes, os quais acabam 

superexpressando proteínas indutoras do ciclo celular, estes passam a ser denominados oncogenes, 

cuja ação confere à célula mutante vantagens proliferativas. Caso essas mutações ocorram em genes 

que codificam proteínas supressoras do ciclo, como o já citado p53 e o gene pRb, que expressa sua 

respectiva proteína homônima, estas têm sua funcionalidade comprometida, colocando em cheque 

todo o controle de divisão celular (Gabrielli et al., 2012; Vance et al., 2005, Ward, 2002). 

São necessárias pelo menos cinco mutações acumuladas (Figura 3), nos diferentes locos 

gênicos (citados anteriormente), para que determinada célula torne-se de fato maligna e agressiva ao 

organismo (Garraway; Lander, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Etapas de mutação celular envolvidas no surgimento de células malignas (Evan; Vousden, 2001). 
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Somente após esse número de mutações, tanto em proto-oncogenes (convertidos em 

oncogenes) quanto em genes supressores de tumor, a célula, agora neoplásica, apresentará suas 

características e habilidades clássicas, como imortalidade, proliferação descontrolada, resistência 

aos fatores de inibição de crescimento, angiogênese e metástase (Evan; Vousden, 2001). 

A problemática acerca das mutações ocorridas em genes supressores de tumor, sendo o mais 

proeminente deles o p53, não reside somente no controle que as proteínas transcritas a partir destes, 

exercem no ciclo celular. Essas proteínas são sinalizadoras e mediadoras químicas de uma das 

principais vias de supressão proliferativa de células anômalas, a apoptose (Gabrielli et al., 2012; 

Garraway; Lander, 2013; Vance et al., 2005). 

1.4. Apoptose: a morte celular programada 

Kerr, Wyllie e Currie (1972) foram os pioneiros no emprego do termo apoptose para 

descrever um tipo bem distinto de morte celular. Nos dias atuais, sabe-se que a apoptose é um 

processo de eliminação celular geneticamente determinado, que visa manter o controle e a 

homeostase tecidual a fim de, por exemplo, ser mantida sob controle, a população celular basal do 

mesmo bem como sejam eliminadas as células mais envelhecidas, para que a integridade e 

funcionalidade do determinado tecido sejam mantidas. A apoptose pode ser considerada como um 

mecanismo de proteção do organismo frente a processos imunológicos, infecciosos ou contra 

agentes nocivos (Grivicich et al., 2007). 

Embora a apoptose seja geneticamente predefinida, há uma série de estímulos e condições que 

podem disparar vias sinalizadoras apoptóticas, a exemplo tem-se a radiação UV e agentes 

alquilantes que, ao provocar danos ao DNA, podem induzir a apoptose via p53. Já alguns 

hormônios, como os corticosteroides, podem induzir apoptose por sinalização direta, isto é, 

independente da ativação de genes supressores de tumor (Fulda; Debatin, 2006). 

 



_________________________________________________________________________________________10 

_________________________________________________________________________________________ 
Maurício Temotheo Tavares 

 1.4.1. Apoptose versus necrose 

A necrose é uma via de indução de morte celular alternativa à apoptose, considerada um 

processo não controlado, citotóxico e passivo, isto é, sua ocorrência independe de energia, e é um 

evento que afeta grandes áreas teciduais, diferentemente da apoptose, que acomete células de forma 

pontual e controlada, via cascatas de sinalização. Os processos normais de indução de necrose são 

mediados basicamente por dois mecanismos, via interferência no suprimento de energia da célula 

ou dano direto à membrana celular (Chaabane et al., 2013). 

São características morfológicas da necrose a turgidez celular, a formação de vacúolos e 

êmbolos citoplasmáticos, distensão do retículo endoplasmático, condensação ou ruptura da 

mitocôndria, desagregação dos ribossomos, lise da membrana de organelas e ruptura de lisossomos. 

Tais características, quando somadas, promovem extravasamento do conteúdo celular para o fluido 

intersticial, o que representa um fator quimiotáxico suficientemente capaz de desencadear processos 

inflamatórios, tipicamente associados aos eventos necróticos (Savill; Fadok, 2000). 

Já o processo apoptótico tem por característica não desencadear respostas inflamatórias no 

tecido correspondente, consistindo então em um fenômeno “limpo”, que agride minimamente a 

população celular vicinal. Quando determinada célula entra em apoptose, processo ativo e assim, 

dependente de energia, há formação dos chamados corpos apoptóticos, os quais possuem em sua 

membrana, uma série de fatores de reconhecimento para fagocitose como a fosfatidilserina e, dessa 

forma, uma determinada célula que entrou em apoptose, é rapidamente fagocitada por macrófagos 

ou por células vizinhas, o que reduz muito o risco de possíveis inflamações in loco.  

A Tabela 1 apresenta as principais diferenças e características dos processos necróticos e 

apoptóticos (Gonzalez et al., 2009). 
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Tabela 1: Principais alterações morfológicas presentes nos processos de apoptose e necrose (Elmore, 2007). 

Apoptose Necrose 

- Acomete uma célula ou pequeno número de células - Acomete células vicinais 

- Redução do tamanho celular por agregação - Turgidez (inchaço) celular 

- Piquinose (condensação do conteúdo nuclear) - Eventualmente pode haver piquinose 

- Cariorrexe (fragmentação do conteúdo nuclear) - Cariolise (destruição do conteúdo nuclear)* 

- Preservação da membrana celular - Degradação da membrana celular 

- Retenção do citoplasma em corpos apoptóticos - Extravasamento do citoplasma 

- Ausência de inflamação - Associada a processos inflamatórios 

* Em alguns casos pode também ser observada a fragmentação do conteúdo nuclear (cariorrexe). 

Células que entram em apoptose possuem como característica bem expressiva a formação de 

núcleos piquinóticos. A fragmentação do conteúdo nuclear pode ser observada quando na formação 

dos corpos apoptóticos, onde alguns apresentam fragmentos nucleares e outros não. Durante o 

processo de apoptose é observada a preservação de organelas no interior dos corpos apoptóticos, os 

quais, ao serem fagocitados, são digeridos e degradados em fagolisossomos. Esses eventos são 

frequentemente observados nos folículos linfoides, local de maior concentração de macrófagos 

responsáveis por essas degradações (Savill; Fadok, 2000). 

A sinalização de apoptose pode ser disparada por mecanismos independentes, porém inter-

relacionados, podendo ocorrer basicamente por duas vias, denominadas extrínseca e intrínseca. A 

diferença entre essas duas vias está relacionada com o fator desencadeante de cada uma delas, a 

serem abordados na sequência (Grivicich et al., 2007). 

 1.4.2. Vias bioquímicas e aspectos moleculares de indução de apoptose 

Como citado anteriormente, o processo de apoptose revela-se uma complexa e sofisticada 

estratégia de controle de crescimento, funcionalidade e homeostase tecidual, sendo dependente de 

energia e fruto de uma série de eventos moleculares (Chen; Wang, 2002).  

Embora duas vias sejam as principais responsáveis em desencadear a sinalização apoptótica, 

hoje são conhecidas quatro cascatas capazes de promover tal feito, a saber: via extrínseca (ou via 

receptor de morte celular), via intrínseca (também chamada de via mitocondrial), via da granzima B 
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e por fim, via da granzima A, sendo as duas primeiras, as vias extrínseca e intrínseca, as mais 

relevantes e representativas deste processo (Fulda; Debatin, 2006). 

As vias extrínseca, intrínseca e a via da granzima B convergem em um mesmo evento celular: 

a fragmentação do DNA. Nessas três vias podem ser observadas algumas características e eventos 

semelhantes, no que tange a degradação do citoesqueleto e de certas proteínas nucleares, o cross-

linking de proteínas citoplasmáticas, a formação de corpos apoptóticos, a expressão de ligantes para 

receptores de células fagocíticas (como a fosfatidilserina), com posterior exposição desses ligantes 

no exterior dos corpos apoptóticos e, por fim, o reconhecimento e captura destes corpos pelas 

células fagocitárias (Elmore, 2007). 

A via da granzima A ativa a cascata de apoptose de maneira distinta, por meio de eventos 

caspase-independentes, que clivam complexos proteicos mitocondriais envolvidos na oxidação de 

NADH, gerando ânions superoxidantes que provocam danos à mitocôndria e ao DNA, levando 

consequentemente à morte celular, sem a necessidade de cisteíno-proteases, como as caspases, 

mediando os eventos de sinalização (Martinvalet et al., 2005; 2008). 

Dado a relevância das vias intrínseca e extrínseca de modulação da apoptose, dar-se-á maior 

atenção aos aspectos moleculares envolvidos nestas duas rotas caspase-dependentes de sinalização 

apoptótica.  

A Figura 4, adaptada de Elmore (2007), Cain et al. (2002) e McIlwain et al.(2013) compila os 

principais mediadores e as cascatas de sinalização das vias extrínseca e intrínseca, fazendo 

correlação entre ambas. 
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Figura 4: Via extrínseca e intrínseca de indução de apoptose (Elmore, 2007; Cain et al., 2002; McIlwain et al., 2013). 

Caspases são enzimas proteolíticas que em seu sítio catalítico possuem um aminoácido 

cisteína, responsável por clivar as ligações peptídicas após resíduos de ácido aspártico. O termo 

“caspase” deriva justamente dessa função característica (caspase = cisteína-ácido aspártico-

proteases), e sua importância no sistema biológico está, não somente no controle de morte celular, 

mas também na modulação de processos imunológicos e inflamatórios (McIlwain et al., 2013). 

Em geral as caspases são amplamente expressas sob a forma monomérica inativa, sendo 

denominadas procaspases. Para que haja sua ativação, estas devem sofrer dimerização e posterior 

clivagem. Estando em sua conformação ativa, uma caspase é capaz de clivar outros dímeros de 

procaspases subsequentes, dando início à cascata de eventos que resultarão em apoptose ou na 

ativação de citocinas pró-inflamatórias, dependendo da célula e/ou tecido onde está ocorrendo esse 

processo. As caspases envolvidas em processos apoptóticos são divididas em duas famílias, de 

acordo com suas especificidades frente a diferentes substratos, bem como à resposta gerada por sua 

sinalização, sendo então classificadas como: caspases iniciadoras (caspase 2, 8, 9 e 10) e caspases 

efetoras (caspase 3, 6 e 7). As caspases envolvidas em processos inflamatórios são denominadas 

como caspase 1, 4 e 5 (Fulda; Debatin, 2006). 
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Na apoptose, as caspases iniciadoras são responsáveis por clivar os dímeros de caspases 

efetoras, tornando-os ativos e que por sua vez, são os principais responsáveis por destruir todo o 

arcabouço proteico celular. Inicialmente as caspases 8 e 9, principais proteases iniciadoras, tornam-

se ativas somente por dimerização dos monômeros (denominado procaspases), sem a necessidade 

de clivagem posterior. Dessa forma, o simples aumento na expressão destes monômeros 

enzimáticos favorece a dimerização dos mesmos. A necessidade de clivagem, pelas caspases 

iniciadoras, para a ativação dos dímeros de caspases efetoras, consiste em um mecanismo que 

previne a catálise indevida das estruturas citossólicas. Ao serem clivadas, as caspases 3, 6 e 7 

(efetoras) sofrem alteração de conformação, sendo convertidas em estruturas com alto potencial de 

clivagem proteica, capazes de se autoclivar e também de ativar outras caspases efetoras, resultando 

em um rápido processo de ativação autônoma (feedback positivo) e também de catálise de 

diferentes substratos. Estas enzimas, uma vez ativas, provocam de forma irreversível a morte celular 

(Elmore, 2007; Fulda; Debatin, 2006; McIlwain et al., 2013). 

  1.4.2.1. Via extrínseca de indução de apoptose 

A apoptose pela via extrínseca é disparada através de ligantes que interagem com receptores 

de morte. Como representantes desses receptores de morte pode ser citada a família de receptores 

associados ao fator de necrose tumoral (TNFR), e como exemplos desses receptores, tem-se o 

receptor TNFR1, receptor Fas (também chamado de receptor de antígeno de apoptose-1, o APO-1, 

ou ainda CD95) e por fim, o receptor de morte-3 (DR3). Cada um desses receptores possui o seu 

ligante específico, que são respectivamente o TNF, o ligante Fas/CD95 (Fas-L/CD95-L) e o ligante 

TNF-like 1A (TL1A) (Grivicich et al., 2007; Kaufmann; Earnshaw, 2000). 

Ao se ligarem em seus receptores, os ligantes indutores da apoptose promovem o 

recrutamento de procaspases 8 (monômeros iniciadores inativos). Esse recrutamento ocorre com o 

auxílio de proteínas adaptadoras, como a FADD (Fas-associated death domain protein), principal 

proteína envolvida nesse processo, presentes no domínio intracelular do receptor. A demanda de 
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procaspases 8 leva a dimerização das mesmas. Esses dímeros, agora ativos (caspase 8), iniciam a 

clivagem das procaspases efetoras (3, 6 e 7), que estando ativas, clivam as estruturas celulares e 

promovem a apoptose (Samraj et al., 2006). Sabe-se que a ativação da via extrínseca também pode 

desencadear ativação da via apoptótica intrínseca, esse fenômeno acontece devido à ação da caspase 

8 sobre proteínas proapoptóticas (nesse caso a proteína Bid), presentes na sinalização da via 

mitocondrial de sinalização de morte, apresentada a seguir (McIlwain et al., 2013). 

  1.4.2.2. Via intrínseca, ou mitocondrial, de indução de apoptose 

Essa cascata de eventos é comumente denominada de via mitocondrial pelo fato de que 

diversos fatores envolvidos na mesma estarem relacionados à mitocôndria. Esse processo é capaz de 

ser desencadeado por uma gama de estresses celulares como, por exemplo, depleção de fatores de 

crescimento, comprometimento do citoesqueleto, danos ao DNA, acúmulo de proteínas 

disfuncionais, hipóxia, formação de espécies reativas de oxigênio (ROS), entre outros (Zhao et al., 

2013). 

A via intrínseca inicia-se normalmente com estímulos extracelulares (não relacionados a 

receptores específicos), que afetam de forma positiva ou negativa a homeostase celular. Estímulos 

negativos estão relacionados com a ausência de hormônios e fatores de crescimento, que podem 

provocar falha no mecanismo normal de supressão da sinalização apoptótica e dessa forma induzir a 

morte celular; nesse caso há falha na inibição do estímulo de morte, o que leva a ocorrência dessa 

sinalização. Radiação, toxinas e hipóxia são estímulos positivos, que induzem a apoptose ao invés 

de afetar seu sistema de inibição, como observado nos estímulos negativos (Elmore, 2007). 

Todos esses estímulos causam alterações no interior da mitocôndria, dentre eles a perda de 

potencial transmembrânico, que gera aumento da permeabilidade pela membrana da mesma. Este 

fato possibilita a liberação, para o citossol, do principal complexo proteico proapoptótico presente 

nessa via, o citocromo c. Ao se ligar a uma proteína adaptadora, denominada Apaf-1, que está 

presente somente no citossol, o citocromo c sofre alteração de sua conformação, bem como a Apaf-
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1, tornando este complexo ativo e capaz de dimerizar monômeros de procaspase 9. Após a 

conversão dos monômeros em dímeros ativos (caspase 9), forma-se a principal caspase iniciadora 

presente na via mitocondrial. A tríade constituída por citocromo c, Apaf-1 e procaspase 9 é 

denominada como apoptossomo. Este complexo é essencial para a ativação de caspase 9, e mostra-

se presente na célula somente quando esta, invariavelmente, está fadada à morte. Uma vez ativa, a 

caspase 9 irá clivar as procaspases efetoras (3, 6 e 7) e o processo a partir deste ponto, segue a 

mesma cascata de eventos observada na via extrínseca (Cain et al., 2002). 

O controle de indução apoptótica pela via mitocondrial ocorre principalmente por uma família 

de proteínas chamada Bcl-2. Essas proteínas modulam a permeabilidade da membrana 

mitocondrial, principalmente no que se refere à liberação de citocromo c ao citossol e, portanto, 

compreendem estruturas homólogas pró e antiapoptóticas. Dentre as proteínas antiapoptóticas da 

família Bcl-2, as mais representativas são a própria Bcl-2, a Bcl-XL e a Bcl-w, cujas funções 

basicamente estão relacionadas à redução da permeabilidade da membrana, o que impede o efluxo 

de citocromo c ao citoplasma. Já as representantes proapoptóticas desta família, que merecem 

destaque, incluem a proteína Bid, Bax e Bak, as quais possuem a capacidade de determinar o 

destino da célula sentido apoptose ou não, visto que, quando ativas, elevam a já citada, 

permeabilidade da membrana mitocondrial, viabilizando assim a saída do citocromo c (Rahman, 

2012). 

O conhecimento das bases fisiopatológicas acerca do câncer, torna possível a identificação de 

alvos potenciais para abordagens terapêuticas. A promoção da apoptose revela-se como uma 

importante estratégia para a eliminação de células cujo controle fisiológico de morte foi 

comprometido, e assim, diversos alvos foram e são utilizados, como base para o desenvolvimento 

de novas substâncias bioativas (Fesik, 2005). 

Podem ser citados como exemplos bem sucedidos no tratamento farmacológico do câncer, 

baseados na indução da apoptose, os agentes alquilantes (ex: ciclofosfamida), os antimetabólitos 
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(ex: gencitabina), hormônios (ex: fenretinida), antagonistas hormonais (ex: tamoxifeno), inibidores 

de síntese do citoesqueleto (ex: paclitaxel), inibidores de quinases dependentes de ciclinas (ex: 

flavopiridol), e mais recentemente, os inibidores de Bcl-2 (ex: oblimersem). Todos esses agentes 

farmacológicos baseiam-se no fato de, por mecanismos distintos, provocarem deturpações na 

maquinária celular normal, e induzirem assim a apoptose, seja via comprometimento da estrutura da 

célula, via danos ao DNA, danos ao ciclo celular ou por depleção de fatores inibidores da cascata 

apoptótica. Essas abordagens terapêuticas são frutos de incontáveis pesquisas e anos de evolução no 

tratamento de pacientes oncológicos (Fesik, 2005; Fulda; Debatin, 2006; Kaufmann; Earnshaw, 

2000; Meiler; Schuler, 2006). 

1.5. A terapia farmacológica do câncer: histórico e aspectos contemporâneos 

A quimioterapia começou a ser estudada como estratégia para o tratamento do câncer no 

início dos anos 1900, através de triagens conduzidas pelo químico alemão Paul Ehrlich, que 

objetivavam reduzir o número de substâncias que poderiam suprimir tumores transplantados em 

roedores, para que fossem conhecidos, mesmo com as limitações da época, agentes com menor 

potencial tóxico e maior capacidade de supressão de tumores. Os estudos de Ehrlich basicamente 

giravam em torno de anilinas, derivados arsênicos e estruturas primórdias aos, hoje conhecidos, 

agentes alquilantes (Papac, 2001). 

O grande desafio dos pesquisadores no início do século 20 era propor modelos confiáveis e 

representativos, que fossem capazes de mensurar a eficácia de compostos ensaiados frente a 

diferentes linhagens tumorais. Evoluções significativas começaram a surgir em 1937, quando foi 

criado, nos Estados Unidos, o Instituto Nacional do Câncer (National Cancer Institute – NCI), e na 

década posterior, 1940, onde os trabalhos resultaram na inserção das mostardas nitrogenadas para o 

tratamento de linfomas, e de hormônios, primeiramente o estrógeno, para o tratamento de 

determinadas neoplasias associadas às gônadas. Entretanto, somente através de quatro programas de 

pesquisa, lançados durante o período da segunda guerra mundial, é que foram obtidas as evoluções 
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mais contundentes na descoberta de fármacos com maior efetividade no tratamento oncológico, o 

que culminou, em 1955, na criação do Centro Nacional de Serviços em Quimioterapia do Câncer, o 

primeiro núcleo mundial especializado no tratamento de pacientes acometidos por neoplasias 

malignas. Mais tarde, com o advento das pesquisas aplicadas, e de evoluções no ramo da biologia 

molecular e da biotecnologia, surgiram a fluorouracila no final dos anos 1950, os alcaloides da 

Vinca (nos anos 1960) e, posteriormente, na década de 1990, surgiram os anticorpos monoclonais, 

como o traztuzumabe. A Figura 5 mostra a linha cronológica de inserção dos principais fármacos 

para o tratamento do câncer, até hoje utilizados (Ali et al., 2012; deVita; Chu, 2008). 

 

Figura 5: Linha cronológica de inovações terapêuticas no tratamento do câncer (Ali et al., 2012; DeVita; Chu, 2008). 

Embora a quimioterapia ainda não seja curativa para muitos tipos de cânceres, esta mostra sua 

relevância no que tange a sobrevida do paciente, bem como no processo de regressão do quadro 

oncológico (McClellan et al., 2011). 

Os quimioterápicos antitumorais, de forma geral, atuam promovendo supressão do 

crescimento celular e atualmente são divididos em dois grupos, a saber: os quimioterápicos ciclo-

celular específicos e os ciclo-celular não específicos. A principal característica dos fármacos ciclo-

celular específicos está em atuar nas células cancerígenas que estão em processo de divisão. Em 

contrapartida, os ciclo-celular inespecíficos atuam em células que estão tanto em processo de 

divisão quanto em latência, ou seja, em fase G0. São exemplos de classes terapêuticas que compõem 

o grupo ciclo-celular específico os antimetabólitos, como a fluorouracila e o metotrexato, e também 

os agentes antimitóticos, como o paclitaxel e a vimblastina. Os primeiros atuam na fase S, 
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constituinte da intérfase do ciclo celular (vide Figura 2), atuam mais precisamente inibindo a 

replicação do DNA nas células tumorais. Já os agentes antimitóticos inibem a síntese de 

microtúbulos ou a degradação destes, quando já formados. Esses agentes exercem sua ação em 

células que se encontram na fase M (mitose), comprometendo então o processo de formação dos 

fusos mitóticos, essenciais para a divisão das cromátides em células que se encontram nessa fase 

(Hanahan; Weinberg, 2011; Harvey, 2008). 

Como representantes de quimioterápicos ciclo-celular não específicos podem ser citados os 

agentes alquilantes, como as beta-haloalquilaminas, e também os antibióticos antitumorais, como a 

doxorrubicina. Independentemente do mecanismo de ação, esses fármacos atuam diretamente sobre 

a estrutura do DNA, não importando a fase em que a célula se encontra, seja repouso ou 

proliferação, comprometendo assim todas as vias metabólicas e de síntese proteica, atuando por 

alquilação da dupla fita nucleotídica, no caso das mostardas, ou por intercalação entre as bases 

nitrogenadas da dupla hélice de DNA, o que é observado no mecanismo de ação dos antibióticos ao 

nível molecular (Lemke et al., 2012). 

O surgimento dos antibióticos antitumorais, como a doxorrubicina, do paclitaxel e dos 

alcaloides da vinca, mostra o potencial dos produtos naturais em compor e aumentar o arsenal 

terapêutico de tratamento e cura de neoplasias malignas. Dentre as matrizes naturais que podem 

prover moléculas interessantes para o desenvolvimento de novos fármacos antitumorais estão as 

diferentes espécies de pimenteiros, junto aos seus produtos de metabolismo, como a capsaicina e 

seus derivados capsaicinóides (Gordaliza, 2007; Lin et al., 2013). 

1.6. Capsaicina: aspectos gerais e seu potencial na terapia antineoplásica 

A capsaicina (Figura 6), ou N-vanilil-8-metil-1-nonenamida é um metabólito secundário 

natural, biossintetizado por plantas pertencentes à família Solanaceae e ao gênero Capsicum. É um 

produto oriundo da condensação de ácidos graxos com a vanililamina e pode ser isolada 

principalmente a partir dos frutos dessas espécies (Hayman; Kam, 2008; Thiele et al., 2008). Os 
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capsaicinóides são os principais responsáveis pela sensação pungente sentida na degustação de 

pimentas, apresentam característica atividade irritante às mucosas de mamíferos e possuem a 

capacidade de gerar termogênese em qualquer tecido ao qual entrem em contato (Carvalho; Wiest; 

Cruz, 2010). Esses compostos têm sido há muito tempo estudados, dado as diversas propriedades 

benéficas que podem trazer ao organismo humano (Carr et al., 2006; Oyagbemi et al., 2010). 

 

Figura 6: Fórmula estrutural da capsaicina. 

Dentre as diversas propriedades já conhecidas, a capsaicina possui atividade anti-inflamatória 

(Luo et al., 2011), atividade imunossupressora (Lee et al., 2007; Lee et al., 2010; Sancho et al., 

2002), além de gerar gastroproteção (Luo et al., 2011; Mózsik et al., 2007; Peng; Li, 2010; 

Satyanarayana, 2006; Szolcsányi; Barthó, 2001). Estudos realizados por Gram et al. (2007) revelam 

o potencial da capsaicina como possível agente para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 (Akiba 

et al., 2004; Moesgaard et al., 2005; Shu; Mendell, 2001; Van de Wall et al., 2005). 

A capsaicina apresenta também atividade antioxidante, a qual segundo estudos de Ochi et al. 

(2003) e Antonious et al. (2006), revela o alto potencial cardioprotetor que uma dieta rica em 

pimentas pode trazer ao indivíduo. Esse potencial de cardioproteção é atribuído à capacidade da 

capsaicina em neutralizar radicais livres, os principais responsáveis por promover a oxidação do 

LDL colesterol, que uma vez oxidados, podem causar danos à parede das artérias, desencadear 

processos inflamatórios e corroborar a redução da luz arterial, eventos estes que aumentam 

exponencialmente o risco de infarto do miocárdio (Rosa et al., 2002; Shin et al., 2010; Peng; Li, 

2010; Ramirez-Romero et al., 2000).  

Estudos recentes indicam que os capsaicinóides podem apresentar atividade farmacológica 

frente ao combate da obesidade (Luo et al., 2011; Vermaak et al., 2011), promovendo termogênese, 

e assim, gasto de energia através da formação de calor, acelerando o metabolismo basal e alterando 
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o catabolismo de lipídeos. Corroborando este fato, Hsu e Yen (2007) observaram que a capsaicina 

inibe a adipogênese e induz a apoptose de adipócitos (Joo et al., 2010; Kawabata et al., 2009; Lee et 

al., 2011; Leung, 2008; Reinbach et al., 2009; Shin et al., 2010). A capsaicina também possui a 

capacidade de promover analgesia (Basbaum et al., 2009). Ao estimular receptores capsaicinóides, 

chamados Receptores Vanilóides de Potencial Transitório subtipo 1 (TRPV1), a capsaicina 

promove depleção de substância P (Caterina et al., 1997; Caterina; Julius, 2001), o que desencadeia 

uma série de eventos intracelulares que resultam na hiperpolarização nociceptiva e consequente 

interrupção da transmissão do estímulo nervoso (Anand, 2003; Conway, 2008; Finnerup et al., 

2010; Grégio et al., 2008; Hayman; Kam, 2008; Lysy et al., 2003; Szallasi et al., 2007; Tominaga; 

Julius, 2000).  

Os capsaicinóides, em destaque a capsaicina, tem atraído bastante a atenção da comunidade 

científica, dado seu potencial de prevenir e combater o câncer (Okano et al., 2011; Pan; Ho, 2008; 

Surh; Lee, 1996). Diversos estudos in vitro e também in vivo têm demonstrado de maneira 

consistente que a capsaicina pode prevenir processos carcinogênicos em diferentes linhagens 

celulares (Surh, 2002a; Surh, 2002b; Thoennissen et al., 2010).  

Estudos realizados por Polnaszek (2010) revelaram que a administração de capsaicina induziu 

a apoptose de células tumorais de tecido urotelial (bexiga). Lee et al. (2004) relatou que a indução 

de morte celular gerada pelos capsaicinóides é causada por despolarização mitocondrial e mais 

tarde, Yang et al. (2009) complementou este fato, propondo que a formação de ROS seria o evento 

bioquímico responsável por provocar o estresse oxidativo celular, o que corrobora ao colapso total 

de sua viabilidade e consequente sinalização de mecanismo apoptótico pela via intrínseca, abordada 

no item 1.4.2.2 do presente trabalho (Sánchez et al., 2006; Wang et al., 2011). Outros estudos 

apontam que a indução de apoptose promovida pela capsaicina seja causada por danos oxidativos 

diretos ao DNA, danos estes conferidos pelas anteriormente citadas, espécies reativas de oxigênio 

(Carragher, 2006; Kim; Moon, 2004; Oikawa et al., 2006; Porter; Jänicke, 1999; Saez et al., 2006; 

Singh et al., 2001). 
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Galati e O´Brien (2003) evidenciaram que a capsaicina é útil no tratamento de neoplasias 

hepáticas e relataram sua atividade citoprotetora para células íntegras, isto é não tumorais. Em 

complementação a isso, Kim et al. (2005) e Lee et al. (2009) propuseram que, em células oriundas 

de hepatoma humano (HepG2), o mecanismo de indução apoptótica da capsaicina esteja ligado à 

elevação intracelular de íons Ca2+, e atribuíram esse fenômeno à ativação da enzima calpaína, uma 

protease Ca2+ dependente, de ação homóloga às caspases, ou seja, esta cliva o citoesqueleto celular 

e compromete o funcionamento da maquinaria celular. 

Jung et al. (2001) relatou que o processo de morte celular induzida pela capsaicina envolve 

caspase 3, que conforme citado anteriormente, é uma das principais proteases efetoras, envolvida na 

cascata bioquímica da apoptose, sendo esta ativada pela via intrínseca, tendo sido observada a 

superexpressão de Bax, uma proteína proapoptótica que complexa com a proteína Bid, gerando 

aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial e assim liberação de citocromo c. Junto a 

estas observações, Gosh e Basu (2010) observaram que, além da superexpressão de proteínas 

proapoptóticas, culturas tratadas com capsaicina causam também depleção de Bcl-2, a principal 

proteína antiapoptótica responsável por manter a integridade da membrana mitocondrial, porém 

observaram que a ativação apoptótica ocorreu através da via extrínseca, ou seja, por sinalização via 

receptor de morte, neste caso o receptor Fas, cuja estrutura proteica apresenta elevada homologia 

com os receptores vanilóides do tipo TRPV (Gosh; Basu, 2010, Jun et al., 2007). 

Diversos estudos abordam o potencial quimiopreventivo dos capsaicinóides em relação à 

profilaxia do câncer, Anandakumar et al. (2009) relatou que a capsaicina foi capaz de prevenir 

processos carcinogênicos gerados em células pulmonares expostas ao benzopireno, substância 

presente no tabaco, inibindo o crescimento de células tumorais em modelos in vivo. Kang et al. 

(2003) complementado por Tuoya et al. (2006) relatou que a capsaicina promoveu em seus estudos 

indução seletiva de apoptose, somente em células neoplásicas, estas provenientes de tecido 

mamário. Esses estudos foram conduzidos nas linhagens MCF-7 (linhagem de tecido mamário 

tumoral) e H-has MCF-10A (linhagem mamária sadia). 
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Estudos in vivo mostraram que os capsaicinóides foram capazes de prevenir a 

teratogenicidade conferida pelo etanol quando administrado a ratas em período gestacional (Kim et 

al., 2008). Em concordância a este fato, Malagarie-Cazenave et al. (2011) considerou a capsaicina e 

seus análogos, importantes componentes que podem ser usados nas estratégias de prevenção, 

tratamento e combate de neoplasias gástricas e prostáticas, fato ressaltado também por Sanchéz et 

al. (2005), Chow et al. (2007) e Venier et al. (2009, 2010). 

É conhecido que a capsaicina e seus análogos exercem atividade antitumoral frente a células 

neoplásicas pancreáticas, sobre células leucêmicas, células da região colorretal e por fim, é descrita 

também sua atividade supressora sobre gliomas e glioblastomas (Gil; Kang, 2008; Han et al., 2002; 

Lee et al., 2000; Lu et al., 2010; Zhang et al., 2003; 2008). 

Como pode ser observado, diversos experimentos in vivo e in vitro foram conduzidos ao 

longo dos últimos anos a fim de elucidar o mecanismo de indução apoptótica promovido pela 

capsaicina, porém, a via de indução ainda não está totalmente elucidada, e o mecanismo envolvido 

na atividade antitumoral dos capsaicinóides ainda mostra-se divergente na literatura. Ziglioli et al. 

(2009) sugeriu que o mecanismo de indução apoptótica relativo às estruturas vanilóides, como a 

capsaicina, ocorra pelas duas vias principais de modulação da apoptose, ou seja, propôs que os 

capsaicinóides atuam tanto pela via intrínseca quanto pela via extrínseca. Conforme ilustrado na 

Figura 4. Ambas as vias resultam na mesma sinalização, ou cascata, de apoptose celular, estando 

portanto, inter-relacionadas quanto à ativação das caspases efetoras. Maity et al. (2010) e Gosh e 

Basu (2010) endossaram essa hipótese ao observarem que a via extrínseca está relacionada a 

receptores TRPV1. Como exemplo tem-se o próprio Fas, cuja estrutura proteica é associada a 

receptores do tipo vanilóide (os TRPVs), que ao interagirem com a capsaicina, podem promover o 

influxo de íons Ca2+ ao citossol, que por sua vez dispara mecanismos inerentes às sinalizações que 

culminam na apoptose por via extrínseca. Esse evento pode também ativar a cascata relativa à via 

apoptótica intrínseca, caso haja clivagem da proteína Bid que, ao ser convertida em sua forma 

truncada (tBid) é capaz de se oligomerizar com a proteína Bax. Esse oligodímero tBid-Bax ao se 
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ligar à membrana mitocondrial aumenta a permeabilidade da mesma, promovendo então o efluxo de 

citocromo c (Grinberg et al., 2002; Jung et al., 2001; Wang et al., 2011). 

Ainda que não seja totalmente elucidado o mecanismo de indução de apoptose acerca dos 

capsaicinóides, estes apresentam atividade antitumoral interessante e amplamente descrita na 

literatura. Portanto a capsaicina mostra-se um protótipo potencial ao desenvolvimento de novas 

moléculas que, sendo racionalmente planejadas a partir da estrutura capsaicinóide, possam obter 

seletividade e potência superiores as do protótipo, e que ainda apresentem menor número de efeitos 

adversos se comparados aos apresentados pela capsaicina, como sua ação pungente e sua baixa 

estabilidade físico-química (Thoennissen et al., 2010). 

1.7. Planejamento racional de fármacos 

A descoberta de novas moléculas com potencial de se tornarem fármacos pode ocorrer através 

de quatro formas distintas, são elas: o acaso, fontes naturais, fontes sintéticas e virtuais, também 

chamadas de in silico (Drews, 2000).  

O acaso pode ser exemplificado com a clássica descoberta da penicilina G em 1929 por 

Alexander Fleming (Fleming, 1929), que ao observar uma placa de Staphylococcus aureus 

contaminada com fungos do gênero Penicillium, constatou a presença de halo inibitório no entorno 

deste. Este fato levou Fleming a considerar presente naquele meio de cultura, alguma substância 

capaz de inibir o crescimento de S.aureus no entorno do fungo, substância esta que mais tarde viria 

a se tornar o primeiro antibiótico beta-lactâmico utilizado na terapêutica (Kardos; Demain, 2011). 

A obtenção de moléculas bioativas por fontes naturais pode ser relacionada à determinação da 

morfina, alcaloide isolado e descoberto a partir do óleo-resina bruto da papoula em 1805 pelo 

farmacêutico alemão Friedrich Sertüner (Jordan; Devi, 1998). Esse hipnoanalgésico foi e é até os 

dias atuais, amplamente empregado no tratamento da dor e sedação, além de ter servido de 

protótipo para o desenvolvimento de vários fármacos introduzidos na clínica posteriormente 

(Duarte, 2005). 
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Como exemplo de obtenção de fármacos por fontes sintéticas, pode ser citado o ácido 

acetilsalicílico. Essa molécula foi sintetizada pela primeira vez por Félix Hoffmann em 1897, a 

partir do ácido salicílico em reação com anidrido acético. O resultado dessa reação gerou uma 

molécula não existente na natureza, cujas propriedades e efeitos no organismo são estudados até os 

dias atuais. Como efeitos farmacológicos bem estabelecidos, o ácido acetilsalicílico de Hoffmann 

possui atividade anti-inflamatória, antipirética, analgésica e ação antiagregante plaquetária (Vane; 

Botting, 2003). 

O planejamento de fármacos in silico, ou seja, a partir de métodos computacionais de análise 

e validação, tem sido cada vez mais utilizado pela comunidade científica, dado a capacidade de 

correlação entre variáveis que programas computacionais são capazes de realizar, para propor a 

afinidade de um possível ligante para com seu respectivo alvo. Como exemplo de fármaco, que 

obteve sua gênese com o auxílio de métodos de planejamento in silico, tem-se o vorinostate (Figura 

7), primeiro inibidor de histona desacetilase (HDAC) inserido na terapêutica (Gullo et al., 2006). 

 

Figura 7: Obtenção do vorinostate a partir da tricostatina, de origem natural. 

Destinado ao tratamento antineoplásico, o vorinostate provém de modificações moleculares 

racionais realizadas a partir de um composto natural, a tricostatina (Chin et al., 2006; Marks; 

Breslow, 2007). 

Como exemplificado pela tricostatina e o vorinostate, matrizes de obtenção de fármacos 

podem ser, em seu processo de exploração científica, auxiliadas por técnicas e abordagens racionais 

de desenvolvimento de novas moléculas bioativas, gerando assim moléculas com atividade 

biológica superior (Barreiro; Fraga, 2005; 2008). 
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Essas abordagens racionais podem ser desenvolvidas através de estudos de 

complementaridade entre o ligante planejado e a estrutura de seu alvo, quando esta é conhecida. 

Esta técnica, denominada SBDD (acrônimo de Structure-based drug desing) utiliza princípios de 

complementaridades eletrostáticas, estéricas, hidrofílicas e hidrofóbicas entre a molécula planejada 

e a estrutura relativa ao alvo de interesse, sendo caracterizado como uma abordagem de 

planejamento racional baseada na estrutura da biomacromolécula (Amzel, 1998; Erlanson; 

McDowell; O’Brien, 2004). 

Quando não se conhece a estrutura do alvo de ligação de determinado ligante, o planejamento 

racional de novas moléculas bioativas pode ser norteado pelos ligantes já existentes, visando com 

isso, otimizar sua ação, tornar a nova molécula menos tóxica, e/ou mais seletiva (Moro et al., 2005). 

Esse tipo de planejamento, chamado de LBDD (acrônimo de Ligand-based drug design), baseia-se 

na estrutura da micromolécula, ou seja, na estrutura do ligante conhecido, que provoca ou suprime a 

ação biológica em questão. A partir deste, são planejadas modificações estratégicas na estrutura 

molecular bioativa, para que posteriormente sejam feitas as sínteses dessas moléculas modificadas, 

estas consideradas análogas ao protótipo. Essas modificações são realizadas valendo-se de 

similaridades físico-químicas entre análogo e protótipo, buscando a melhoria de interação in loco da 

molécula análoga, em relação a sua antecessora (Hajduk, 2006; Moro et al., 2005). 

Através dessas estratégias de modificação molecular empregadas, propriedades físico-

químicas podem ser moduladas nas estruturas planejadas (Biot et al., 2004). Lipinski et al. (2001) 

elencou, após um minucioso levantamento bibliográfico, as principais características que compostos 

bioativos administrados por via oral apresentavam, observando que quatro propriedades se 

mantinham dentro de limites específicos em cerca de 90% dos fármacos inseridos na terapêutica. 

Denominada como “Regra dos Cinco” de Lipinski, essa abordagem de planejamento racional prevê, 

para as moléculas planejadas, valores específicos de peso molecular, que deve ser menor ou igual a 

500 Da, de sítios doadores de ligação de hidrogênio (HBD), que devem ser menores ou iguais a 5, 

de sítios aceptores de ligação de hidrogênio (HBA), que devem ser menores ou iguais a 10, e por 
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fim estabelece valores limites para a lipofilicidade da molécula, limitando o LogP da mesma a 

valores menores ou iguais a 5.  

Com essa abordagem Lipinski (2004) enaltece a característica drug-like que será intrínseca às 

novas moléculas, isto é, propriedades e características presentes na maioria dos fármacos 

administrados via oral (Lipinski et al., 2001; Lipinski, 2004).  

Diversas são as estratégias de modificação molecular que podem ser utilizadas no exercício 

do planejamento de novos compostos bioativos. Dentre as mais promissoras e empregadas na 

química medicinal contemporânea, podem ser citadas o bioisosterismo, a inserção de grupos 

volumosos e a homologia (Lima; Barreiro, 2005; Résimont; Liégeois, 2010). 

Bioisósteros podem ser definidos como átomos, ou determinado grupo destes, que apresentam 

características eletrônicas e/ou físico-químicas semelhantes, podendo assim, apresentar bioatividade 

similar ou equivalente. Com a substituição de determinado átomo ou grupo químico de uma 

molécula por bioisósteros, é possível que ocorram alterações benéficas de parâmetros 

farmacocinéticos e farmacodinâmicos no análogo correspondente (Barreiro; Fraga, 2008). 

Bioiósteros podem ser subdivididos em duas categorias: clássicos e não clássicos. Átomos ou 

grupos funcionais que possuem mesma valência, e anéis equivalentes, são denominados 

bioisósteros clássicos. Bioisósteros que não se encaixam no grupo anterior são classificados como 

bioisósteros não clássicos. A Figura 8 apresenta a sulfanilamida, fármaco bioisóstero não clássico 

de função orgânica do ácido para-aminobenzóico (PABA). Exemplo de bioisosterismo clássico de 

equivalência anelar, presente na natureza, é o apresentado pelos aminoácidos tirosina e histidina. 

Bioisósteros clássicos de mesma valência, presentes na natureza, podem ser exemplificados pelos 

aminoácidos cisteína e serina, onde o grupo sulfidrila do primeiro é substituído por hidroxila no 

segundo (Figura 8). Bioisósteros estrategicamente planejados e sintetizados podem apresentar maior 

estabilidade físico-química ou metabólica se comparados aos seus protótipos (Devereux; Popelier, 

2010; Lima; Barreiro, 2005). 
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Figura 8: Exemplos de bioisosterismo clássico e não clássico (Lima; Barreiro, 2005). 

A inserção de grupos volumosos em uma estrutura pode conferir diversas propriedades 

biológicas à molécula planejada. Como exemplo de efeitos que podem ser obtidos por introdução de 

grupos volumosos em moléculas bioativas está a resistência a ataques enzimáticos, que pode ser 

observado pelas penicilinas resistentes a ação das beta-lactamases (por exemplo a meticilina). A 

geração de antagonistas a partir de agonistas é outro exemplo de efeito obtido na inserção de grupos 

volumosos em uma estrutura, que pode ser exemplificado pelo pronetalol, planejado a partir da 

estrutura da epinefrina e que mais tarde originou o propranolol. Outro benefício que pode ser obtido 

com a introdução de grupos volumosos em uma estrutura, e que merece destaque, é a maior 

capacidade de interação da mesma com seu alvo biológico, isto porque a introdução destes grupos 

pode fazer com que a nova entidade química interaja com regiões não exploradas pela molécula 

protótipo, ou então, melhore o modo de interação em regiões já exploradas, o que pode ser 

exemplificado pelo enalaprilato (Figura 9), cujo grupo volumoso inserido em sua estrutura fez com 

que a nova molécula fosse capaz de interagir com um bolsão hidrofóbico da enzima conversora de 

angiotensina (ECA) não explorado pelo captopril, o que gerou redução em sua dosagem terapêutica 

(Patrick, 2008). 
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Figura 9: Otimização da estrutura do captopril até a obtenção do enalaprilato (Patrick, 2008). 

Modificações planejadas por homologia consistem na alteração de uma ou mais unidades 

metilênicas (-CH2-) na estrutura análoga, em relação a seu protótipo. Com estas alterações o 

composto final pode apresentar padrões físico-químicos de lipofilicidade diferentes do protótipo, 

sendo maior, caso haja aumento de unidades metilênicas na estrutura, também chamada de 

homologia superior, ou menor, se houver redução das mesmas, o que é chamado de homologia 

inferior (Huggins et al., 2012). Além de lipofilicidade, a Figura 10 demonstra que o acréscimo ou 

decréscimo de unidades metilênicas altera as distâncias interatômicas da molécula análoga. Com 

isso, há modificação de padrões estéricos entre ambos, resultando em possíveis modificações em 

parâmetros farmacocinéticos e, principalmente, nos parâmetros farmacodinâmicos do análogo 

homólogo, o que pode alterar o modo de interação do mesmo no sítio de ação e assim melhorar sua 

afinidade no que diz respeito à formação do complexo ligante-alvo (Huggins et al., 2012). 

 

Figura 10: Representação esquemática da melhoria de interação obtida com o uso da estratégia homologia. 
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Em auxílio ao planejamento racional de fármacos por LBDD ou SBDD, podem ser usados 

métodos computacionais estatísticos, que correlacionam a estrutura dos análogos e suas respectivas 

atividades biológicas, obtidas normalmente por ensaios in vitro. Essa abordagem é chamada de 

relação estrutura-atividade, ou REA, termo oriundo do inglês structure-activity relantionship (SAR) 

(Heim et al., 2002). A correlação estabelecida entre a estrutura química e a atividade biológica pode 

ser quantitativa (QSAR – Quantitative structure-activity relantionship), cuja vantagem é fornecer 

informações quanto à contribuição (positiva ou negativa) de cada substituinte em uma série de 

análogos, para a atividade biológica da molécula (Hansch et al., 1995). Com esse tipo de análise é 

possível planejar análogos de maneira mais focada e objetiva, visto que a análise de QSAR norteará 

sobre quais propriedades físico-químicas, contribuirão positivamente para a atividade biológica, 

elevando as expectativas de sucesso na pesquisa de novas entidades químicas promissoras (So; 

Karplus, 1996; Zhao et al., 2001). 

Diversas são as técnicas de QSAR empregadas atualmente, dentre as utilizadas estão o QSAR 

clássico (2D) e o HQSAR (Hologram quantitative structure-activity relantionship), que viabilizam 

o planejamento de novos compostos, mesmo quando não é conhecida a estrutura tridimensional do 

alvo de atuação dos mesmos. Técnicas de QSAR-2D se valem de cálculos de descritores e 

correlação destes com a disposição espacial dos análogos e do protótipo (que devem estar 

alinhados). Já o HQSAR correlaciona as atividades biológicas de cada análogo em relação às 

diversas características comuns entre todas as moléculas de determinada série, com isso, o HQSAR 

fornece informações quanto a quais grupos ou padrões químicos contribuem mais ou menos para a 

atividade biológica da molécula (Waller, 2004). Dentre esses fatores podem ser citados o 

comprimento da cadeia carbônica, distâncias interatômicas, grupos polares, regiões lipofílicas, 

regiões com elevada densidade eletrônica, distância entre grupos funcionais da molécula, entre 

outras (Waller, 2004). 

Como já citado, o emprego dessas técnicas, que utilizam descritores para traçar correlações 

entre as estruturas das moléculas e suas respectivas atividades biológicas, mostram-se ainda mais 
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relevantes quando não é conhecida a estrutura cristalografada, ou seja, com disposição 

tridimensional, do alvo de atuação desses ligantes, o que é observado para a capsaicina, que não 

possui seu mecanismo de indução de morte celular totalmente elucidado, e assim, não possui alvo 

específico de atuação, o que inviabiliza a utilização de outras técnicas e abordagens de modelagem 

molecular (Eckert; Bajorath, 2007; Guido et al., 2008). 

Face às necessidades dos estudos de correlação entre os descritores físico-químicos e as 

respectivas estruturas químicas das moléculas ensaiadas, Paul Craig (1971) propôs uma abordagem 

racional de monossubstituição de sistemas aromáticos, capaz de avaliar a influência da 

lipofilicidade e das propriedades eletrônicas de determinada molécula, em sua atividade biológica. 

Craig (1971) propôs em seus estudos um diagrama (Figura 11) de correlação entre pi (π), uma 

constante de lipofilicidade, e sigma (σ), constante de parâmetro eletrônico relacionada a disposição 

dos elétrons em torno do substituinte inserido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esquema racional de monossubstituição proposta por Craig (1971) para sistemas aromáticos. 

Com essa abordagem, é possível estabelecer correlações entre as propriedades lipofílicas e 

eletrônicas, e suas respectivas influências sobre a atividade biológica da nova molécula, o que 

viabiliza o planejamento de moléculas subsequentes, com maior potencialidade em exercer 
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atividade biológica superior. Para tanto, devem ser planejadas moléculas que enalteçam a 

propriedade (eletrônica ou lipofílica) que mais contribui positivamente para a atividade biológica, o 

que configura o diagrama de Craig uma importante estratégia de triagem racional de compostos 

com atividade biológica superior (Tavares, 2004). 

Para a correta determinação quantitativa da relação entre a estrutura química e a atividade 

biológica (QSAR) de uma série de compostos, é necessário que dois requisitos básicos sejam 

atendidos para que o modelo gerado seja robusto e confiável, são eles: a variabilidade estrutural da 

série estudada, e a variabilidade de atividade biológica, ou seja, a série em questão deve conter 

análogos ativos; análogos com atividade discreta; e análogos não ativos, ou com atividade biológica 

extremamente baixa, para que assim seja possível se determinar qual ou quais propriedades 

contribuem positiva ou negativamente para a atividade biológica (Castilho et al., 2007; Perkins et 

al., 2003).  

Em situações onde uma série de compostos não apresenta variabilidade de atividade 

biológica, visto que se trata de uma variável determinada estritamente de forma experimental, a 

elaboração de um estudo de QSAR fica prejudicado. Nestes casos, uma estratégia alternativa que 

pode ser adotada é o cálculo das propriedades físico-químicas daqueles análogos que apresentaram 

atividade, bem como do protótipo dos mesmos, visto que neste estudo podem ser idintificadas 

possíveis propriedades físico-químicas que estejam correlacionadas com a atividade biológica dos 

mesmos (Eckert; Bajorath, 2007; Guido et al., 2008; Tavares, 2004). 

Face ao exposto, a capsaicina pode ser considerada um protótipo proveniente de matrizes 

naturais que, quando somada às estratégias de planejamento racional e aos recursos de modelagem 

molecular, mostra extremo potencial para fornecer moléculas com atividade antitumoral 

interessante, capazes de fornecer novas alternativas e opções para o tratamento do câncer. 
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JUSTIFICATIVA 
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Abordadas as problemáticas acerca do câncer, é extremamente importante que sejam 

realizadas pesquisas que visam desenvolver novos agentes quimioterápicos para o tratamento do 

câncer.  

Como a capsaicina apresenta atividade antitumoral relevante (em concentrações 

micromolares) frente às neoplasias de maior índice de mortalidade segundo a OMS, esta se mostra, 

como mencionado anteriormente, um importante protótipo para o planejamento e síntese de novas 

moléculas que podem apresentar bioatividade importante e redução de efeitos adversos. 

Assim, este trabalho teve como objetivo central, através das estratégias de modificação 

molecular: bioisosterismo e homologia, sintetizar análogos da capsaicina, atingindo assim os 

seguintes objetivos específicos: 

I. Sintetizar análogos funcionais sulfonamídicos e sulfonatos da capsaicina; 

II. Avaliar a ação citotóxica desses análogos em comparação à capsaicina, frente a linhagens 

celulares afetadas (tumorais) e sadias (fibroblastos), descritas no subitem 4.1.3 deste 

trabalho; 

III. Realizar estudos de elucidação mecanística dos análogos que apresentaram atividade; 

IV. Determinar, através de abordagens in silico, as propriedades físico-químicas dos análogos 

que foram ativos nos ensaios de citotoxicidade. 
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3. PLANEJAMENTO DAS 

SÉRIES PROPOSTAS 
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A capsaicina foi o protótipo sobre o qual todos os análogos foram planejados e sintetizados, 

conforme mostra a Figura 12. 

Os compostos foram divididos em duas séries. A primeira, denominada série I, compreende 

os derivados sulfonamídicos da capsaicina, e a segunda, nomeada como série II, é relativa aos 

análogos capsaicinóides de função sulfonato, sendo estas moléculas análogos bioisostéricos não-

clássicos da ligação amídica presente na estrutura capsaicinóide. Cada série foi dividida em duas 

subséries, que trazem consigo variações na região C (Figura 12) da estrutura protótipo. A subsérie 

IA compreende os análogos sulfonamídicos de cadeia lateral alquílica. A subsérie IB contém as 

sulfonamidas de cadeia lateral arílica. O mesmo raciocínio se aplica aos derivados sulfonatos, 

estando estes subdivididos nas subséries IIA e IIB, a primeira referente às moléculas de cadeia 

lateral alquílica, e a segunda, relativa às de cadeia lateral arílica. 

 

Figura 12: Planejamento dos análogos capsaicinóides sulfonamídicos e sulfonatos. 
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A escolha dos grupos substituintes alquílicos foi realizada por variações de homologia, ou 

seja, de unidades metilênicas (-CH2-), à cadeia lateral (região C) capsaicinóide. Os substituintes 

arílicos foram escolhidos a partir dos quatros quadrantes do diagrama de Craig (1971) (item 1.7. 

deste trabalho). 

A escolha das funções orgânicas bioisostéricas à função amida presente na capsaicina, se deu 

por razões distintas. A escolha da função sulfonamídica ocorreu devido a inserção de um sítio 

adicional de acepção de hidrogênio, e também devido a maior estabilidade à hidrolise química que 

esta função possui.  

Já a função bioisostérica sulfonato foi escolhida devido aos precedentes literários existentes 

de fármacos antitumorais que apresentam tal função, como por exemplo, o agente alquilante 

bussulfano (Figura 13). Esta função foi eleita na expectativa de se obter análogos bifuncionais, que 

pudessem atuar tanto por indução de morte celular, quanto por interrupção do ciclo celular normal, 

mecanismo atribuído aos agentes alquilantes clássicos (Patrick, 2008; Socié et al., 2001). 

 

Figura 13: Fórmula estrutural do fármaco bussulfano. 
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4.  MATERIAL 

E MÉTODOS 
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4.1. Material 

4.1.1. Reagentes, solventes e demais materiais para síntese 

 4-dimetilaminopiridina – DMAP (Merck®) 

 Acetato de etila (Synth®) 

 Acetona (Synth®) 

 Ácido clorídrico (Synth®) 

 Álcool piperonílico (Sigma-Aldrich®) 

 Bicarbonato de sódio (Synth®) 

 Carbonato de sódio (Synth®) 

 Carvão ativado (Synth®) 

 Cloreto de 3-nitro benzenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de 4-cloro benzenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de 4-fenil benzenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de 4-flúor benzenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de 4-metil benzenossulfonila ou 4-toluenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de 4-metoxi benzenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de 4-nitro benzenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de 4-terc-butil benzenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de benzenossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de estanho II (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de isobutanossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de isopropanossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de n-butanossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de n-etanossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de n-hexanossulfonila (Sigma-Aldrich®) 
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 Cloreto de n-octanossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de n-propanossulfonila (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de sódio (Synth®) 

 Clorofórimo deuterado – CDCl3 (Tedia®) 

 Clorofórmio (Synth®) 

 Diclorometano (Synth®) 

 Dimetilsulfóxido deuterado – DMSO-d6 (Tedia®) 

 Hexano (Synth®) 

 Hidróxido de sódio (Synth®) 

 Metanol (Synth®) 

 Piperonilamina (Sigma-Aldrich®) 

 Placa cromatográfica delgada de sílica gel 60 Å, fluorescente F-254 (Merck®) 

 Sílica gel 60 Å – 70-230 mesh (Merck®) 

 Sílica gel 60 Å – 230-400 mesh (Merck®) 

 Sulfato de magnésio anidro (Synth®) 

 Sulfato de sódio anidro (Synth®) 

 Trietilamina (Sigma-Aldrich®) 

4.1.2. Equipamentos para síntese e caracterização das moléculas 

 Agitadores magnéticos 

 Analisador elementar Perkin Elmer®, modelo 2400 CHN 

 Aparelho de ponto de fusão capilar Büchi®, modelo M565 

 Bomba de alto vácuo Edwards®, modelo NXD6SI 

 Bomba de vácuo Vacuubrand®, modelo ME-1C 

 Câmara de luz ultravioleta (254 nm) 
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 Espectrômetro de ressonância magnética nuclear (RMN) Brucker®, modelo Advanced 

DPX-300. Frequências: 300 MHz e 75 MHz 

 Evaporador rotativo Büchi®, modelo R-114, acoplado à bomba de vácuo Büchi®, 

modelo V-700 e banho-maria Büchi®, modelo B-480. 

4.1.3. Reagentes, solventes e demais insumos para ensaio biológico 

 Alaranjado de acridina (Chemical Co., St. Louis, MO) 

 Álcool isopropílico (Synth®) 

 Anticorpo anti-ciclina A de camundongo (Cell Signaling Technology®) 

 Anticorpo anti-β-actina de coelho (Cell Signaling Technology®) 

 Anticorpo anti-ciclina D1 de camundongo (Cell Signaling Technology®) 

 Anticorpo anti-ciclina D3 de camundongo (Cell Signaling Technology®) 

 Anticorpo IgG conjugado com peroxidase de rabanete (Cell Signaling Technology®) 

 Anticorpo anti-p21 Waf/Cip 1 de coelho (Cell Signaling Technology®) 

 Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio – MTT (Sigma-Aldrich®) 

 Camundongo nude atímico fêmea 

 Capsaicina (Sigma-Aldrich®) 

 Corante de actina (Sigma-Aldrich®) 

 Dimetilsulfóxido – DMSO (Sigma-Aldrich®) 

 Estreptomicina (Sigma-Aldrich®) 

 Fluoreto de polivinilideno – PVDF 

 Kit inibidor de proteases (Cell Signaling Technology®) 

 Linhagem celular 3T3 – fibroblasto humano (ATCC®) 

 Linhagem celular B16-F10 – melanoma murinho (ATCC®) 

 Linhagem celular HUVEC – endotélio venoso de tecido umbilical humano (ATCC®) 

 Linhagem celular MCF-7 – adenocarcinoma mamário (ATCC®) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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 Linhagem celular MDA-MB-231 – adenocarcinoma mamário (ATCC®) 

 Meio de cultura D-MEN (Sigma-Aldrich®) 

 Meio de cultura RPMI (Sigma-Aldrich®) 

 Penicilina (Sigma-Aldrich®) 

 Pipetas graduadas descartáveis de 5 mL, 10 mL e 25 mL 

 Placa de 96 poços para cultura celular 

 Poliacrilamida 

 Programa UVIBANDMAX™ 15.03A (UVItec Ltd., Cambridge, UK) 

 Rato Wistar macho 

 Soro fetal bovino (Gibco 16000044) 

 Substrato LumiataTM Forte Western HRP (Millipore®) 

 Tampão fosfato salino – PBS (Sigma-Aldrich®) 

 Tampão de amostra para Western blot (50 mM de cloridrato de 

tris(hidroximetil)aminometano (Tris-HCl), pH 6,8, 2% de dodecil sulfato de sódio-

SDS, 10% de glicerol, 5% de 2-β-mercaptoetanol) 

 Tripsina (Sigma-Aldrich®) 

 Tubos Falcon de 15 mL 

 Vial para congelamento de 1 mL 

4.1.4. Equipamentos utilizados nos ensaios biológicos  

 Aparato de Hargreaves 

 Capela de fluxo laminar 

 Centrífuga refrigerada Eppendorf®, modelo 5810-R 

 Citômetro de fluxo FACScalibur® 

 Estufa incubadora Thermo Scientific®, modelo FORMA – série 3 

 Microscópio invertido Nikon®, modelo Eclipse TS100 
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 Paquímetro digital  

 Ultra Freezer de armazenagem a -80 °C Indrel®, modelo IULT 335D 

4.1.5. Hardwares e softwares para modelagem molecular 

 ChemBio Draw Ultra™ 12.0 (CambridgeSoft®
, 2012) 

 Gaussian™ G03 6.0 (para Windows®, Gaussian Inc., 2004) 

 Gaussview™ 5.0 (para Windows®, Gaussian Inc., 2004) 

 Hyperchem™ 8.0 (para Windows®, Hypercube, 2008) 

 Marvin Beans™ 5.3.8 (ChemAxon®, 2010) 

 MOLSIM™ 3.2 (Doherty, 2002) 

 OpenBabel™ 2.1.1 (Free Software Foundation, Inc. 2006, Boston, MA, EUA) 

 Sistema operacional Windows®, com processador Intel®
 Core™ i7 2.40 GHz, 8.0 GB 

de memória (RAM) e placa de vídeo Geforce® GT 2 GB, modelo 630M. 

 ViewerLite™ 5.0 (Accelrys Inc., 2002) 

4.2. Métodos 

 4.2.1. Estratégia sintética e identificação dos compostos planejados 

Os compostos foram obtidos em uma etapa sintética, utilizando-se como materiais de partida 

para as séries IA e IB, a piperonilamina e cloretos de sulfonila. Para as séries IIA e IIB foram 

usados o álcool piperonílico junto aos cloretos de sulfonila. Essa estratégia reacional foi traçada 

tanto para os compostos alquílicos quanto para os arílicos (Figura 14). 
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Figura 14: Estratégia sintética de obtenção dos análogos propostos. Condições reacionais: (i) RSO2Cl, Na2CO3, H2O, 

t.a., 2-6 h; (ii) RSO2Cl, Et3N, DMAP, CH2Cl2, t.a., 2-6 h. 

 4.2.2. Reação de sulfonilação 

As moléculas sintetizadas foram obtidas em uma única etapa sintética, exceto os compostos 

RPF-110 e RPF-111 que foram obtidos em duas etapas, a primeira de formação dos análogos 

nitroderivados (RPF-102 e RPF-107) e posterior redução destes. As reações ocorreram em meio 

aquoso, segundo as condições de Deng e Mani (2006). Foram usadas quantidades equimolares de 

piperonilamina (série I) (Sigma-Aldrich®) ou álcool piperonílico (série II) (Sigma-Aldrich®) e dos 

cloretos de sulfoníla (Sigma-Aldrich®). 

Inicialmente 5 mmoles do nucleófilo (0,755 g de piperonilamina, ou 0,76 g do álcool 

piperonílico) foram suspensos em 20 mL de água destilada sob agitação constante. O sistema teve 

então o seu pH ajustado para 9,0 com a adição de solução saturada de Na2CO3. Após 30 minutos de 

agitação, adicionou-se gota a gota 5 mmoles do cloreto de sulfonila ao meio reacional. Os cloretos 

de sulfonila que se apresentaram em estado sólido, foram previamente solubilizados em 2 mL de 

clorofórmio. O sistema foi mantido sobre agitação constante por 2 a 6 horas, em temperatura 

ambiente com constante verificação do pH, corrigido para 9,0 sempre que necessário. A formação 

de precipitados, indicou a provável formação dos produtos finais. 

Posteriormente a formação dos compostos foram confirmadas por cromatografia em camada 

delgada comparativa (CCDC) (Deng; Mani, 2006). 
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A purificação dos compostos foi realizada de acordo com Deng e Mani (2006), primeiramente 

por filtração simples, seguida por extrações líquido-líquido, utilizando clorofórmio como fase 

orgânica e como fases aquosas solução de HCl 5%, solução saturada de NaHCO3 e salmoura 

(Brine). Após as extrações, a fase orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro ou sulfato de 

magnésio anidro. O solvente foi removido por rotaevaporação. Os produtos finais foram submetidos 

a recristalização em sistema hexano-clorofórmio (4:1) e, quando necessário, foi procedida a 

purificação em coluna cromatografia, valendo-se de sílica gel 60Å – 70-230 mesh ou 230-400 mesh 

(Merck®) como fase estacionária e clorofórmio ou hexano/acetato de etila (nas proporções 1:1, 1:2 

ou 2:1) como eluente. Para armazenamento e posteriores caracterizações, o solvente residual foi 

removido em bomba de alto vácuo. 

 4.2.3. Reação de redução 

Os análogos nitroderivados, RPF-102 e RPF-107, foram reduzidos a partir da metodologia 

proposta por Bellamy & Ou (1984) e originaram os compostos RPF-110 e RPF-111. Utilizou-se 6 

equivalentes de cloreto de estanho II (SnCl2) em solvente prótico (etanol) na proporção de 10 

mL/mmol. O sistema foi mantido em refluxo por 1 h, sendo acompanhado por CCD (Bellamy; Ou, 

1984). 

Posteriormente deu-se início às etapas de purificação e caracterização. 

 4.2.4. Metodologia analítica e de caracterização 

  4.2.4.1. Cromatografia em camada delgada 

A cromatografia em camada delgada (CCD) foi usada para o acompanhamento da reação, 

bem como para a obtenção dos fatores de retenção (Rf) dos produtos finais. 

As cromatofolhas de alumínio (Merck®) utilizadas foram cobertas por sílica fluorescente 

(GF254) e a revelação das mesmas ocorreu por luz ultravioleta a 254 nm, vanilina e/ou iodo, de 

acordo com as características de cada composto. 
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O eluente utilizado para determinação do Rf foi o clorofórmio. 

  4.2.4.2. Faixa de fusão 

A faixa de fusão de compostos sólidos foi obtida por aparelho de ponto de fusão capilar marca 

Büchi® – M565, sem valor corrigido com o uso de analito padrão. 

  4.2.4.3. Espectrometria por ressonância magnética nuclear (RMN) 

As análises de RMN 1H e 13C (todas dispostas no ANEXO-I) foram realizadas em 

espectrômetro de marca Bruker®, modelo Advanced DPX-300, nas frequências 300 e 75 MHz 

respectivamente. As análises utilizaram tetrametilsilano (TMS) como padrão de referência interno e 

a multiplicidade dos sinais espectrais foram descritas como: s, singleto; sl, singleto largo; d, 

dubleto; dd, duplo dubleto; ddd, duplo duplo dubleto; t, tripleto; tl, tripleto largo; q, quarteto; quint, 

quinteto; sext, sexteto; m, multipleto. 

  4.2.4.4. Análise elementar 

A análise elementar das moléculas foi realizada na Central Analítica do Instituto de Química 

da USP em analisador elementar Perkin Elmer® 2400 CHN. Como critério de exclusão para 

amostras puras, foi admitida uma variação dos valores experimentais de, no máximo, ± 0,4% sobre 

os valores teóricos (de cada composto). 

 4.2.5. Ensaios de avaliação da atividade citotóxica em cultura de células 

A atividade antitumoral dos compostos sintetizados foi avaliada por meio de ensaio in vitro, 

em sextuplicata, a fim de se aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos. Todos os ensaios de 

citotoxicidade foram realizados em colaboração com o Prof. Dr. José Alexandre Barbuto do 

Laboratório de Imunologia de Tumores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (ICB-USP) sob 

a responsabilidade e supervisão do Dr. Adilson K. Ferreira e Dr. Ricardo A. Azevedo. 
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Os análogos sintetizados e a capsaicina foram testados nas linhagens celulares tumorais MCF-

7 e MDA-MB-231, ambas provenientes de adenocarcinoma mamário e obtidas da American Type 

Culture Collection (ATCC®), sendo cultivadas em meio de cultura RPMI (Sigma-Aldrich®), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL 

de estreptomicina, Sigma-Aldrich®). Os compostos foram também testados em B16F10, linhagem 

tumoral proveniente de melanoma murinho (também obtida da ATCC®) e cultivada em meio de 

cultura RPMI (Sigma-Aldrich®), suplementado com 10% de soro fetal bovino e antibióticos (100 

U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina, Sigma-Aldrich®).  

A avaliação de citotoxicidade em células sadias foi realizada sobre a linhagem 3T3 (ATCC®) 

de fibroblasto. Foi utilizado meio de cultura D-MEN (Sigma-Aldrich®), suplementado com 10% de 

soro fetal bovino e antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina, Sigma-

Aldrich®). As culturas foram cultivadas em estufa a 37 ºC, com 5% de CO2 em atmosfera úmida. 

Para as linhagens de fibroblasto foram utilizados meio de cultura D-MEN (Sigma-Aldrich®), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL 

de estreptomicina, Sigma-Aldrich®). 

  4.2.5.1. Triagem expandida em linhagens adicionais 

Neste trabalho, foi possível realizar o ensaio dos análogos em linhagens celulares adicionais, 

sendo elas: A2058 (melanoma humano), HCT-116 (adenocarcinoma colorretal), HeLa 

(adenocarcinoma cervical) e U87 (glioblastoma). Os ensaios com as linhagens adicionais seguiram 

os mesmos procedimentos descritos no item 4.2.5. 

  4.2.5.2. Avaliação de viabilidade celular por biorredução do MTT 

As linhagens foram cultivadas em placas de 96 poços por 24 horas. Após esse período as 

mesmas foram expostas a diferentes concentrações dos compostos sintetizados (6,25; 12,5; 25; 50; 

100; 200 µM), por mais 24 horas. Com o término da exposição incubou-se as células com MTT, 
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sigla referente a brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (Sigma-Aldrich®), em 

concentração 5 mg/mL por 4 horas.  

Após o período de incubação as placas foram então centrifugadas e tiveram o sobrenadante 

removido. Com a formação do formazan (insolúvel em água) no fundo dos poços, foi feita a 

diluição do mesmo em DMSO, e então a leitura das absorbâncias relativas a cada poço foi 

procedida em espectrofotômetro de microplaca a 570 nm. 

A taxa de biorredução do MTT a azul de formazan reflete proporcionalmente a viabilidade 

das células presentes em cada poço. O ensaio de MTT foi realizado com diferentes concentrações 

dos compostos, entre 200 e 6,25 µM, para assim ser determinado a curva de crescimento e as 

respectivas IC50 dos análogos. 

 4.2.6. Ensaios de elucidação mecanística dos análogos ativos 

  4.2.6.1. Estudo de indução apoptótica por alaranjado de acridina e iodeto de 

propídio 

As linhagens foram cultivadas em placas de 96 poços por 24 horas. Após esse período, as 

mesmas foram tratadas com os compostos ativos nas concentrações relativas ao valor de IC50 

encontrados por 24 h. 

Após a incubação, o meio contendo os compostos foi removido, e adicionou-se 1 mL de 

alaranjado de acridina (1 μg/mL) em cada poço. As placas foram incubadas por 15 minutos.  

A distinção das células apoptóticas foi determinada pela intensidade da coloração em 

microscopia de fluorescência. 

  4.2.6.2. Determinação do potencial transmembrânico mitocondrial (ΔmΨ) 

O potencial de membrana mitocondrial (ΔmΨ) foi medido utilizando o ensaio de éster etílico 

de tetrametilrodamina (TMRE), e monitorado por citometria de fluxo. O TMRE é um corante 

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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vermelho-alaranjado capaz de permear membranas celulares carregadas positivamente, que 

prontamente se acumula em mitocôndrias ativas, devido à sua natureza negativa natural. 

Mitocôndrias despolarizadas, ou inviáveis, não possuem diferença de potencial de membrana e 

assim não conseguem sequestrar o TMRE. 

As células foram semeadas na concentração 106 células/poço em placas de 6 poços e 

incubadas por 24 h. Após o período inicial de incubação, as placas foram tratadas com os 

compostos e incubadas por 12 h. Posteriormente, adicionou-se 1 mL de 20 nM de TMRE às 

culturas e incubou-se a 37 °C por 45 minutos.  

A fluorescência foi medida por citometria de fluxo. O total de 10.000 células/amostra foram 

analisados por citometria. A intensidade média de fluorescência e percentual de células em cada 

população (M1 e M2) foram registados. 

  4.2.6.3. Avaliação da atividade antiproliferativa em linhagem venosa endotelial 

A linhagem HUVEC, acrônimo de human umbilical vein endothelial cell (célula do endotélio 

de veia de cordão umbilical humano), foram cultivadas em placas de 96 poços por 24 horas. Após 

esse período as mesmas foram expostas a diferentes concentrações do análogo RPF-151 (1,25; 2,50; 

5,0; 10 µM), por mais 24 horas. Com o término da exposição incubou-se as células com MTT, sigla 

referente a brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (Sigma-Aldrich®), em 

concentração 5 mg/mL por 4 horas. 

Após o período de incubação as placas foram então centrifugadas e tiveram o sobrenadante 

removido. Com a formação do formazan (insolúvel em água) no fundo dos poços, foi feita a 

diluição do mesmo em DMSO, e então a leitura das absorbâncias relativas a cada poço foi 

procedida em espectrofotômetro de microplaca a 570 nm. 

A taxa de biorredução do MTT a azul de formazan reflete proporcionalmente a viabilidade 

das células presentes em cada poço. O ensaio de MTT foi realizado com diferentes concentrações 

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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dos compostos, para assim ser determinado a curva de crescimento e a respectiva IC50 do composto 

RPF-151 sobre a linhagem HUVEC. 

  4.2.6.4. Análise de expressão de proteínas por Western blot 

A técnica de Western blot se inicia com a cultura celular das células a serem investigadas, no 

caso, a linhagem MDA-MB-231. Após 24 horas de crescimento, as culturas foram lavadas com 

PBS frio e, em seguida, lisadas com tampão de lise, suplementado com 1 mmol de fluoreto de 

fenilmetilsulfonila (PMSF), e com kit inibidor de proteases. O conteúdo lisado foi centrifugado, e as 

proteínas determinadas pelo método de Bradford (1976). O conteúdo proteico foi combinado com 

tampão de amostra de Western blot (50 mM Tris-HCl; pH 6,8; 2% de SDS, 10% de glicerol, 5% de 

2-β-mercaptoetanol) em quantidades equimolares e fervidos durante 5 minutos para clarificação do 

mesmo.  

Por análise, 20 μg do conteúdo lisado e clarificado foi inserido em gel de poliacrilamida e 

dodecil sulfato de sódio (SDS) 8,0%, transferido para membranas de fluoreto de polivinilideno 

(PVDF), e incubados durante 1 h com 5% de leite bovino em pó, e com o anticorpo primário 

específico da análise a ser realizada. Foram utilizados os seguintes anticorpos primários: anticorpo 

anti-β-actina (de coelho), anti-ciclina D1 (de camundongo), anti-ciclina D3 (de camundongo), anti-

ciclina A (de camundongo), anti-p21 Waf/Cip 1 (de coelho).  

A imunorreatividade foi detectada por anticorpos IgG conjugados com peroxidase de 

rabanete, utilizando como substrato o LumiataTM Forte Western HRP (Millipore ®).  

A medida foi realizada através de análise quantitativa de migração, usando o programa 

UVIBANDMAX 15.03A (UVItec Ltd., Cambridge, UK). Foi aplicada corrente elétrica para 

separação das estruturas proteicas, por diferença de peso molecular. A revelação foi feita com 

corante de actina. 
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  4.2.6.5. Ensaio de indução de hiperalgesia térmica de Hargreaves 

O limiar de dor causado por alta temperatura foi mensurado pelo teste plantar de Hargreaves 

(Hargreaves et al., 1988). Neste estudo foram utilizados ratos Wistar machos, de peso médio entre 

170 g e 190 g, abrigados em ambiente com controle de temperatura (21±2 °C) e luz (ciclo de 12 

h/12 h luz e escuro). Os testes foram conduzidos entre as 9 h e 16 h. Alimentação e água foram 

disponibilizados ad libitum.  

Foram injetados 50 μL via intraplantar (I.PL) da capsaicina e do análogo RPF-151, nas 

concentrações de 0,02 mM, resultando na injeção de 1 nmol (em 50 μL) por pata. A tolerância ao 

estímulo térmico foi mensurada nos tempos 0, 2, 15, 30 e 60 minutos após a administração dos 

compostos, e determinados pela latência (em segundos) de levantamento da pata traseira, após o 

estímulo térmico. 

Os animais foram divididos randomicamente em três grupos de 3 animais cada, um grupo 

controle (tratado com solução salina 0,8%), um grupo tratado com capsaicina (1 nmol/50 μL), e um 

grupo tratado com RPF-151 (1 nmol/50 μL). Cada animal foi ambientado na câmara de execução do 

ensaio por 5 minutos, antes do início do teste. Posteriormente o estímulo térmico foi dirigido à pata 

traseira direita do animal até que este levantasse-a, indicando o tempo de tolerância (em s). Foi 

adotado tempo de tolerância máxima de 20 s, onde ocorreu a interrupção do estímulo térmico, a fim 

de preservar os animais, evitando danos teciduais. 

  4.2.6.6. Determinação da atividade antitumoral em modelo in vivo 

A avaliação da atividade antitumoral em modelo in vivo foi procedida para o composto RPF-

151. Inicialmente inoculou-se por injeção subcutânea, no flanco direito, 106 células/animal de 

adenocarcinoma mamário MDA-MB-231. Utilizou-se nesse estudo fêmeas adultas de camundongo 

nude atímico (imunodeficiente), de 8 semanas de idade. A inoculação ocorreu no flanco direito. 

Aguardou-se a adesão e crescimento da massa tumoral nos animais, até esta ser palpável e com 

volume mensurável, igual a 50 mm3, aferidos por paquímetro digital.  
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Quando os tumores atingiram 50 mm3 iniciou-se os tratamentos. Os animais foram divididos 

randomicamente em três grupos de 5 animais cada, um grupo de animais não tratados, um grupo 

tratado com capsaicina (90 mg/kg) e um grupo tratado com RPF-151 (70 mg/kg). Os animais foram 

tratados por 15 dias por injeções diárias via intraperitonial (I.P), e o volume dos tumores medidos a 

cada três dias, usando a fórmula V = (a2 . b)/2, onde a é a medida da largura do tumor (em mm), b é 

o comprimento do tumor (em mm). O grupo controle foi tratado somente com o veículo utilizado, 

neste caso, solução de DMSO a 0,5%. 

 4.2.7. Modelagem molecular 

Os estudos in silico dos análogos capsaicinóides que apresentaram atividade biológica nos 

ensaios de citotoxicidade, foram realizados em colaboração com a Dra. Kerly Fernanda Mesquita 

Pasqualoto, do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan. Inicialmente realizou-

se a construção do modelo molecular tridimensional (3D) da capsaicina e dos análogos ativos, e 

então, realizou-se os cálculos de propriedades moleculares para cada molécula. As propriedades 

calculadas para os análogos foram então comparadas às da capsaicina. Além da estrutura 

capsaicinóide, os análogos que fizeram parte desse estudo foram o RPF-101 e RPF-151. 

Esta etapa do trabalho foi realizada utilizando-se um computador com sistema operacional 

Windows®, com processador Intel®
 Core™ i7 de 2.40 GHz, 8.0 GB de memória RAM e placa de 

vídeo Geforce® GT 2 GB, modelo 630M. 

  4.2.7.1. Construção do modelo molecular tridimensional (3D) da capsaicina 

Para a construção do modelo molecular 3D da capsaicina, utilizou-se como referência a 

estrutura cristalografada, por difração de raios-X, do composto 3-cloro-N-(4-hidroxi-3-metoxi-

benzil)-2,2-dietilpropanamida, publicado por Huang e colaboradores (2010). A Figura 15 ilustra a 

porção conservada da estrutura química do composto utilizado como referência, molde ou template, 

para construção do modelo molecular 3D da capsaicina. 
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Figura 15: Estrutura química do composto utilizado como molde na construção do modelo molecular 3D da capsaicina. 

Em vermelho: porção conservada da estrutura de referência utilizada para a construção do modelo molecular. Em azul: 

porção da estrutura capsaicinóide não presente na estrutura modelo. 

O modelo molecular da capasaicina foi construído no programa Hyperchem® 8.0 (Hypercube, 

Inc. 2008, Gainesville, FL, EUA). A construção do modelo ocorreu considerando a forma neutra da 

capsaicina, em campo de força empírico MM+, derivado do campo de força MM2 (Allinger, 1977) 

no programa Hyperchem® 8.0. As cargas atômicas parciais de ponto único foram calculadas para as 

estruturas a partir do método de mecânica quântica semi empírico Hamiltoniano AM1 (Austing 

Model 1) (Dewar, et al., 1985). 

Posteriormente, no programa MOLSIM® 3.2 (Doherty, 2002), gentilmente disponibilizado 

pelo Prof. Assoc. Leoberto Costa Tavares, foi realizada a minimização de energia do modelo 

molecular tridimensional. Para tal, foi utilizado o método de declive máximo (steepest descent) e de 

gradientes conjugados (conjugated gradient) (Leach, 2001), utilizando como critério de 

convergência 0,01 kcal/mol. A fim de mimetizar o ambiente de membranas biológicas, foi utilizada 

constante dielétrica igual a 3,5.  

Após a minimização da estrutura construída, foi procedida a sobreposição da mesma, a 

estrutura de saída do modelo molecular minimizado, com a estrutura de entrada (o modelo 

molecular inicial). Esta sobreposição foi realizada no programa Hyperchem® 8.0 (Hypercube, Inc. 

2008, Gainesville, FL, EUA), com o objetivo de verificar se a integridade estrutural foi mantida 

durante o processo. Considerou-se, como critério de avaliação da integridade estrutural, o valor de 

desvio quadrático médio de posições atômicas, o RMSD (root-mean-square deviation). Pelo fato da 

capsaicina ser uma molécula pequena, valores de RMSD menores ou iguais a 0,1 Å (Leach, 2001; 
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Morgon; Coutinho, 2007) indicam que a integridade estrutural foi mantida durante o processo de 

minimização. Como pode ser obervado na Figura 15, no caso da capsaicina, a porção do modelo 

molecular 3D construído de acordo com dados experimentais, não contempla a cadeia carbônica, 

que apresenta maior grau de liberdade. Então, valores de RMSD superiores a 0,1 Å seriam 

esperados neste tipo de comparação, considerando-se a molécula inteira. 

A estrutura minimizada da capsaicina foi utilizada como arquivo de entrada para a simulação 

de dinâmica molecular (DM) de 1 ns (1.000.000 passos, sendo cada passo de 1 fs), à temperatura de 

310 K (37 °C, temperatura corporal), também no programa MOLSIM (Doherty, 2002). Arquivos 

trajetória foram gerados a cada 20 passos, resultando em um perfil de amostragem conformacional 

(PAC) de 50.000 confôrmeros. Foi necessário adotar restrição de posição para alguns átomos a fim 

de manter a integridade estrutural dos modelos gerados. Para restrição, adotou-se a massa fictícia 

igual 5.000 u para os átomos em questão.  

A estrutura de energia mais baixa foi selecionada a partir do equilíbrio, em cada 100 ps de 

simulação. Os confôrmeros selecionados foram sobrepostos e compararam-se os valores de RMSD 

e de energia. Cabe ressaltar que a energia potencial total (ETOT) corresponde à soma das 

contribuições de energia intramolecular de deformação axial ou estiramento (ESTRECH), de 

deformação angular (EBEND), de deformação torsional (ETORS), de tipo 1-4 (E1-4), de van der Walls 

(EvdW), de carga ou eletrostática (ECHARGE), de ligação de hidrogênio (EligH) e de solvatação (ESOLV).  

O arranjo conformacional mais frequente e com energia mais favorável foi selecionado para 

posterior minimização de energia e cálculo de propriedades moleculares. 

  4.2.7.2. Construção dos modelos moleculares 3D dos análogos RPF-101 e RPF-151 

Os dados experimentais de arranjo espacial para os análogos RPF-101 e RPF-151 foram 

obtidos por Maganhi et al. (2013) e Tavares et al. (2014) utilizando método de difração de raios-X. 
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 A transformação em coordenadas cartesianas pelo programa OpenBabel 2.1.1 (Free Software 

Foundation, Inc. 2006, Boston, MA, EUA), permitiu a visualização dos modelos tridimensionais 

destes análogos. Os modelos moleculares 3D dos análogos RPF-101 e RPF-151 foram 

reconstruídos em suas formas neutras, em campo de força empírico MM+ (Allinger, 1977) no 

programa Hyperchem® 8.0. As cargas atômicas parciais de ponto único foram calculadas para as 

estruturas a partir do método de mecânica quântica semi empírico Hamiltoniano AM1 (Austing 

Model 1) (Dewar, et al., 1985). 

Posteriormente, no programa MOLSIM® 3.2 (Doherty, 2002), gentilmente disponibilizado 

pelo Prof. Assoc. Leoberto Costa Tavares, foi realizada a minimização de energia dos modelos 

moleculares 3D. Para isso, foi utilizado o método de declive máximo (steepest descent) e de 

gradientes conjugados (conjugated gradient) (Leach, 2001), utilizando como critério de 

convergência 0,01 kcal/mol. A fim de mimetizar o ambiente de membranas biológicas, foi utilizada 

constante dielétrica igual a 3,5. 

Após a minimização das estruturas, foi procedida a sobreposição das mesmas (estruturas de 

saída da minimização), com suas respectivas estruturas de entrada (os modelos moleculares 

iniciais). Esta sobreposição foi realizada no programa Hyperchem® 8.0 (Hypercube, Inc. 2008, 

Gainesville, FL, EUA), com o objetivo de verificar se a integridade estrutural dos análogos foi 

mantida durante o processo. Considerou-se, como critério de avaliação da integridade estrutural, o 

valor de desvio quadrático médio de posições atômicas, o RMSD (root-mean-square deviation). 

Pelo fato dos análogos serem moléculas pequenas, valores de RMSD menores ou iguais a 0,1 Å 

(Leach, 2001; Morgon; Coutinho, 2007) indicam que a integridade estrutural foi mantida durante o 

processo de minimização. Nestes casos, como os dados experimentais correspondem exatamente 

aos modelos moleculares dos análogos, não seriam esperados valores de RMSD maiores que 0,1 Å. 
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  4.2.7.3. Cálculo das propriedades moleculares 

As propriedades termodinâmicas da capsaicina foram calculadas no programa MOLSIM® 3.2. 

Foram calculadas as contribuições das energias intramoleculares de deformação axial (ESTRECH), de 

deformação angular (EBEND), de deformação torsional (ETORS), de interações do tipo 1-4 (E1-4), de 

interações de van der Walls (EvdW), e também interações de energia eletrostática (ECHARGE), de 

ligação de hidrogênio (EligH), energia de solvatação (ESOLV), a qual foi calculada utilizando-se o 

modelo de camada de hidratação proposto por Forsythe & Hopfinger (1973), e por fim foi calculado 

a energia total dos modelos (ETOT), a qual corresponde à somatória de todas as energias de 

contribuição intramolecular citadas anteriormente. O cálculo de contribuição de energia 

intramolecular de ligação de hidrogênio (EligH) foi obtida em simulação curta a 310 K (37 °C) e 

constante dielétrica igual a 3,5. O mesmo procedimento foi utilizado para o cálculo de contribuição 

de energia intramolecular de solvatação (ESOLV), que utilizou água como solvente padrão. 

As propriedades eletrônicas dos análogos, e da capsaicina, foram calculadas com o programa 

Gaussian 03W® 6.0 (Gaussian, Inc. 1995-2003, Pitsburgh, PA, EUA). Foram calculadas as cargas 

parciais atômicas ajustadas pelo potencial eletrostático (charges from eletrostatic potentials using a 

grid based method - CHELPG) de acordo com Breneman &Wiberg (1990), gerando assim o mapa 

de potencial eletrostático (MPE) dos análogos e da capsaicina. Para os cálculos foi empregado o 

método funcional de densidade híbrido B3LYP (Becke, 1993) e o conjunto de bases 6-31(d,p). O 

programa Gaussview 5.0 (Gaussian, Inc. 1995-2004, Pitsburgh, PA, EUA) foi empregado para 

visualizar os mapas de potencial eletrostático (MPE) calculados em superfície molecular Connolly. 

As propriedades estéricas, topológicas, o ClogP e o logD dos análogos e da capsaicina foram 

calculadas no programa Marvin Beans® versão 5.3.8 (ChemAxon Ltd., 1998-2010, Budapeste, 

Hungria). A metodologia de cálculo empregada para a determinação dessas propriedades utilizou os 

métodos de Viswanadhan et al. (1989), Klopman et al. (1994) e a base de dados PHYSPROP 

(PHYSPROP database), todos utilizados em igualdade de pesos estatísticos para as determinações. 
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  4.2.7.4. Cálculo das propriedades da “Regra dos Cinco” de Lipinski 

Para a avaliação das propriedades contempladas pela “Regra dos Cinco” de Lipinski (2001) 

foi utilizado o pacote Marvin Beans® 5.3.8. O cálculo de ClogP foi realizado de acordo com 

Viswanadhan et al. (1989), Klopman et al. (1994) e a base de dados PHYSPROP (PHYSPROP 

database), todos utilizados em igualdade de pesos estatísticos para as determinações. Os sítios 

doadores e aceptores de ligação de hidrogênio (HBD/HBA) foram mensurados excluindo-se átomos 

de enxofre e halogênios com sítios aceptores de ligação de hidrogênio, considerando a ocorrência 

de microespécies de acordo com a variação de pH, avaliado de 0 a 14, com intervalos de 

mensuração iguais a 0,5. Também foram determinados os sítios de HBD e HBA majoritários em pH 

7,4.  

A massa molecular exata dos compostos foi calculada pelo programa ChemBio Draw Ultra® 

12.0 (CambridgeSoft Inc., 2012, Cambridge, MA, EUA). 
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5.1. Compostos sintetizados 

No total, dezenove compostos foram sintetizados, sendo dezoito pertencentes à série 

sulfonamídica (I) e um representante da série sulfonato (II). 

Dos compostos da série sulfonamídica, sete são pertencentes à subsérie IA, de cadeia 

alquílica, nomeados de RPF-151 a RPF-156. Os onze compostos restantes da série I são 

pertencentes à subsérie IB, de cadeia arílica, e são nomeados de RPF-101 a RPF-111.  

Por fim, o composto RPF-252 é representante da série IIA, ou seja, sulfonato de cadeia 

alquílica. 

Os rendimentos reacionais e demais dados estão dispostos na Tabela 2. Dados 

complementares acerca da caracterização dos compostos seguem descritos no item 4.2. e no item 

“ANEXOS – I/II”. 

Tabela 2: Dados de caracterização dos compostos obtidos. 

Composto R Rf1 
Aspecto 

físico 

Faixa de fusão  

(oC) 

Rendimento 

(%) 

RPF-101 

 

0,38 
Sólido 

branco 
77,1-77,6 80 

RPF-102 

 

0,22 
Sólido 

amarelo 
120,4-121,4 80 

RPF-103 

 

0,26 
Sólido 

branco 
135,0-135,8 80 

RPF-104 

 

0,34 
Sólido 

branco 
134,2-134,5 85 

RPF-105 

 

0,32 
Sólido 

branco 
135,5-136,1 85 

RPF-106 

 

0,30 
Sólido 

branco 
120,7-121,7 85 

RPF-107 

 

0,13 
Sólido 

amarelo 
131,3-132,3 90 

RPF-108 

 

0,20 
Sólido 

amarelo 
115,3-116,2 75 
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RPF-109 

 

0,23 
Sólido 

branco 
133,1-135,32 80 

RPF-110 

 

0,10 
Líquido 

amarelo 
não se aplica3 754 

RPF-111 

 

0,08 
Sólido 

amarelo 
141,7-142,5 904 

RPF-151 

 

0,42 
Sólido 

branco 
60,2-61,2 70 

RPF-152 

 

0,46 
Sólido 

branco 
82,3-83,0 80 

RPF-153 

 

0,32 
Sólido 

branco 
74,4-75,0 85 

RPF-154 

 

0,30 
Sólido 

branco 
75,0-75,7 70 

RPF-155 

 

0,28 
Sólido 

branco 
95,2-95,9 656 

RPF-156 

 

0,35 
Sólido 

branco 
100,0-100,7 706 

RPF-157 

 

0,40 
Sólido 

branco 
73,3-74,1 756 

     RPF-2525 

 

0,48 
Líquido 

amarelo 
não se aplica3 906 

1Eluente: clorofórmio; Tempo de saturação: 5 minutos.  
2O composto apresentou fusão com decomposição.  
3Composto líquido.  
4Rendimento global (relativo à reação de sulfonilação com isolamento do intermediário, e posterior redução) 
5Composto pertencente à série sulfonato.  
6Rendimentos obtidos na síntese em CH2Cl2, de acordo com as condições reacionais ii da Figura 10.  

Como indicado na Tabela 2, todos os análogos foram obtidos dentro de valores apreciáveis de 

rendimento, estando estes entre 60 e 90%. 

É possível observar que os compostos de menor cadeia alquílica lateral, a exemplo do RPF-

151, RPF-154, RPF-155, RPF-156 e RPF-157, apresentaram menor rendimento. De forma lógica, é 

possível traçar uma correlação entre o tamanho e o caráter de lipofilicidade que a cadeia lateral 

destes compostos confere à molécula, sendo esta correlação diretamente proporcional. Neste caso o 
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n-butil, n-propil, etil e isopropil respectivamente, conferem menor lipofilicidade aos seus 

respectivos compostos, se comparados aos substituintes cuja cadeia lateral é composta por maior 

número de átomos de carbonos. A característica menos lipofílica desses análogos pode justificar os 

rendimentos menos apreciáveis obtidos após a purificação desses produtos, visto que, em extrações 

orgânicas, moléculas com menor caráter lipofílico possuem a tendência de, proporcionalmente, se 

concentrarem menos na fase orgânica extraída. Esse comportamento ocorre devido à característica 

inerente dos respectivos coeficientes de partição (logP) que, dado seus valores reduzidos, podem 

justificar maior perda natural de produto para a fase aquosa. 

Então, para os análogos de menor cadeia alquílica (inferior a seis carbonos) procedimentos 

sintéticos e de purificação alternativos foram adotados. Evitou-se métodos extrativos que poderiam, 

possivelmente, provocar perda de produto para a fase aquosa. Ainda para ser evitada a perda de 

produto para a fase aquosa, o procedimento sintético desses compostos passou por adaptação. 

Foram adotadas condições adaptadas de acilação de Schotten-Baumann, ou seja, não foi empregada 

a água como meio reacional, como prevê Deng e Mani (2006), mas sim diclorometano (CH2Cl2). 

Algumas adaptações foram realizadas às condições de Schotten-Baumann, pois foram utilizados 

cloretos de sulfonila no lugar de cloretos de acila, como propõe a metodologia original (Schotten, 

1884; Baumann, 1886; Georg et al., 1994; Cunico, et al., 2011; Goodman et al., 2013). 

Os produtos foram obtidos com elevado grau de pureza, o que pode ser observado pela 

estreita faixa de fusão obtida em todas as análises (Tabela 2), com variação máxima de 1,0 °C. 

Estreitas variações de faixa de fusão normalmente estão associadas a compostos com elevados 

índices de pureza. Os resultados obtidos pelas análises elementares (%CHN), dispostos no item 

“ANEXOS - II”, corroboram esse fato, visto que a variação entre os valores teóricos de %C, %H e 

%N, e os resultados experimentais obtidos foram menores que ±0,50%, isso permite inferir o baixo 

teor de subprodutos presentes nas amostras, potencialmente capazes de alterar o perfil de %CHN 

estimado. 
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Dada à natureza simples das reações realizadas neste trabalho, não seriam esperados maiores 

problemas quanto à formação dos compostos planejados. O mecanismo de formação dos compostos 

é demonstrado na Figura 16, e trata-se de uma substituição nucleofílica similar à substituição 

nucleofílica bimolecular (SN2) de compostos carbonílicos. 

O tempo reacional médio das sínteses variou entre 3 e 4 horas. Ao final da reação, formou-se 

precipitados que ficaram aderidos à parede do balão reacional, que seguiram à purificação. 

 

Figura 16: Mecanismo geral de formação dos compostos da série sulfonamídica e sulfonato. 

A relativa reatividade dos cloretos de sulfonila somada ao caráter altamente nucleofílico da 

piperonilamina resultou na formação dos compostos da série I em alto percentual de rendimento e 

pureza. Isto se deve ao fato do átomo de cloro ser um excelente grupo abandonador, o que viabiliza 

a formação do produto final com maior facilidade, podendo este seguir às etapas de purificação. 

A purificação dos compostos da série I (sulfonamídicos) não apresentou dificuldades. Como 

estes compostos, ao se formarem precipitam em água, a purificação dos mesmos se iniciou com 

filtração simples. Após a filtração foram realizadas cromatografias em camada delgada comparativa 

(CCDC) para ser detectada a presença ou não de subprodutos. Na presença de impurezas, realizou-

se extração orgânica ácida (5% de HCl), para remoção de traços de piperonilamina (de caráter 

básico), seguida de extração orgânica básica, com solução saturada de NaHCO3, para a remoção de 

possíveis traços de ácido sulfônico formado no processo (utilizando clorofórmio com fase 

orgânica). Tais extrações foram empregadas na expectativa de promover a ionização das espécies 
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contaminantes, fazendo com que estas se concentrassem em maior proporção nas respectivas fases 

aquosas extraídas. Quando os métodos extrativos não removeram totalmente os subprodutos, foram 

procedidas as recristalizações dos compostos em sistema hexano-clorofórmio (4:1). 

Em sínteses onde a recristalização não foi capaz de fornecer o produto isolado, sucedeu-se a 

cromatografia em coluna de sílica, utilizando como eluente clorofórmio e/ou acetato de etila, onde a 

proporção dos solventes foi determinada a partir do perfil de eluição do composto na CCDC, 

previamente efetuada. 

A síntese em meio aquoso foi planejada devido ao apelo ambiental que a mesma apresenta. A 

ausência de solventes orgânicos, ou pelo menos a redução de seu emprego, traz consigo menores 

impactos aos mananciais e efluentes. Portanto o emprego de solvente orgânico como meio reacional 

foi utilizado somente nas reações em que a síntese em meio aquoso comprometeu a formação dos 

produtos ou o rendimento dos mesmos (Anastas; Warner, 2000; Tang et al., 2005; Dichiarante et 

al., 2010). 

A síntese em fase aquosa não se mostrou eficiente para os compostos da série sulfonato (II). 

Em duas ocasiões em que foi realizada essa metodologia para o composto RPF-252, observou-se a 

formação de espuma no balão reacional, fato este incomum, dado à natureza destas reações de 

alquilação, além de não ser observada a formação do produto final. Em hipótese a esse fato, é 

possível que a água, um nucleófilo por definição, tenha competido juntamente com o álcool 

piperonílico para realizar o ataque nucleofílico aos cloretos de sulfonila e, devido a discrepante 

diferença de concentração entre material de partida (álcool piperonílico) e solvente, a água tenha 

atacado majoritariamente os cloretos, resultando na formação de ácidos sulfônicos, fato este não 

observado nas reações que empregam piperonilamina, devido ao caráter nucleofílico superior que 

aminas primárias possuem, quando comparadas aos álcoois.  

Esses ácidos sulfônicos formados, estando em meio alcalino, conforme prevê a metodologia 

de Deng e Mani (2006), que se vale de Na2CO3 como agente alcalinizante, podem resultar na 
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formação de sais orgânicos com características detergentes. A Figura 17 demonstra o raciocínio 

proposto. Tal hipótese mostra sua relevância quando é comparada a nucleofilicidade do álcool 

piperonílico frente à da piperonilamina. 

 

Figura 17: Suposta formação de sais orgânicos na reação de formação dos compostos sulfonatos. 

Aminas primárias tendem a ser mais nucleofílicas e, portanto, mais reativas do que álcoois, 

que devido à eletronegatividade do átomo de oxigênio, atraem e assim retém com mais intensidade, 

o par de elétrons presente no oxigênio, em comparação ao nitrogênio presente nas aminas. Isso 

explica a formação dos produtos da série I em água, bem como a não formação dos análogos da 

série II, visto que os elétrons da camada de valência do átomo de nitrogênio das aminas estão mais 

disponíveis para atacar, de forma rápida os cloretos de sulfonila, se comparados ao par presente no 

oxigênio das hidroxilas.  

Como alternativa, a formação dos compostos da série II passou a ser processada em solvente 

orgânico aprótico, neste caso, em diclorometano, o que viabilizou a formação do composto RPF-

252 em percentual satisfatório de rendimento. 

Os compostos sulfonatos, integrantes da série II, se mostraram extremamente reativos, o que 

exigiu cautela em suas purificações. Por se apresentarem no estado líquido, a purificação desses 

produtos ficou limitada somente a cromatografia em coluna, onde foi detectado, após a aplicação do 

produto bruto na fase estacionária (sílica), a degradação do composto sulfonato durante a sua 

eluição. Foram realizadas diversas sínteses, variando-se a metodologia de purificação.  

Além do composto RPF-252, o único efetivamente purificado, tentou-se sintetizar os 

compostos RPF-251 (cuja cadeia lateral seria o n-butil), RPF-201 (fenil substituído), RPF-204 (cujo 

substituinte seria o p-toluil) e o RPF-258 (que teria p-metoxifenil como substituínte). Detectou-se 
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por CCDC que os produtos finais eram formados durante o tempo reacional, porém apresentavam 

problemas de estabilidade durante a purificação ou posterior à mesma. 

As variações propostas na purificação dos análogos sulfonatos incluíram o emprego de coluna 

cromatográfica utilizando trietilamina ou NH4OH como agentes aceptores de prótons, com o intuito 

de reduzir o caráter ácido da sílica e consequentemente evitar eventuais degradações ácidas destes 

compostos. Porém, a purificação dos compostos RPF-201, RPF204, RPF-208 e RPF-251, não foram 

bem sucedidas. 

Valendo-se de trietilamina a 1% como coeluente, foi obtido sucesso na obtenção do composto 

RPF-252. Porém, 24 h após seu isolamento, o composto apresentou mudança de estado físico, 

passando do estado líquido para o estado sólido e também mudança de coloração, passando de 

coloração amarelo claro para amarelo escuro. Essa mudança de perfil, após ser analisada por CCDC 

indicou a degradação do composto. Essa degradação pode ser explicada pela elevada reatividade de 

compostos com função sulfonato (Clayden et al., 2012).  

Sulfonatos são espécies extremamente reativas, e por essa razão, são excelentes grupos de 

saída em reações de substituição nucleofílica, o que pode explicar a degradação destas espécies nos 

procedimentos de síntese e purificação, bem como pode justificar a baixa estabilidade apresentada 

pelo composto RPF-252 após sua purificação (Clayden et al., 2012). A Tabela 3, lista os análogos 

sulfonatos sintetizados e que não apresentaram estabilidade durante ou após a purificação. 

Tabela 3: Análogos sulfonatos sintetizados e que apresentaram problemas de estabilidade físico-química. 

Código Nucleófilo Substituinte 

RPF-201 

 

 

RPF-204 
 

RPF-208 
 

RPF-251 
 

RPF-252  
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Uma hipótese que pode ser levantada para a degradação do análogo RPF-252 é a ocorrência 

de reorganização intramolecular do mesmo. Essa hipótese de instabilidade levaria à liberação do 

grupo sulfonato, um excelente grupo abandonador. Um mecanismo de rearranjo estrutural 

semelhante a esse, que suportaria essa hipótese, ocorre com a estrutura das cefalosporinas, onde o 

processo resulta na liberação do grupo acetato (Jungheim; Shepherd, 1994; Blau et al., 2006). A 

Figura 18 demonstra o raciocínio proposto. 

 

Figura 18: Hipótese do mecanismo de liberação do grupo sulfonato do análogo RPF-252, semelhante à liberação do 

grupo acetato em cefalosporinas. 

 5.1.1. Caracterização dos análogos sintetizados 

Abaixo segue descrita a caracterização dos análogos sintetizados. Foram procedidas as 

análises de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H), ressonância magnética nuclear 

de carbono 13 (RMN 13C), faixa de fusão, análise de fator de retenção (Rf) e análise elementar de 

carbono, hidrogênio e nitrogênio (%CHN). 

  5.1.1.1. Determinação de Rf 

Foram determinados os fatores de retenção (Rf) de cada análogo, usando clorofórmio como 

eluente, e tempo de saturação igual a 5 minutos. Os resultados seguem nas Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4: Fator de retenção dos análogos pertencentes às séries IA e IIA. Eluente: CHCl3. 

 

CÓDIGO: RPF-151 RPF-152 RPF-153 RPF-154 RPF-155 RPF-156 RPF-157 RPF-252 

R 
        

Rf 0,42 0,46 0,32 0,30 0,28 0,35 0,40 0,48 

 

Tabela 5: Fator de retenção dos análogos pertencentes à série IB. Eluente: CHCl3. 

 

CÓDIGO: RPF-101 RPF-102 RPF-103 RPF-104 RPF-105 RPF-106 RPF-107 RPF-108 RPF-109 RPF-110 RPF-111 

R 
    

 
   

 
  

Rf 0,38 0,22 0,26 0,34 0,32 0,30 0,13 0,20 0,23 0,10 0,08 
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  5.1.1.2. Faixa de fusão 

Após a determinação do fator de retenção, os compostos sólidos foram submetidos a cálculo 

de faixa de fusão. Esse procedimento foi realizado em triplicata, com taxa de aquecimento de 1,0 

°C/minuto. Os resultados estão indicados na Tabela 6. 

Tabela 6: Faixa de fusão dos análogos sintetizados. 

  

Composto R 
Faixa de fusão 

(oC) 
Composto R 

Faixa de fusão 

(oC) 

RPF-101 
 

77,1-77,6 RPF-111 

 

141,7-142,5 

RPF-102 
 

120,4-121,4 RPF-151 
 

60,2-61,2 

RPF-103 

 
135,0-135,8 RPF-152  82,3-83,0 

RPF-104 
 

134,2-134,5 RPF-153 
 

74,4-75,0 

RPF-105 

 

135,5-136,1 RPF-154 
 

75,0-75,7 

RPF-106 
 

120,7-121,7 RPF-155 
 

95,2-95,9 

RPF-107 

 
131,3-132,3 RPF-156 

 
100,0-100,7 

RPF-108 

 
115,3-116,2 RPF-157 

 
73,3-74,1 

RPF-109 

 

não se aplica1 RPF-2525 
 

não se aplica2 

RPF-110 
 

não se aplica2    

1O composto apresentou fusão com decomposição. 
2Composto líquido. 

Os análogos da série IB, ou seja, os sulfonamídicos arílicos, quando substituídos, 

apresentaram uma faixa de fusão muito superior ao composto não-substituído, no caso o RPF-101. 
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Observou-se então que os substituintes tem alta capacidade de elevar a faixa de fusão dos 

compostos, independente da característica/natureza dos mesmos, como eletronegatividade e 

lipofilicidade, sendo o derivado para-amino (RPF-111) aquele que obteve maior faixa de fusão 

dentre os compostos desta subsérie, estando esta faixa entre 141,7-142,5 °C. O derivado para-

metoxilado foi o que obteve menores valores de fusão, 115,3-116,2 °C. Forças de interação 

intermolecular, como interações entre orbitais π, interações íon-dipolo e principalmente, ligações de 

hidrogênio, podem estar relacionadas com essas diferentes faixas de fusão associada aos análogos 

aromáticos substituídos. 

  5.1.1.3. Ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono 13 – RMN 1H e 13C 

Com a determinação do Rf e da faixa de fusão das moléculas sintetizadas, deu-se 

prosseguimento a caracterização estrutural das mesmas com a realização das espectroscopias de 

ressonância magnética de hidrogênio (RMN 1H), e de carbono 13 (RMN 13C). Essa caracterização 

foi realizada para todos os compostos da série I sintetizados. O composto RPF-252 pertencente à 

série II foi caracterizado apenas por fator de retenção (Rf) e por RMN 1H pois, conforme citado 

anteriormente, apresentou degradação 24 h após seu isolamento e se apresentou como líquido, 

inviabilizando a análise de faixa de fusão. Todos os espectros com suas devidas atribuições estão 

dispostos no item “ANEXOS – I” deste trabalho. A Figura 19 indica o padrão de numeração das 

estruturas propostas, para melhor entendimento dos dados tabelados. 

 

Figura 19: Padrão de enumeração estrutural dos análogos alquílicos (subsérie A) e arílicos (subsérie B). 

As Tabelas 7 e 8 apresentam os deslocamentos químicos comuns, à todos os análogos, obtidos 

nos espectros de RMN 1H das séries IA e IB respectivamente. 
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Tabela 7: Principais deslocamentos químicos (δ) de RMN 1H em CDCl3 para a série IA. 

  

 

Composto R 
3, 4, 6-ArH 

(m, 3H) 

7-OCH2O 

(s, 2H) 

-NH 

(sl; tl, 1H) 

8-CH2 

(d, 2H) 

9-CH2 

(t, 2H) 

RPF-151  
6,61-6,52 5,73 4,33 3,97 2,70 

RPF-152  
6,86-6,78 5,98 4,40 4,22 2,95 

RPF-153  
6,83-6,75 5,95 4,65 4,18 2,90 

RPF-154  
6,83-6,78 5,96 4,52 4,19 2,91 

RPF-155 
 

6,83-6,75 5,96 4,49 4,19 2,96 

RPF-156  
6,83-6,74 5,95 4,41 4,21 3,09 

RPF-157  
6,83-6,75 5,96 4,43 4,20 2,94 

Nota: s = singleto; sl = singleto largo; t = tripleto; tl = tripleto largo; d = dubleto; m = multipleto. 
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Tabela 8: Principais deslocamentos químicos (δ) de RMN 1H em CDCl3 ou DMSO-d6 para a série IB. 

  

 

Composto R 
10, 14-ArH 

(dd; d; m, 2H) 

11, 13-ArH 

(dd; d; m, 2H) 

3, 4, 6-ArH 

(m, 3H) 

7-OCH2O 

(s, 2H) 

-NH 

(sl; tl, 1H) 

8-CH2 

(d, 2H) 

RPF-101 
 

7,88 7,61-7,50 6,71-6,63 5,93 4,80 4,08 

RPF-102 
 

não se aplica1 não se aplica1 6,69-6,58 5,93 5,02 4,17 

RPF-103 
 

7,79 7,49 6,73-6,64 5,95 4,72 4,08 

RPF-104 
 

7,76 7,31 6,71-6,63 5,92 4,90 4,03 

RPF-105 

 

7,80-7,76 7,53-7,49 6,67-6,62 5,90 5,14 4,05 

RPF-106 
 

7,89-7,84 7,21-7,15 6,71-6,62 5,93 4,97 4,06 

RPF-107 
 

8,05-8,00 8,42-8,38 6,83-6,71 5,98 8,50 4,04 

Nota: s = singleto; sl = singleto largo; t = tripleto; tl = tripleto largo; d = dubleto; dd = duplo dubleto; m = multipleto; 
1Os compostos RPF-102 e RPF-110 são metassubstituídos e, devido a esse fato, não possuem sinais equivalentes para os hidrogênios ligados ao anel aromático. 
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Continuação da Tabela 8: Principais deslocamentos químicos (δ) de RMN 1H em CDCl3 ou DMSO-d6 para a série IB. 

  

 

Composto R 
10, 14-ArH 

(dd; d; m, 2H) 

11, 13-ArH 

(dd; d; m, 2H) 

3, 4, 6-ArH 

(m, 3H) 

7-OCH2O 

(s, 2H) 

-NH 

(sl; tl, 1H) 

8-CH2 

(d, 2H) 

RPF-108 
 

7,80 6,97 6,71-6,62 5,92 4,55 4,06 

RPF-109 

 

não se aplica1 não se aplica1 6,79-6,69 5,91 8,12 3,95 

RPF-110 
 

não se aplica2 não se aplica2 6,81-6,74 5,96 7,84 3,86 

RPF-111 

 

7,41 6,59 6,79-6,693 5,96 7,53 3,79 

Nota: s = singleto; sl = singleto largo; t = tripleto; tl = tripleto largo; d = dubleto; dd = duplo dubleto; m = multipleto; 
1O composto RPF-109 não apresentou o mesmo padrão de sinais observado nos demais produtos. Esses sinais mostraram-se como um único singleto aparente de quatro hidrogênios.  
2Os compostos RPF-102 e RPF-110 são metassubstituídos e, devido a esse fato, não possuem sinais equivalentes para os hidrogênios ligados ao anel aromático. 
3Para o composto RPF-111 o campo apresentado não corresponde a um multipleto mas sim a três sinais isolados, são eles: dois dubletos (3-ArH e 4-ArH) e um singleto (6-ArH), 

conforme consta no item “ANEXOS - I”. 
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A Tabela 9 traz os deslocamentos químicos de 1H do composto RPF-252, o único 

representante da série II obtido até o momento. 

Tabela 9: Principais deslocamentos químicos (δ = ppm) de RMN 1H em CDCl3 para a série IIA. 

 

 

Composto 
3, 4, 6-ArH 

(m, 3H) 

7-OCH2O 

(s, 2H) 

8-CH2 

(s, 2H) 

9-CH2 

(t, 2H) 

15-CH2 

(m, 2H) 

11, 12, 13, 14-CH2 

(m, 8H) 

16-CH3 

(t, 3H) 

RPF-252 6,90-6,77 5,98 4,54 3,68 1,59-1,49 1,37-1,31 0,91 

Nota: s = singleto; t = tripleto; m = multipleto. 

Os compostos foram caracterizados, apresentando os sinais comuns a todas as estruturas, em 

regiões de campo semelhantes. Os sinais característicos dos análogos capsaicinóides de ambas as 

séries foram: um singleto de dois hidrogênios, atribuído ao grupo metilenodioxila (-OCH2O-) do 

anel benzodioxólico, aparecendo sempre entre 6,00-5,91 ppm; um multipleto de três hidrogênios, 

referente aos hidrogênios 3, 4 e 6, ligados ao anel benzodioxólico, detectado entre 6,90-6,52 ppm; 

um dubleto de dois hidrogênios entre 4,22-3,79 ppm, relativo ao metileno (8-CH2-), vizinho ao 

nitrogênio da ligação sulfonamídica, sinal esse atribuído somente para os compostos da série I, visto 

que para o composto sulfonato RPF-252, esse metileno apresentou-se como um singleto em 4,54 

ppm (8-CH2). Tal perfil de desproteção e multiplicidade são justificados, visto que para a série dos 

sulfonatos, os hidrogênios ligados ao carbono 8 não possuem outros hidrogênios em sua vizinhança, 

o que explica a formação do singleto. O fato do sinal ter se apresentado em campo mais baixo 

também é justificável. Esse fenômeno ocorreu devido a superior eletronegatividade do oxigênio 

vizinho a este metileno, quando comparada a eletronegatividade do nitrogênio das sulfonamidas da 

série I. 

Para os compostos da série I, outro sinal mostrou-se comum a maioria das moléculas, se 

tratando justamente do hidrogênio da ligação sulfonamídica, o qual se apresentou como um tripleto 

ou singleto largo, típicos de hidrogênios ligados a nitrogênios, entre 5,14-4,41 ppm. 
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Alterações de campo foram observadas nos espectros de hidrogênio de determinados 

compostos. Foi detectado o deslocamento do sinal do hidrogênio ligado ao nitrogênio da ligação 

sulfonamida do composto para-nitro substituído (RPF-107), para-fenil (RPF-109), meta e para-

amino (RPF-110 e RPF-111, respectivamente). A alteração ocorrida se deve a maior desblindagem 

eletrônica do hidrogênio ligado ao nitrogênio da ligação sulfonamídica. Foi constatado que, para 

estes compostos, o sinal do hidrogênio já citado foi deslocado da região de 4,50 ppm para uma 

região de campo mais baixo, em torno de 8,50-7,50 ppm. A Figura 20 demonstra a desblindagem 

eletrônica ocorrida no hidrogênio da ligação sulfonamídica do composto RPF-107 (para-nitro), em 

comparação com o sinal obtido para o composto RPF-106 (para-flúor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Deslocamento de campo observado no sinal –NH do composto RPF-107. 

O caráter elétron aceptor do grupo nitro, somado à sua para-substituição, pode estar 

envolvido na alteração deste perfil, visto que a natureza eletronegativa desses grupos confere forte 

densidade eletrônica aos mesmos, densidade esta intensificada pelo efeito ressonante, tipicamente 

observado em substituições promovidas na posição 4 do anel. O mesmo raciocínio se aplica para o 

composto para-fenil substituído (RPF-109), cujo forte caráter ressonante pode estar associado à 

desblindagem da ligação sulfonamídica. O efeito indutivo do grupamento amino, dos análogos 

RPF-110 e RPF-111, pode estar associado com a desblindagem promovida no nitrogênio 
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sulfonamídico, visto que o nitrogênio de aminas primárias aromáticas, por definição, compartilha 

seu par de elétrons livres com o sistema ressonante do anel, sendo pouco provável, portanto, que a 

ação ressonante esteja relacionada à desblidagem do hidrogênio sulfonamídico dessas moléculas 

(Clayden et al., 2012). 

O composto bifenílico RPF-109 apresentou sinais relativos à cadeia lateral destoantes dos 

demais compostos arílicos. Conforme demonstrado na Tabela 8, os hidrogênios ligados ao primeiro 

anel aromático, comum a todos os compostos da subsérie IB, sofreram, no caso do RPF-109, 

acúmulo de sinais, apresentando-se na forma de um singleto aparente (vide “ANEXOS - I”) de 

quatro hidrogênios, ao invés de dubleto ou duplo dubleto, como observado nos outros compostos. A 

característica ressonante do para-substituínte pode ser responsável por promover o acúmulo dos 

sinais relativos a estes hidrogênios. 

A Figura 21 apresenta o espectro de RMN 1H do composto RPF-151, como exemplo espectral 

dos compostos de cadeia alquílica (série IA). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Espectro de RMN 1H obtido a partir do composto RPF-151. 

As Tabelas 10 e 11 apresentam os deslocamentos químicos obtidos nos espectros de RMN 13C 

das séries, IA e IB respectivamente. 
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Tabela 10: Principais deslocamentos químicos (δ) de RMN 13C em CDCl3 para a série IA. 

  

 

Composto R C1 C2 C5 C4 C6 C3 C7 C9 C8 

RPF-151  
148,1 147,4 130,8 121,4 108,4 108,3 101,2 53,1 47,1 

RPF-152  
148,1 147,4 130,8 121,4 108,4 108,3 101,2 53,4 47,1 

RPF-153  
148,1 147,4 130,9 121,4 108,4 108,3 101,2 53,4 47,0 

RPF-154  
148,1 147,4 130,8 121,3 108,4 108,3 101,2 55,1 47,1 

RPF-155 
 

148,1 147,5 130,8 121,3 108,4 108,4 101,2 47,7 47,1 

RPF-156  
148,1 147,4 131,2 121,3 108,4 108,3 101,2 53,9 47,4 

RPF-157  
148,1 147,4 131,0 121,3 108,4 108,3 101,2 53,4 47,1 
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Tabela 11: Principais deslocamentos químicos (δ) de RMN 13C em CDCl3 ou DMSO-d6 para a série IB. 

  

 

Composto R C1 C2 C9 C5 C4 C6 C3 C7 C8 

RPF-101 
 

147,9 147,3 140,0 132,7 121,4 108,4 108,2 101,1 47,2 

RPF-102 
 

148,1 147,6 142,7 132,5 121,6 108,4 108,3 101,3 47,3 

RPF-103 
 

148,0 147,5 139,2 138,7 121,4 108,4 108,3 101,1 47,2 

RPF-104 
 

147,9 147,3 143,5 130,1 121,4 108,5 108,2 101,1 47,1 

RPF-105 

 

147,8 147,2 137,0 130,2 121,4 108,5 108,1 101,1 47,1 

RPF-106 
 

148,0 147,4 136,2 136,1 121,4 108,4 108,2 101,2 47,1 

RPF-107 
 

146,6 146,3 147,1 130,8 121,2 108,1 107,8 100,9 46,0 

RPF-108 
 

148,0 147,4 131,6 130,1 121,4 108,5 108,3 101,2 47,2 
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Continuação da Tabela 11: Principais deslocamentos químicos (δ) de RMN 13C em CDCl3 ou DMSO-d6 para a série IB. 

  

 

Composto R C1 C2 C9 C5 C4 C6 C3 C7 C8 

RPF-109 

 

147,1 146,2 143,8 131,3 121,0 108,1 107,8 100,8 46,0 

RPF-110 
 

147,1 146,2 141,1 131,6 120,8 108,0 107,8 100,8 45,8 

RPF-111 

 

147,1 146,2 128,4 131,6 120,8 108,0 107,8 100,8 45,8 
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Como pode ser observado, nos dados apresentados nas Tabelas 10 e 11, os sinais referentes 

aos carbonos comuns a todas as estruturas apresentaram padrões semelhantes de deslocamentos de 

campo. Os compostos RPF-107 (derivado p-nitro), RPF-109 (derivado p-fenil) e os compostos 

RPF-110 e RPF-111 (m e p-amino, respectivamente) foram os que apresentaram maior alteração de 

campo no carbono 8 (C-8), vizinho a ligação sulfonamídica. Era esperado o aumento de campo do 

sinal relativo ao C-8 desses compostos, uma vez que possuem substituintes capazes de provocar a 

desproteção do mesmo, e assim provocar a redução do campo desse sinal ao invés de sua elevação. 

Para ilustrar o perfil dos espectros de RMN 13C, a Figura 22 faz referência ao espectro do 

análogo RPF-101, representante da série arílica, e que assim, apresenta sinais dispostos em campo 

mais baixo que aqueles obtidos a partir de estruturas alquílicas, dada a desblindagem natural 

observada em sistemas aromáticos. 

 

Figura 22: Espectro de RMN 13C obtido a partir do composto RPF-101. 
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Os sinais referentes ao carbono 9 (C-9) foram os que apresentaram maior variação de campo 

entre os compostos. Isso se deve ao fato do C-9 ser o primeiro carbono da cadeia lateral (região C), 

ligado ao átomo de enxofre da ligação sulfonamídica, tanto nas subséries IA e IB. Por se tratar de 

um carbono da cadeia lateral, onde há as variações de substituição aromática (subsérie IB), ou da 

ramificação/extensão da cadeia alquílica (subsérie IA), é esperado que o sinal do mesmo sofra 

variações de campo consideráveis, podendo se apresentar em regiões blindadas, entorno de 50 ppm, 

para C-9 alquílicos, como em regiões desblindadas, por volta de 140 ppm, para C-9 arílicos. 

  5.1.1.4. Análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio (%CHN) 

As análises elementares de todos os compostos sintetizados foram realizadas em duplicata e 

as médias aritméticas são apresentadas nas Tabelas 12 e 13. 

Tabela 12: Dados de análise elementar (% CHN) dos compostos da série IA. 

Composto 

 carbono  hidrogênio  nitrogênio 

 %teor. %exp. |Δ%|  %teor. %exp. |Δ%|  %teor. %exp. |Δ%| 

RPF-151 
 

53,12 53,13 0,01  6,32 6,39 0,07 
 

5,16 5,14 0,02 

RPF-152 
 

58,69 58,68 0,01  7,70 7,85 0,15 
 

4,28 4,25 0,03 

RPF-153 
 

56,16 56,66 0,50  7,07 7,13 0,06 
 

4,68 4,58 0,10 

RPF-154 
 

51,35 51,44 0,09  5,88 6,11 0,23 
 

5,44 5,55 0,11 

RPF-155 
 

49,37 49,18 0,19  5,39 5,54 0,15 
 

5,76 5,68 0,08 

RPF-156 
 

51,35 51,64 0,29  5,88 6,15 0,27 
 

5,44 5,33 0,11 

RPF-157 
 

53,12 53,14 0,02  6,32 6,42 0,10 
 

5,16 5,10 0,06 

Nota: teor. = teórico; exp. = experimental; Δ = variação (em módulo) entre os valores teóricos e experimentais. 

 

 

Tabela 13: Dados de análise elementar (% CHN) dos compostos da série IB. 



_________________________________________________________________________________________81 

_________________________________________________________________________________________ 
Maurício Temotheo Tavares 

Composto 

 carbono  hidrogênio  nitrogênio 

 %teor. %exp. |Δ%|  %teor. %exp. |Δ%|  %teor. %exp. |Δ%| 

RPF-101 
 

57,72 57,77 0,05 
 

4,50 4,61 0,11 
 

4,81 4,79 0,02 

RPF-102 
 

50,00 49,95 0,05 
 

3,60 3,69 0,09 
 

8,33 8,25 0,08 

RPF-103 
 

51,62 51,60 0,02 
 

3,71 3,87 0,16 
 

4,30 4,18 0,12 

RPF-104 
 

59,00 58,65 0,35 
 

4,95 4,94 0,01 
 

4,59 4,56 0,03 

RPF-105 
 

62,23 62,18 0,05 
 

6,09 6,22 0,13 
 

4,03 3,92 0,11 

RPF-106 
 

54,36 54,12 0,24 
 

3,91 3,97 0,06 
 

4,53 4,45 0,08 

RPF-107 
 

50,00 50,03 0,03 
 

3,60 3,80 0,20 
 

8,33 8,10 0,23 

RPF-108 
 

56,06 56,06 - 
 

4,70 4,76 0,06 
 

4,36 4,33 0,03 

RPF-109 
 

65,38 64,49 0,11 
 

4,66 4,91 0,25 
 

3,81 3,50 0,31 

RPF-110 
 

54,89 54,86 0,03 
 

4,61 4,60 0,01 
 

9,14 9,14 - 

RPF-111 
 

54,89 54,89 - 
 

4,61 4,61 - 
 

9,14 9,14 - 

Nota: teor. = teórico; exp. = experimental; Δ = variação (em módulo) entre os valores teóricos e experimentais. 

Os resultados de análise elementar foram obtidos dentro dos limites de variação aceitáveis 

(±0,50% de variação), o que corrobora os resultados obtidos na análise da faixa de fusão quanto ao 

grau superior de pureza obtido na purificação desses compostos. Nenhum composto apresentou 

problemas para ser avaliado. 

5.2. Atividade biológica in vitro 

O ensaio de biorredução do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio), 

ou sal de tetrazólio, é um método colorimétrico de avaliação da atividade metabólica celular (Azziz, 

2006; Billack; Radkar; Adiabouah, 2008). O produto final, formazan, de cor azul escura, insolúvel 

em meio aquoso, pode ser quantificado por espectrofotometria, após lise celular induzida e 
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solubilização em solvente adequado, como o dimetilsulfóxido (DMSO) (Scherließ, 2011; Vituri et 

al., 2008). O fundamento desta técnica baseia-se em traçar uma correlação entre a quantidade de 

formazan produzido e a concentração de células viáveis no meio, assim, quanto maior for a 

concentração de células vivas, maior será a taxa de biotransformação do MTT e dessa forma, a 

concentração do produto reduzido (Azziz, 2006).  

Com isso, é possível se estimar a taxa de proliferação e viabilidade celular, estando estas 

células, expostas aos produtos sintetizados neste trabalho. O principal problema observado nos 

ensaios biológicos foi a dificuldade de solubilizar os compostos mais lipofílicos. Caso haja 

precipitação do produto no meio de cultura, não pode ser afirmado que este exerceu ação inibitória 

por interação ligante-alvo, ou por determinada via de indução apoptótica, visto que tal atividade 

possa estar associada com interações físicas com as células fixas à placa. Dessa forma estratégias de 

solubilização tiveram de ser adotadas para os compostos mais lipofílicos, para que então fossem 

viabilizados os ensaios in vitro. Primeiramente foram preparadas soluções 5 mM de todos os 

compostos em DMSO e a partir destas soluções, diluições sucessivas foram realizadas até a 

concentração de 10 µM. É importante para a correta condução dos ensaios que, a concentração final 

de DMSO seja de no máximo 1%, visto que é amplamente conhecido o potencial citotóxico deste 

solvente, quando em concentrações superiores a 2% (Brayton, 1986). 

Como já citado, o ensaio de MTT se dá pela ação de redutases intracelulares que convertem o 

sal de MTT em formazan, detectado por espectrofotometria. Em situações onde o produto a ser 

testado possui características redutoras, como por exemplo, substâncias com comportamento 

antioxidante, este pode reduzir o MTT a formazan e ainda assim inibir o crescimento celular. O 

resultado deste evento é a geração de resultados falso-negativos, visto que o composto antioxidante 

estará mimetizando a atividade metabólica normal da célula. Caso algum composto apresentasse 

indícios de atividade antioxidante, seria utilizado como metodologia alternativa a contagem de 

células viáveis por azul de tripan, porém não foi necessário fazer uso da mesma, visto que nenhum 

composto apresentou indícios de ação antioxidante. 
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 5.2.1. Atividade sobre MCF-7, MDA-MB-231 e B16F10 

Conforme proposto neste trabalho, todos os compostos sintetizados, purificados e totalmente 

caracterizados, foram ensaiados nas linhagens de adenocarcinoma mamário (MCF-7 e MDA-MB-

231), de melanoma murino (B16F10) e em linhagens sadias de fibroblasto (3T3). Para comparação 

de atividade, a capsaicina também foi ensaiada nas mesmas linhagens e nos mesmos experimentos. 

Dos análogos ensaiados, sendo estes 17 no total, visto que o análogo sulfonato (RPF-252) não 

apresentou estabilidade, quatro compostos apresentaram atividade biológica e tiveram os seus 

respectivos IC50 determinados, como mostra a Tabela 14. 

Tabela 14: Inibição do crescimento celular (IC50 em µM) nas linhagens tumorais e em fibroblasto (linhagem 3T3). 

  

 

Composto R 

Linhagens – IC50 em µM 

MCF-7 MDA-MB-231 B16F10 3T3 

capsaicina  53,0 21,7 117,0 83,0 

RPF-101 
 

32,0 14,2 50,0 > 200 

RPF-105 

 

> 200 75,0 120,0 > 200 

RPF-151 
 

28,0 10,4 38,0 > 200 

RPF-152  
> 200 109,0 75,0 > 200 

Os compostos foram ensaiados nas concentrações de 6,25; 12,5; 25,0; 50; 100 e 200 µM e, 

como pode ser observado da Tabela 14, nenhum dos análogos ativos mostrou citotoxicidade frente 

às culturas sadias de fibroblasto, o que pode sugerir ação seletiva destas moléculas frente a células 
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malignas, o que, do ponto de vista clínico, pode ser útil para a redução do elevado número de 

efeitos adversos, tipicamente associados aos tratamentos oncológicos. 

O emprego de fibroblasto para determinação de citotoxicidade em linhagens saudáveis se 

deu devido à expertise do Laboratório de Imunologia de Tumores no cultivo de linhagens dessa 

natureza. Com os resultados obtidos, seria possível prever efeitos tóxicos, por parte dos análogos, 

sobre linhagens celulares saudáveis.  

 Os compostos RPF-101 e RPF-151 foram os únicos análogos que apresentaram atividade 

biológica sobre as três linhagens triadas (MCF-7, MDA-MB-231 e B16F10). O menor valor de IC50 

obtido foi relativo ao composto RPF-151 quando aplicado em cultura de adenocarcinoma mamário 

MDA-MB-231, igual a 10,4 µM.  

A inibição promovida pelo análogo RPF-151 ocorreu na metade da concentração 

apresentada pela capsaicina, sendo os valores de IC50 respectivamente: 10,4 e 21,7 µM. Esses 

resultados mostram que o análogo sintetizado apresentou incremento de atividade quando 

comparado ao seu protótipo.  

Ao comparar os valores de inibição apresentados pelo análogo RPF-151 e RPF-152, o 

primeiro com 4 átomos de carbono em sua cadeia lateral e o segundo com 8 átomos de carbono, 

pode ser observada a redução de cerca de dez vezes a atividade do último em relação ao primeiro 

(IC50 iguais a 10,4 e 109,0 µM, respectivamente). Esse fato chama a atenção quanto às propriedades 

lipofílicas e ao tamanho da cadeia lateral destes análogos, propriedades que podem estar 

intimamente correlacionadas com a importante alteração no perfil de atividade biológica dos 

mesmos. 

O mesmo raciocínio se aplica aos análogos RPF-101 e RPF-105, os quais apresentaram ação 

inibitória sobre MDA-MB-231 de 14,2 e 75 µM respectivamente, onde a inserção do grupo terc-

butila (volumoso e lipofílico) na posição para do anel pode ter gerado a redução da atividade do 

análogo RPF-105. 
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Os compostos RPF-151 e RPF-101 mostraram-se ativos frente a culturas de adenocarcinoma 

mamário caspase 3 mutada (linhagem MCF-7), bem como em linhagens mais invasivas, como é o 

caso da linhagem MDA-MB-231. 

A MDA-MB-231 é conhecida por ser uma clássica linhagem tripla negativa, ou seja, por não 

expressar receptores de estrógeno, progesterona e de fator de crescimento transdérmico ou 

epidermal (HEGF), sendo classificado como um adenocarcinoma mamário mais agressivo e 

metastásico quando comparado a outras linhagens neoplásicas de mama, como a MCF-7.  

Este fato revela a importância dos resultados obtidos para as moléculas RPF-101 e RPF-151, 

que apresentaram atividade biológica duas vezes superior sobre células MDA-MB-231 (IC50 = 14,2 

e 10,4 µM, respectivamente) do que em MCF-7 (IC50 = 32,0 e 28 µM, respectivamente), sendo 

estas atividades inibitórias superiores à apresentada pelo protótipo, a capsaicina, sobre a linhagem 

MDA-MB-231, a qual que obteve IC50 = 21,7 µM. 

O fato dos compostos, em geral, terem apresentado atividade citotóxica inferior em MCF-7, 

quando comparado à MDA-MB-231, pode fornecer importantes indícios quanto ao mecanismo de 

indução de morte destes compostos. O fato da linhagem MCF-7 expressar caspase-3 em sua forma 

truncada, isto é, sem sua atividade proteolítica normal, faz com que essa linhagem seja naturalmente 

mais resistente à ação de fármacos que atuam induzindo direta, ou indiretamente, a atividade de 

caspase-3. Portanto, a evidência da atividade inferior dos análogos em linhagem caspase-3 truncada 

levantou indícios quanto à possível ação destes via ativação de caspase-3. 

Face ao exposto, estudos complementares de elucidação mecanística foram procedidos para 

os análogos mais ativos, o RPF-101 e RPF-151, e os mesmos são apresentados nos itens 4.3.4. e 

4.3.5. deste trabalho.  
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 5.2.2. Triagem realizada em linhagens complementares 

A triagem complementar foi realizada com o objetivo de se identificar linhagens em que os 

análogos sintetizados neste trabalho pudessem apresentar atividade. Assim, os 18 análogos 

sintetizados neste trabalho foram ensaiados em linhagens adicionais de melanoma, adenocarcinoma 

e glioblastoma. A Tabela 15 apresenta os resultados de atividade biológica complementar, também 

realizado pelo método de biorredução do MTT, sobre as linhagens A2058 (melanoma humano), 

HCT116 (adenocarcinoma colorretal), HeLa (adenocarcinoma cervical) e U87 (glioblastoma). 

Tabela 15: Determinação do IC50 nas linhagens tumorais adicionais e em fibroblasto (linhagem 3T3). 

  

 

Composto R 

Linhagens – IC50 em µM 

A2058 HCT116 HeLa U87 3T3 

capsaicina  200,01 ND ND ND 83,0 

RPF-105 

 

56,0 32,0 > 200 > 200 > 200 

RPF-152  
34,0 30,0 100,0 > 200 > 200 

1Dado obtido por Jun et al. (2007), que utilizou a mesma metodologia usada neste estudo para determinação da IC50. 

ND – IC50 não determinada. 

Dois análogos sintetizados, RPF-105 e RPF-152, apresentaram atividade biológica na 

triagem expandida. Como pode ser observado na Tabela 15, nenhum dos 18 análogos ensaiados 

mostraram atividade frente à linhagem de glioblastoma (U87), a mais incidente e agressiva 

neoplasia cerebral conhecida, cujo prognóstico médio dos indivíduos acometidos raramente 

ultrapassa quinze meses (Clark et al., 2010). 

O análogo RPF-152 mostrou atividade citotóxica frente a adenocarcinoma colorretal, 

linhagem HCT116, e sobre melanoma humano, linhagem A2058, cujas IC50 foram iguais a 30,0 e 
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34,0 µM, respectivamente. O análogo RPF-105 também apresentou atividade sobre A2058 e 

HCT116 (IC50 = 56,0 e 32,0 µM, respectivamente). 

Somente o composto RPF-152 apresentou modesta atividade sobre células HeLa, 

provenientes de adenocarcinoma cervical (IC50 = 100,0 µM). 

Para a avaliação da capacidade, superior ou inferior, de indução de apoptose, é necessária a 

comparação dos valores de IC50 dos análogos sintetizados com o obtido pelo ensaio de seu 

protótipo, no caso a capsaicina. Portanto, a análise inicial dos resultados obtidos nos ensaios de 

citotoxicidade complementares deve ser feita com cautela, uma vez que não é possível se traçar 

comparativos com a atividade apresentada pela capsaicina, visto que a mesma não foi ensaiada 

sobre as linhagens adicionais. Portanto, a determinação da IC50 da capsaicina para essas linhagens é 

necessária para a prudente mensuração e comparação da atividade dos análogos sintetizados em 

comparação ao protótipo. 

Em análise prévia, Jun et al. (2007) através do mesmo ensaio proposto neste estudo, o ensaio 

de MTT, obteve valores de citotoxicidade para a capsaicina, sobre linhagens de melanoma humano 

(A2058) da ordem de 200,0 µM. Esse dado permite inferir a atividade duas vezes superior dos 

análogos RPF-152 e RPF-105, porém, para maior confiabilidade comparativa, a determinação da 

IC50 da capsaicina frente a linhagem A2058 deve ser procedida. 

 5.3. Correlação entre os análogos ativos e a estrutura capsaicinóide 

A Figura 23 apresenta a fórmula estrutural dos quatro análogos sintetizados, que se mostraram 

ativos frente a diferentes linhagens celulares. Com os resultados de atividade biológica, algumas 

hipóteses podem ser levantadas quanto as modificações moleculares aplicadas à capsaicina. 

O fechamento do anel proposto para a região A da estrutura dos análogos capsaicinóides, foi 

resultante da substituição do sistema 1-metil catecólico presente na capsaicina, por um anel 
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benzodioxólico. Esta modificação molecular, aparentemente não comprometeu a bioatividade 

destes análogos. 

A região B do protótipo, que compreende a ligação amida proveniente da condensação de 

ácidos graxos com a vanililamina, metabolismo tipicamente observado em espécies do gênero 

Capsicum (Takikawa et al., 2002), sofreu substituição bioisostérica por ligação sulfonamídica, 

presente em muitos antineoplásicos. Tal função, ao ser inserida às estruturas análogas, parece não 

ter comprometido a atividade biológica dos análogos. 

 

Figura 23: Análogos capsaicinóides sintetizados, que apresentaram atividade biológica. 

A região C dos análogos, principal subunidade de variação estrutural das séries planejadas, 

contempla substituintes que alteram principalmente a rigidez e a lipofilicidade das moléculas 

sintetizadas, permitindo assim que sejam avaliadas a influência de fatores estéricos e lipofílicos na 

atividade biológica dos compostos. Conforme mostra a Figura 23, dois compostos ativos possuem 

cadeia alquílica na região C, semelhante à cadeia capsaicinóide e, os outros dois, contém grupos 

aromáticos e rígidos. Esses dados caracterizam o fato de que a atividade destes análogos pode não 

estar associada à flexibilidade da estrutura capsaicinóide, visto que moléculas rígidas se mostraram 

ativas. 
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 5.3.1. RPF-101: estudos mecanísticos complementares 

O composto RPF-101 (Figura 24) foi a primeira molécula a dar início aos ensaios biológicos 

deste trabalho. Devido aos dados obtidos, estudos complementares foram realizados em parceria 

com o Laboratório de Genética do Instituto Butantan e com o Laboratório de Imunologia de 

Tumores do Instituto de Ciências Biomédicas, tendo-se em vista a elucidação mecanística da 

indução apoptótica causada pelo análogo. 

 

Figura 24: RPF-101, primeiro análogo ensaiado em cultura celular a apresentar atividade citotóxica. 

Os estudos de elucidação mecanística acerca do RPF-101 renderam a primeira prova de 

conceito deste trabalho, publicada em periódico voltado para pesquisas desta natureza (De-Sá-

Junior et al., 2013). Em De-Sá-Junior et al. (2013) foi possível determinar que o composto RPF-

101, ao ser exposto à linhagem MCF-7 de adenocarcinoma mamário, foi capaz de comprometer a 

formação da rede de microtúbulos, essencial para o surgimento dos fusos mitóticos, o que resultou 

na permanência das células tratadas em fase G2/M, impedindo a proliferação destas, além de induzir 

a sinalização apoptótica. 

Como pode ser observado na Tabela 16, o composto RPF-101 obteve valores de IC50 

superiores em outras linhagens triadas no estudo, porém os resultados mais expressivos e que foram 

discutidos, referem-se à atividade sobre MCF-7, que se mostra uma linhagem tumoral de grande 

incidência em pacientes do sexo feminino e que, portanto, desperta grande interesse científico 

(INCA, 2013). Para esta publicação foi realizado uma triagem mais abrangente frente a outras 

linhagens celulares, onde foi constatada atividade do composto em novas linhagens de melanoma 

(Tabela 16). 
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É válido ressaltar que os respectivos valores de atividade biológica obtidos mostraram-se 

superiores ou próximo aos obtidos nos ensaios com capsaicina, o que infere o potencial promissor 

da molécula RPF-101 em orientar estudos de otimização molecular, que possibilitam planejar novos 

compostos potencialmente mais ativos frente às linhagens tumorais abordadas neste trabalho. 

Tabela 16: Screening biológico realizado por De-Sá-Junior et al. (2013). 

 concentração inibitória 50% (IC50) - µM 

Linhagens RPF-101  Capsaicina 

Adenocarcinoma mamário – MCF-7 32,0 
 

53,0 

Adenocarcinoma mamário – MDA-MB-231 14,2 
 

21,7 

Melanoma – SK-MEL-28 19,1 
 

14,1 

Melanoma – Sbcl2 17,5 
 

20,1 

Melanoma – Mel-85 15,7 
 

15,2 

Além dos ensaios de viabilidade celular, foram realizados estudos de indução apoptótica por 

alaranjado de acridina e iodeto de propídio, que permitem diferenciar processos apoptóticos de 

sinalizações necróticas. Estudos adicionais foram feitos através do ensaio de fragmentação de DNA, 

determinação do potencial transmembrânico mitocondrial (ΔmΨ) e também cultura celular 

tridimensional (3D), para análise de possíveis alterações morfológicas nas células tumorais. 

Os resultados desses ensaios indicaram que o RPF-101 promoveu, em cultura celular 3D, 

alterações morfológicas consideráveis nas células tumorais que, em condições normais, adquirem 

formato esferoide na matriz tridimensional, mas que, ao serem tratadas com RPF-101, não 

apresentaram tal característica, além de ter sido observado na cultura encolhimento celular e 

piquinose, indícios típicos de processos apoptóticos. Os ensaios de alaranjado de acridina e iodeto 

de propídio corroboraram esses fatos e foram capazes de detectar a indução superior de apoptose 

pelo RPF-101, se comparado com a sinalização de morte promovida pela capsaicina, que foi 

mediada majoritariamente via necrose. 
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A análise de fragmentação de DNA, feita através de eletroforese em gel de agarose 2%, 

confirmou a ocorrência de fragmentos de 200 pares de base (bp) em células tratadas com RPF-101, 

fato não observado no tratamento com capsaicina. Esses resultados sustentam a hipótese de indução 

apoptótica promovida por este composto e a distinta via de sinalização de morte celular mediada 

pelo análogo, o RPF-101, e seu protótipo, a capsaicina. 

O ensaio de determinação do potencial transmembrânico mitocondrial (ΔmΨ) é um método 

tradicional de avaliação de sinalização apoptótica mediada pela via intrínseca. O tratamento com 

RPF-101 gerou despolarização mitocondrial, evento essencial para o extravasamento de citocromo 

c, responsável por dar prosseguimento ao evento intrínseco de apoptose. 

Em microscopia confocal foi possível detectar que as células tratadas com RPF-101 

apresentaram estagnação entre as fases G2 e M do ciclo celular, compreendendo a fase posterior a 

síntese de DNA (fase S) e anterior à mitose (fase M). Células que permanecem nessa fase do ciclo 

celular normalmente apresentam problemas de formação dos fusos mitóticos, comprometendo 

assim a correta divisão celular. Foi justamente esse fato que foi observado quando na exposição das 

células ao RPF-101, conforme mostra a Figura 25. 

 
Figura 25: Comprometimento mitótico gerado pelo RPF-101, adaptado de De-Sá-Júnior et al. (2013). 
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Como podem ser observadas, as setas brancas indicadas na microscopia confocal da cultura 

não tratada mostra a correta formação das redes de tubulina, coradas por isotiocianato de 

fluoresceína (em verde), e a condensação das cromátides, coradas com iodeto de propídio (em 

vermelho), em células presentes na fase M, ocasionando a correta formação dos fusos bipolares. Já 

a cultura tratada com RPF-101 (32 µM) apresenta total colapso da rede de microtúbulos, sugerindo 

(em vermelho) cariorrexe, ou seja, fragmentação do conteúdo nuclear. 

 5.3.2. RPF-151: estudos mecanísticos complementares 

Com as informações coletadas a respeito do análogo RPF-101, decidiu-se expandir os estudos 

mecanísticos a respeito da atividade biológica dos análogos sulfonamídicos.  

A sequência desses estudos foi conduzida sobre o arcabouço do análogo mais ativo sobre a 

linhagem de adenocarcinoma mamário MDA-MB-231, tendo em vista a natureza agressiva e o 

péssimo prognóstico de tumores triplo negativos. Assim, os estudos complementares realizados 

enfocaram o RPF-151 (Figura 26), que foi ativo em MDA-MB-231 a 10,4 µM. 

 

Figura 26: RPF-151, o análogo mais ativo em MDA-MB-231, cujo estudo do mecanismo de indução apoptótica foi 

aprofundado. 

Em Tavares et al. (2014) além da caracterização por cristalografia de raios-X, foi avaliada a 

capacidade do análogo RPF-151 em atuar com agente antiproliferativo. Essa avaliação de 

capacidade antiproliferativa foi realizada em linhagem celular proveniente de veia de cordão 

umbilical (human umbilical vein endothelial cell – HUVEC, ATCC®). 

O resultado desse estudo revelou que o análogo RPF-151 reduziu significativamente o 

crescimento celular da linhagem HUVEC a 10 µM, como mostra a Figura 27. 
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Figura 27: Efeito do composto RPF-151 no crescimento celular de linhagens HUVEC.  

Para confirmar a atividade inibitória, a ação do análogo RPF-151 sobre HUVEC, a 10 µM foi 

investigada por citometria de fluxo (Figura 28a). Surpreendentemente, o efeito antiproliferativo 

(Figura 28b) apresentado pelo análogo, não foi acompanhado de ação citotóxica, isto é, não foram 

observadas morte celular tampouco alterações na morfologia normal das células, apenas redução na 

taxa proliferativa (Figura 28c). 

 

Figura 28: Inibição da proliferação de células HUVEC promovida pelo RPF-151 a10 µM. (a) Gráfico de pontos obtido 

na avaliação de proliferação celular por citometria de fluxo. Representação do tamanho celular (no eixo forward scatter 

- FSC) e da complexidade celular (no eixo sideward scatter - SSC). (b) Percentual comparativo de proliferação celular 

obtido por citometria de fluxo. (c) Como pode ser notado, o tratamento com RPF-151 não induziu mudanças 

morfológicas e nem morte celular, indicando ausência de efeito citotóxico em HUVEC. 
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Esses resultados sugerem que o análogo sulfonamídico RPF-151 possa suprimir o 

desenvolvimento de vasos sanguíneos e assim impedir o desenvolvimento ou a evolução da 

angiogênese, em sua fase de crescimento e/ou de proliferação. 

Com os resultados de atividade antiproliferativa, foram procedidos os estudos adicionais de 

elucidação mecanística da indução de apoptose promovida pelo composto. Estudos conduzidos por 

Ferreira et al. (2014) em cultura celular de MDA-MB-231 constatou que o composto RPF-151 

promoveu interrupção do ciclo celular na fase S (Figura 29a), onde ocorre a síntese do DNA, fato 

este associado à redução da expressão de moduladores do ciclo celular, no caso, de ciclinas A, D1 e 

D3, e também da proteína p21, todos estes, fatores importantes para a progressão do ciclo celular, 

(Figura 29b). 

 

Figura 29: RPF-151 induz parada celular em fase S, estímulo apoptótico e redução de moduladores celulares. (a) 

Citometria de fluxo do conteúdo celular da linhagem MDA-MB-231 tratada com RPF-151 a 87 e 174 µM, e também de 

células não tratadas. Os tratamentos com RPF-151 a 87 e 174 µM induziu parada do ciclo celular em fase S, levando à 

apoptose (observada pela formação do sub pico G1 em azul claro). (b) Western blot realizado para os moduladores de 

ciclo celular ciclina A, D1, D3, p21 e β actina. RPF-151 a 25 e 50 µM causou redução das ciclinas A, D1, D3 e de p21. 
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Como pode ser observado na Figura 29b, o análogo não reduziu a expressão de β actina, o que 

evidencia a indução de morte celular via apoptose e não por colapso ou comprometimento do 

citoesqueleto, mecanismo relacionado a atividade antitumoral de fármacos com o paclitaxel. 

Face as evidências coletadas, os eventos relacionados aos estímulos de indução de apoptose 

passaram a ser investigados. Avaliado por microscopia fluorescente utilizando o corante 

MitoTracker Red, foi constatado que o análogo RPF-151 foi capaz de gerar despolarização da 

membrana mitocondrial de maneira dose-dependente (Figura 30a). Na Figura 30b é possível 

observar que o composto reduziu a taxa de expressão da proteína antiapoptótica Bcl-2 e também 

elevou a taxa de atividade de caspase-3, levando a clivagem do citoesqueleto e consequente 

formação de corpos apoptóticos, ensaio realizado por citometria de fluxo. 

 

Figura 30: (a) O composto RPF-151 gerou despolarização de membrana mitocondrial. (b) O tratamento com RPF-151 

promoveu redução da expressão de Bcl-2 e elevação da atividade de caspase-3. 
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Como os análogos sintetizados neste trabalho tiveram seu planejamento baseado no arcabouço 

molecular da capsaicina, decidiu-se investigar a capacidade do análogo RPF-151 em promover 

estímulo de receptores do tipo TRPV, visto que este é o receptor responsável pela resposta pungente 

observada na exposição de mucosas (de mamíferos) à capsaicina (Caterina; Julius, 2001). O 

objetivo desta investigação se deve ao fato da ação pungente observada no tratamento com 

capsaicina ser um dos principais fatores limitantes do seu emprego na terapêutica (Ludy et al., 

2012). 

Em Ferreira et al. (2014), a capacidade do análogo RPF-151 de estimular TRPV foi 

mensurada pelo método de Hargreaves (Hargreaves et al., 1988). Inicialmente os animais, 

camundongos Wistar, foram tratados com 50 μL de injeção intraplantar na pata posterior (traseira) 

de solução de capsaicina a 1 nM (grupo controle positivo) e com o composto RPF-151 na mesma 

concentração. O grupo controle negativo foi tratado com solução salina 0,8%. A resposta de 

hiperalgesia térmica foi avaliada nos tempos 0, 2, 15, 30 e 60 minutos após o tratamento. A Figura 

31 apresenta o resultado do ensaio. 

 

Figura 31: Avaliação da capacidade de indução de hiperalgesia do composto RPF-151. 

Como pode ser observado, o análogo RPF-151, diferente de seu protótipo, a capsaicina, não 

gerou hipersensibilidade nos animais tratados, sendo que estes foram mais tolerantes ao estímulo 

térmico se comparados ao grupo tratado com capsaicina. Esses resultados indicam a possibilidade 

do análogo não atuar sobre receptores vanilóides (TRPV) e, portanto, não possuir a mesma resposta 

nociceptiva observada pela capsaicina. 
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Faz-se necessário relatar que os ensaios procedidos em animais contaram com a aprovação do 

Comitê de Ética para o Uso de Animais do Instituto Butantan – CEUAIB, sobre o registro 

protocolar número 803/11. 

O fato do composto RPF-151 não ter promovido hiperalgesia como a capsaicina, motivou a 

investigação da atividade antitumoral do composto em modelos in vivo. Ferreira et al. (2014) 

demonstrou que camundongos nude atímicos (que não possuem timo), previamente inoculados com 

injeção subcutânea de células MDA-MB-231 no flanco traseiro direito, quando tratados 15 dias com 

RPF-151, na dose de 70 mg/kg e administração intraperitoneal, apresentaram importante inibição do 

crescimento da massa tumoral. A Figura 32 ilustra o estudo realizado. 

 

Figura 32: Avaliação da atividade antitumoral do RPF-151 em modelo in vivo. (a) Os animais tratados por 15 dias com 

RPF-151 não apresentaram crescimento significativo da massa tumoral inicial, e indica que o mesmo promoveu ação 

supressora de crescimento superior à capsaicina. (b) O tratamento dos animais com o composto RPF-151 em menor 

concentração (70 mg/kg) promoveu inibição do crescimento da massa tumoral superior à inibição apresentada pela 

capsaicina (na concentração de 90 mg/kg). 

Como pode ser observado na Figura 32, 15 dias de tratamento com RPF-151 inibiu 

consideravelmente o crescimento e evolução da massa tumoral (linhagem é MDA-MB-231). A 

atividade inibitória observada para o análogo foi muito superior a apresentada pela capsaicina, a 

qual foi ensaiada em uma dose superior (90 mg/kg), o que enaltece a atividade obtida para o RPF-

151. 
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Nos ensaios in vivo faz-se necessário ressaltar que a tolerabilidade de mucosas à exposição 

contínua a capsaicina é uma problemática constante, devido a sua ação pungente e irritante, 

principalmente em aplicações intraperitoniais, com as utilizadas nos estudos in vivo. Neste estudo, 

Ferreira et al. (2014) observou que o grupo de animais tratados com RPF-151 foram bem tolerantes 

ao mesmo, indicando uma vantagem adicional obtida pelo composto. A Figura 33 apresenta o 

portfólio de benefícios obtidos no desenvolvimento e estudo do composto RPF-151, construído ao 

longo da execução deste trabalho. 

 

Figura 33: Portfólio do composto RPF-151, o mais ativo análogo obtido neste trabalho. 

Como demonstra a Figura 25, os estudos realizados com o composto RPF-151 revelaram que 

o mesmo possui vantagens consideráveis no que se refere ao tratamento de massas tumorais em 

estágios avançados, que apresentam nutrição direta, ou seja, vascularização. Esta afirmação é 

comprovada pelo fato do RPF-151 induzir a apoptose (seletiva às células tumorais), e também 

possuir ação antiproliferativa de células HUVEC. Esta evidência demonstra a habilidade do análogo 

em atuar em processos tumorais distintos, sendo eles: a angiogênese e a proliferação da massa 

tumoral. É válido ressaltar que o benefício proveniente da suposta ação antiangiogênica apresentada 

pelo RPF-151, possui o complemento de não apresentar efeito citotóxico aos tecidos adjacentes ao 
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loco tumoral, fato comprovado pelos estudos de Tavares et al. (2014), que demonstraram ausência 

de morte e de alterações morfológicas de células íntegras e sadias. 

Por fim, outra vantagem biológica importante que pode ser elencada no desenvolvimento do 

composto RPF-151, é o fato do mesmo apresentar atividade em modelos in vivo. Para Nicolaou 

(2014) esta etapa representa um dos principais gargalos do processo de desenvolvimento de 

fármacos, que é responsável por impedir a maioria dos compostos estudados em laboratório, aos 

ensaios pré-clínicos avançados, o que enaltece os resultados de atividade em modelo animal, 

obtidos para o composto RPF-151. 

5.4. Estudos de modelagem molecular 

Dentre os objetivos iniciais deste trabalho, foi proposto a construção de um modelo de 

HQSAR. Assim como outros métodos quantitativos de correlação entre a estrutura química e a 

atividade biológica de uma série de compostos, o HQSAR necessita de dois requisitos básicos para 

que o modelo gerado seja robusto e confiável, sendo eles a variabilidade estrutural (da série 

estudada), e a variabilidade de atividade biológica, ou seja, a série deve conter análogos ativos; 

análogos com atividade discreta; e análogos sem atividade, ou com atividade biológica 

extremamente baixa (Castilho et al., 2007; Perkins et al., 2003). 

Como pôde ser observado nos resultados de atividade biológica, apenas os compostos RPF-

101 e RPF-151 apresentaram atividade superior ao protótipo frente a MDA-MB-231 e MCF-7, e 

somente dois compostos, o RPF-105 e RPF-152, apresentaram atividade inferior a da capsaicina em 

MDA-MB-231, sendo inativos em MCF-7. Portanto, dada a limitação de correlação estatística 

imposta pelo reduzido número de compostos ativos, foram aplicados estudos teóricos alternativos 

de determinação de propriedades físico-químicas. 

Os resultados e discussões dos estudos in silico serão apresentados na seguinte ordem: 

construção dos modelos 3D da capsaicina e dos análogos RPF-101 e RPF-151; cálculo de 

propriedades moleculares e cálculo das propriedades da “Regra dos Cinco” de Lipinski. 
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 5.4.1. Construção dos modelos 3D da capsaicina e dos análogos RPF-101 e RPF-151 

Durante a realização da simulação de DM, foi avaliada a integridade estrutural dos 

confôrmeros isolados (arquivo output da minimização) em comparação à estrutura inicial utilizada 

(o arquivo de input utilizado na simulação de DM). Essa avaliação foi procedida utilizando como 

critério os valores de RMSD (root-mean-square deviation) calculados no programa Hyperchem 8.0. 

A avaliação de integridade estrutural feita por cálculo de RMSD indica a diferença (em Å) 

entre os átomos da estrutura inicial e da estrutura posterior à simulação de DM. Assim, quanto 

menores forem os valores de RMSD, menores serão as distâncias em Å entre os confôrmeros, 

indicando assim a preservação da integridade estrutural após a DM (Baber et al., 2009). 

Neste trabalho o valor de RMSD obtido para o confôrmero de menor energia da capsaicina 

(obtido após a DM), e a estrutura minimizada da mesma, foi igual a 0,24 Å. Conforme dito no íten 

4.2.6.1, a cadeia carbônica da capsaicina (região C) não estava contida na estrutura utilizada como 

modelo 3D de construção. Assim, o valor de 0,24 Å, superior ao limite desejável de 0,1 Å, pode ser 

justificado, devido ao fato desta cadeia carbônica possuir elevado grau de liberdade o que, 

naturalmente, pode conferir valores de RMSD superiores a 0,1 Å. 

Os valores de RMSD obtidos na comparação das estruturas pós minimização de energia dos 

análogos RPF-101 e RPF-151 com as estruturas cristalografadas iniciais, foram iguais a 2,5 x 10-5 Å 

e 1,4 x 10-3 Å, respectivamente. Esses valores de RMSD, inferiores ao limite máximo aceitável 0,1 

Å, indicam que a integridade estrutural dos modelos foi mantida após minimização de energia. 

O gráfico da simulação de DM realizada para a capsaicina, de seus confôrmeros em relação à 

energia total, foi construído. A energia total (ETOT) corresponde à somatória das contribuições das 

energias intramoleculares de deformação axial (ESTRECH), deformação angular (EBEND), deformação 

torsional (ETORS), interações do tipo 1-4 (E1-4), interações de van der Walls (EvdW) e interações de 

energia eletrostática (ECHARGE). As contribuições de energia intramolecular de ligação de hidrogênio 

(EligH) e de solvatação (ESOLV) não foram consideradas para a construção dos gráficos de DM. 
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A contribuição das energias intramoleculares de ligação de hidrogênio (EligH) e de solvatação 

(ESOLV) foram calculadas somente para os confôrmeros isolados do perfil de amostragem 

conformacional (PAC), visando a redução do custo computacional exigido na execução dos 

cálculos. O Gráfico 1 e a Tabela 17 apresentam a dinâmica realizada, bem como o confôrmero 

escolhido na simulação.  

Com o isolamento do confôrmero de menor energia da capsaicina, e com as estruturas dos 

análogos minimizadas, foram realizados os cálculos de propriedades físico-químicas dos mesmos.  

 5.4.2. Cálculo de propriedades moleculares 

Calcularam-se as propriedades eletrônicas (cargas CHELPG, mapa de potencial eletrostático e 

momento de dipolo) e lipofílicas (ClogP, mapa de potencial lipofílico e ClogD) dos análogos ativos 

e da capsaicina (composto protótipo) para fins de comparação e para tentar estabelecer possíveis 

tendências em relação aos dados biológicos observados. 

Em relação às propriedades eletrônicas, as cargas CHELPG representam de forma satisfatória 

o potencial eletrostático molecular, em um conjunto de pontos pré-definidos ao redor da molécula 

(Guadagnini et al., 1996). O programa Gaussview 5.0 (Gaussian, Inc. 1995-2004, Pitsburgh, PA, 

EUA) foi empregado para visualizar os mapas de potencial eletrostático (MPE), calculados em 

superfície molecular Connolly. A interpretação do MPE se baseia em um esquema de cores que 

varia de acordo com o programa utilizado para a visualização gráfica. Neste estudo, as regiões de 

maior distribuição de densidade eletrônica são indicadas em vermelho intenso (-0,08), enquanto que 

as regiões de menor distribuição de densidade eletrônica estão em azul intenso (+0,08), de acordo 

com a Tabela 20. 
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Gráfico 1: Perfil de amostragem conformacional (PAC) da capsaicina gerado na simulação de DM de 1 ns a 310 K: eixo x corresponde ao número de passos da simulação (cada 

passo igual a 1 fs), e o eixo y corresponde à energia (kcal/mol). A seta em vermelho indica o passo escolhido para isolamento do confôrmero. A energia corresponde à soma das 

contribuições de energia intramolecular de deformação axial (ESTRECH), de deformação angular (EBEND), de deformação torsional (ETORS), de tipo 1-4 (E1-4), de van der Walls (EvdW) e 

de carga ou eletrostática (ECHARGE). As contribuições de energia de ligação de H e de solvatação não foram computadas durante a simulação, mas calculadas para os confôrmeros 

selecionados do PAC. 

Tabela 17: Dados confôrmero escolhido e isolado na simulação de DM da capsaicina. 

 
ESTRECH 

(kcal/mol) 

EBEND 

(kcal/mol) 

ETORS 

(kcal/mol) 

E1-4 

(kcal/mol) 

EvdW 

(kcal/mol) 

ECHARGE 

(kcal/mol) 

ESOLV 

(kcal/mol) 

EligH 

(kcal/mol) 

ETOT 

(kcal/mol) 

RMSD1 

(Å) 

capsaicina +9,74 +18,11 +6,26 +12,22 -1,25 -6,44 -1,37 -5,46 +31,81 0,24 

1Valor de RMSD entre a estrutura minimizada e o confôrmero selecionado da simulação de DM. 
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O momento de dipolo (μ), por definição, é o vetor resultante da somatória de todos os vetores 

de carga parciais positivas e negativas da molécula em questão, que leva em conta as distâncias 

destas cargas em relação ao centro geométrico da molécula (centroide). Esta propriedade molecular 

está relacionada com a polaridade do composto e permite realizar análises quanto às características 

geométricas (Dugdale, 1993). A visualização dos vetores de momento de dipolo dos análogos ativos 

e da capsaicina seguem representados por setas azuis na Figura 34, e foi calculado no programa 

Gaussian 03W® 6.0 (Gaussian, Inc. 1995-2003, Pitsburgh, PA, EUA). 

A intrepretação das cargas atômicas parciais de potencial eletrostático (Figura 34, a direita), 

neste caso, é indicada pela coloração que cada átomo possui. Neste estudo, átomos com coloração 

vermelha intensa possuem elevada densidade eletrônica, e valor igual -0,594. Já os átomos com 

coloração verde intensa possuem baixa densidade eletrônica, e valor igual a +0,594. 

Como mostra a Figura 34, a conversão do sistema metilcatecólico capsaicinóide (região A), 

no sistema benzodioxólico dos análogos, gerou alteração na distribuição eletrônica da região. Isto 

pode ser observado pela hidroxila fenólica presente na capsaicina, cuja densidade eletrônica ao 

redor do hidrogênio mostra-se bem reduzida, visto que a região apresenta intensa coloração azulada. 

Já o sistema dioxólico dos análogos, não apresentou o mesmo perfil de distribuição eletrônica nos 

estudos realizados, onde o anel benzodioxólico apresentou um perfil de menor disparidade de 

distribuição eletrônica, se comparado ao metilcatecol do protótipo. 

A alteração do MPE de compostos análogos, em comparação com ao protótipo pode, em 

alguns casos, conferir comportamentos biológicos distintos dos primeiros em relação aos últimos, 

principalmente no que se refere ao processo de reconhecimento molecular entre o ligante e seu 

respectivo alvo biológico. 
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3c 

 

 

 
escala de cores para avaliação do mapa  

de potencial eletrostático (MPE)1  

escala de cores para avaliação das cargas atômicas parciais 

de potencial eletrostático (ESP-CHELPG)2 

-0,080  +0,080 -0,594  +0,594 
  

 

capsaicina 

RPF-101 

RPF-151 

Figura 34: Representação dos mapas de potencial eletrostático (MPE, à esquerda e ao centro), das cargas atômicas parciais de potencial eletrostático (ESP-CHELPG, à direita) e do 

vetor de momento de dipolo (representado pela seta azul, à direita) da capsaicina e dos análogos ativos RPF-101e RPF-151. 1As regiões de coloração vermelho intenso (-0,080) 

possuem maior distribuição de densidade eletrônica. As regiões de coloração azul intensa (+0,080) possuem menor distribuição de densidade eletrônica. 2Átomos com coloração 

vermelha intensa (-0,594) mais negativos e átomos com coloração verde intensa (+0,594) mais positivos. 3As setas azuis indicam o vetor de momento de dipolo (μ). 3a: μ = 3,99 

Debye; 3b: μ = 6,80 Debye; 3c: μ = 5,39 Debye. 

3a 

3b 
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Os análogos ativos RPF-101 e RPF-151 apresentaram certas semelhanças em seus perfis de 

distribuição eletrônica, em relação à cadeia lateral lipofílica. Além da semelhança entre seus mapas 

de potencial eletrostático, ambos apresentam vetor de momento de dipolo superiores ao apresentado 

pela capsaicina (3,99 Debye), sendo iguais a 6,80 Debye (RPF-101) e 5,39 Debye (RPF-151). Essas 

semelhanças entre os análogos ativos, e diferenças dos mesmos em relação à capsaicina, podem 

justificar o perfil de atividade biológica superior que os mesmos apresentaram quando comparados 

à atividade apresentada pelo protótipo. 

A capsaicina possui cadeia alquílica longa e linear, quando comparada aos análogos, os quais 

possuem cadeias menores. O análogo mais ativo (sobre MDA-MB-231), o análogo RPF-151, possui 

a disposição de sua cadeia alquílica semelhante à disposição apresentada pela capsaicina. Este fato 

pode justificar o melhor reconhecimento molecular do mesmo com o seu respectivo alvo hipotético. 

Mesmo que tenha sido mais ativo do que a capsaicina, o composto RPF-101 apresentou maior 

arqueamento ou curvatura de sua cadeia lateral cíclica, volumosa e aromática, fatos que podem estar 

relacionados com sua atividade biológica inferior, se comparada a do análogo RPF-151. 

A substituição da função amida presente na capsaicina, pela seu grupo bioisóstero 

sulfonamida, além de conferir maior estabilidade físico-química aos análogos, manteve o caráter de 

elevada densidade eletrônica da região, porém com a inserção de um sítio aceptor de ligação de 

hidrogênio (HBA) adicional à estrutura dos mesmos, o que pôde levar à melhor interação destes 

ligantes com o suposto alvo. 

As cargas atômicas parciais de potencial eletrostático (CHELPG) indicam que o carbono 

carbonílico da estrutura capsaicinóide possui caráter positivo, e seu valor foi igual a +0,6119 

(coloração verde intensa). A substituição bioisostérica da função amida (do protótipo) por 

sulfonamida (nos análogos) conferiu o mesmo perfil para o átomo de enxofre dos análogos, que 

também apresentaram caráter positivo e valores iguais a +0,8552 (RPF-101) e +0,6665 (RPF-151). 
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A cadeia alquílica inferior do análogo mais ativo RPF-151, apresentou caráter mais negativo 

do que a cadeia capsaicinóide, o que pode ser observado pela coloração avermelhada mais intensa 

do que a observada no protótipo. O átomo de carbono vicinal ao átomo de enxofre da ligação 

sulfonamídica, apresentou valor de carga atômica parcial cerca de duas vezes mais negativa 

(vermelho mais intenso) do que a observada para a capsaicina (vermelho escuro), sendo estes 

valores iguais a -0,351 e -0,148 respectivamente. O mesmo perfil foi observado para o átomo de 

carbono vicinal ao átomo de nitrogênio da ligação sulfonamídica. A carga atômica parcial deste 

átomo de carbono foi cerca de duas vezes mais negativa do que a do átomo de carbono 

correspondente, na estrutura da capsaicina, sendo estes valores iguais a -0,313 (para o análogo RPF-

101), -0,275 (para o análogo RPF-151) e -0,170 (para a capsaicina). 

Corroborando o observado na análise do MPE da capsaicina, o hidrogênio da hidroxila 

fenólica da mesma possui baixa densidade eletrônica, onde sua carga atômica parcial foi igual a 

+0,418. A conversão do sistema metilcatecólico no sistema benzodioxol, fez com que esse caráter 

fosse alterado. Essas alterações no perfil de distribuição das cargas atômicas parciais podem estar 

associadas ao ganho de atividade biológica apresentado pelos análogos ativos, no que se refere ao 

processo de reconhecimento molecular. 

Após a análise das propriedades eletrônicas, foi realizado o estudo das propriedades 

hidrofóbicas dos análogos ativos. Na Tabela 18 seguem representados os mapas de potencial 

lipofílico (MPL) da capsaicina e dos compostos RPF-101 e RPF-151. Para a interpretação desses 

mapas, foi utilizado esquema de cores. A coloração verde intensa representa regiões da molécula de 

caráter hidrofóbico, e a coloração azul intensa representa as regiões de caráter hidrofílico. 

A lipofilicidade pode ser expressa numericamente pelo valor calculado do coeficiente de 

partição n-octanol/água (ClogP). Então, além dos MPL, a Tabela 18 apresenta também os valores 

de ClogP e do coeficiente de partição de espécies ionizáveis (ClogD), calculados no programa 

Marvin Beans 5.3.8 (ChemAxon, 2010). 
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Tabela 18: Representação dos mapas de potencial lipofílico (MPL), ClogP e ClogD da capsaicina e dos análogos ativos RPF-101e RPF-151. 

 Mapa de Potencial Lipofílico (MPL)1 nas representações sólido, grade e transparente  ClogP ClogD2 

capsaicina 

 

 

3,75 3,75 

RPF-101 2,15 2,15 

RPF-151 1,51 1,51 

1Coloração verde do mapa: regiões com caráter hidrofóbico. Coloração azul do mapa: regiões de caráter hidrofílico 
2ClogD calculado utilizando os valores referência de pH = 1,5; 5,0; 6,5 e 7,4, onde não se observou ionização das espécies. 

 



_________________________________________________________________________________________108 

_________________________________________________________________________________________ 
Maurício Temotheo Tavares 

Os valores de ClogP e ClogD dos compostos ativos foram calculados com o intuito de se 

analisar o equilíbrio hidrófilo/lipófilo e, assim, compará-los ao protótipo, capsaicina, identificando 

semelhanças e diferenças. 

Como pode ser observado na Tabela 18, o perfil de lipofilicidade do sistema benzodioxólico 

mostrou-se semelhante em ambos os análogos. Outra característica observada, é o balanço hidro-

lipofílico da cadeia lateral dos compostos sintetizados, que se apresenta relativamente mais 

hidrofílica do que a cadeia da capsaicina, fato que pode ser explicado pela longa cadeia alquílica do 

protótipo, quando comparada à cadeia dos análogos sintéticos. O caráter hidrofílico dos análogos 

pode ser comprovado pelos valores inferiores de ClogP de cada um, sendo iguais a 2,15 para o 

análogo RPF-101, e 1,51 para o análogo RPF-151, valores inferiores aos 3,75 relativos ao ClogP da 

capsaicina. 

Em geral, a redução do coeficiente de partição dos análogos sintéticos foi proporcional à 

atividade biológica apresentada, de forma que o análogo RPF-151, cujo ClogP = 1,51, apresentou 

IC50 sobre MDA-MB-231 igual a 10,4 μM. Essa proporção se mantém para o composto RPF-101, 

onde o ClogP = 2,15 e o IC50 na mesma linhagem igual a 14,2 μM, e também para a capsaicina, a 

qual possui ClogP igual a 3,75 e IC50 = 21,7 μM. 

Esses resultados mostram a tendência do aumento da atividade biológica, com o aumento da 

hidrofilicidade da molécula, indicando a alta probabilidade do caráter hidrofílico dos análogos, estar 

intimamente relacionado aos efeitos citotóxicos sobre células tumorais apresentado pelos mesmos. 

Por fim, o cálculo do coeficiente de partição considerando ionização em diferentes pH 

(ClogD) indicou que, tanto os análogos quanto a capsaicina, nos valores de pH dos compartimentos 

fisiológicos (valores de referência), não apresentaram alteração de perfil, sendo pouco provável 

assim, a sua influência no implemento de atividade biológica dos análogos em comparação à 

capsaicina. 
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A partir dos resultados obtidos nos estudos das propriedades hidro-lipofílicas, realizou-se o 

cálculo das propriedades previstas na “Regra dos Cinco” (RO5) de Lipinski. 

 5.4.3. Cálculo das propriedades da “Regra dos Cinco” de Lipinski 

Na expectativa de se realizar avaliações das propriedades físico-químicas dos análogos ativos, 

bem como de estimar a eficiência dos análogos ativos, por administração oral, foi realizado o estudo 

dos parâmetros abordados na “Regra dos Cinco” (RO5) de Lipinski (2001). Essa abordagem elenca 

propriedades importantes para que compostos com potencialidade de se tornarem fármacos, sejam 

passíveis de serem administrados via oral, sendo estes parâmetros: o coeficiente de partição 

(ClogP), sítios doadores de ligação de hidrogênio (HBD), sítios aceptores de ligação de hidrogênio 

(HBA) e a massa molecular do composto.  

A Tabela 19 apresenta os valores calculados dos parâmetros da RO5 dos compostos ativos e 

também da capsaicina. 

Tabela 19: Parâmetros da Regra dos Cinco (RO5) de Lipinski, calculados para os compostos RPF-101, 105, 151 e 152. 

 Parâmetros da Regra dos Cinco de Lipinski 

Moléculas ClogP HBD1 HBA1 Massa molecular (Da) 

Lipinski (2001) ≤ 5,00 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 500 

Capsaicina 3,75 2 3 305,41 

RPF-101 2,15 1 4 291,32 

RPF-105 3,70 1 4 347,42 

RPF-151 1,51 1 4 271,33 

RPF-152 3,29 1 4 327,44 

1HBD e HBA em pH 7,4. 

Como é possível observar, os valores de ClogP, HBD, HBA e de massa molecular obtidos 

para todos os análogos bioativos se encontram dentro dos limites de valores máximos descritos por 

Lipinski para que essas moléculas tenham características drug-like, isto é, características físico-

químicas presentes na maioria (90%) dos fármacos administrados via oral (Lipinski, 2001). Esses 
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limites são de massa molecular ≤ 500 Da, LogP ≤ 5,00, HBD ≤ 5 e HBA ≤ 10. Esses resultados 

corroboram o grande potencial destes compostos em se tornar líderes em planejamentos 

subsequentes, além da viabilidade e alta probabilidade de serem ativos em formulações orais e 

potencialmente serem extrapolados para escalas industriais de produção. 
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Neste trabalho, dezenove análogos funcionais da capsaicina, inéditos, foram propostos, 

sintetizados e caracterizados por espectroscopia de RMN 1H e 13C, análise elementar e faixa de 

fusão, exceto o composto RPF-252, que apresentou problemas de estabilidade durante sua 

purificação.  

Todos os análogos foram obtidos dentro de valores apreciáveis de rendimento, e elevado grau 

de pureza. A metodologia sintética em meio aquoso mostrou-se efetiva para a formação dos 

análogos sulfonamídicos. A síntese dos análogos da série sulfonato em meio aquoso apresentou 

problemas para formação do produto final e passou por adaptação. A metodologia síntética dos 

análogos sulfonatos foi adaptada e bem sucedida, porém, os produtos apresentaram problemas de 

estabilidade durante as etapas de purificação. Portanto, novas metodologias de purificação dos 

compostos sulfonatos deverão ser empregadas, visando envitar a degradação dos mesmos. 

Foram realizados os ensaios de atividade biológica dos dezoito análogos capsaicinóides 

estáveis, sete deles derivados sulfonamídicos alquílicos (série IA) e onze derivados sulfonamídicos 

arílicos (IB). 

Quatro análogos sulfonil-capsaicinóides apresentaram atividade biológica importante sobre as 

linhagens MDA-MB-231 (mama), MCF-7 (mama) e B16F10 (melanoma murino), inicialmente 

propostas neste projeto, sem terem apresentado citotoxicidade às linhagens sadias de fibroblasto 

(3T3), o que sugere seletividade por parte destes compostos sobre as linhagens afetadas, dado este 

que pode ser útil na orientação de planejamentos subsequentes. 

Em triagem expandida, em linhagens tumorais adicionais, ou em trabalhos complementares, 

determinou-se a ação citotóxica dos análogos RPF-105 e RPF-152 sobre as linhagens A2058 

(melanoma), HCT116 (cólon) e HeLa (adenocarcinoma cervical). Para a correta avaliação da 

atividade apresentada pelos análogos, a capsaicina deve ser ensaiada nestas linhagens adicionais. 

Determinou-se a ação do análogo RPF-101 frente às linhagens SK-MEL-28, Sbcl2 e Mel-85 

todas provenientes de melanoma, o que comprova a ação deste análogo em linhagens de melanoma 
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humano, além de sua atividade sobre adenocarcinoma mamário MDA-MB-231 e MCF-7. Estes 

resultados expandem o espectro de ação deste composto para tumores de tecidos distintos, no caso 

os tecidos cutâneo e mamário. 

Em estudo adicional, descobriu-se que o análogo RPF-151, o mais ativo sobre 

adenocarcinoma mamário MDA-MB-231, apresentou ação antiproliferativa em cultura de células 

HUVEC de tecido umbilical venoso, sugerindo que o mesmo possua, além da ação citotóxica sobre 

linhagens tumorais, ação antiangiogênica.  

Estudos mecanísticos realizados para os análogos RPF-101 e RPF-151, cujas IC50 foram 

superiores às obtidas para a capsaicina, sugerem que estes compostos geram o comprometimento da 

rede de microtúbulos celular e reduzem o potencial de membrana mitocondrial. As investigações 

acerca destes compostos apontaram que a indução de morte celular foi promovida mediante 

sinalização de apoptose por via intrínseca, ou mitocondrial, e que sua ação parece não estar 

envolvida com receptores vanilóides do tipo TRPV. 

O análogo mais ativo sobre MDA-MB-231, o composto RPF-151, foi submetido a ensaios in 

vivo e apresentou importante inibição de crescimento da massa tumoral, sendo bem tolerado pelos 

animais expostos ao mesmo. 

Foram calculadas as propriedades presentes na “Regra dos Cinco” de Lipinski dos compostos 

bioativos, estando todos dentro dos limites preconizados por essa abordagem. 

Análises preliminares indicaram que a substituição do sistema metil-catecólico capsaicinóide 

pelo sistema benzodioxólico, não comprometeu a atividade biológica dos análogos, porém, para 

melhor avaliação deste indício, análogos com a região metil-catecólica preservada deverão ser 

sintetizados, testados e comparados aos compostos benzodioxólicos. Este fato também se aplica à 

substituição bioisostérica promovida na região B da capsaicina, onde a carbonila deu lugar ao grupo 

sulfona, mantendo-se a bioatividade dos análogos. 
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Foi constatado que variações na cadeia alquílica do protótipo, promovidas por homologia 

inferior e introdução de grupos volumosos elevaram a atividade dos análogos sintetizados, quando 

comparado à atividade obtida pela capsaicina. 

Os estudos teóricos indicaram que o caráter hidrofílico superior, indicado pelos MPLs, e o 

maior valor do momento de dipolo, são propriedades comuns aos análogos ativos RPF-101 e RPF-

151, se comparados aos valores observados para a estrutura capsaicinóide, podendo estas 

propriedades estar correlacionadas com a atividade biológica superior destes compostos.  

Esta hipótese também se aplica à maior densidade eletrônica do sistema benzodioxólico dos 

análogos, em comparação ao sistema metil-catecólico da capsaicina, fatos que podem estar 

relacionados com a atividade biológica apresentada pelos análogos. 

Para melhor fundamentação destes insights, e maior compreensão dos benefícios obtidos 

pelas modificações moleculares empregadas neste trabalho em relação à REA dos análogos, 

compostos com a porção metil-catecólica preservada poderão, eventualmente, ser sintetizados e 

ensaiados. 

Devido ao fato dos estudos teóricos terem indicado que o ClogP foi inversamente 

proporcional a atividade biológica apresentada, análogos mais hidrofílicos, ou com perfil hidro-

lipofílico semelhante ao do RPF-151 e RPF-101, poderão ser sintetizados e avaliados. 

Durante a execução deste trabalho foi possível responder certos questionamentos acerca do 

mecanismo de indução apoptótica promovido pelos compostos sintetizados, e também sobre a 

relação entre a estrutura química dos mesmos, e suas respectivas atividades biológicas. Com isso, a 

conclusão deste trabalho possibilita a proposição de certos estudos complementares, como 

perspectivas de trabalho. Objetivando a coleta de informações adicionais importantes acerca dos 

análogos ativos, bem como sobre a influência do sistema benzodioxólico na atividade dos mesmos, 

são propostos: 
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 Realizar estudos in vitro de permeabilidade dos análogos ativos RPF-101 e RPF-151; 

 Determinar o perfil farmacocinético dos análogos ativos, isto é, o comportamento 

dos mesmos nos eventos cinéticos de absorção, distribuição, metabolismo (ou 

biotransformação), eliminação e toxicidade (ADMET); 

 Realizar ensaios de citotoxicidade dos análogos ativos em coadministração a 

fármacos já inseridos na terapêutica, para análise de possíveis sinergismos de ação. 

Como sugestão de coadministração, podem ser citados o paclitaxel e a 5-

fluorouracila;  

 Sintetizar os análogos ativos (RPF-101 e RPF-151) substituindo a região A dos 

mesmos, que compreende a subunidade benzodioxólica, pelo grupo metilcatecólico 

presente na capsaicina; 

 Avaliar a capacidade de estímulo do receptor capsaicinóide (TRPV) dos análogos 

metilcatecólicos sintetizados, bem como a citotoxicidade dos mesmos, para que 

REAs complementares possam ser realizadas. 
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ANEXOS – I 
Espectros de RMN 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-101 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)benzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 7,88 (2 

H, dd, J1 = 1,5 Hz, J2 = 1.6 Hz, 10, 14-ArH), 7,61–

7,50 (3 H, m, 11, 12, 13-ArH), 6,71–6,63 (3 H, m, 

3, 4, 6-ArH), 5,93 (2 H, s, 7-OCH2O), 4,80 (1 H, 

sl, -NH), 4,08 (2 H, d, J = 5,8 Hz, 8-CH2). 

 

 

 

 

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; d = dubleto; dd = duplo dubleto; m = multipleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

 

TMS 
H2O-

CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-101 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)benzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 147,9 

(C1), 147,3 (C2), 140,0 (C9), 132,7 (C5), 130,0 

(C10, C14), 129,1 (C11, C13), 127,1 (C12), 121,4 

(C4), 108,4 (C6), 108,2 (C3), 101,1 (C7), 47,2 

(C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-102 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-3-nitrobenzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 8,60 (1 

H, t, J = 1,9 Hz, 14-ArH), 8,41 (1 H, d, J = 8,2 Hz, 

12-ArH), 8,16 (1 H, d, J = 8,2 Hz,  10-ArH), 7,71 

(1 H, t, J = 8,0 Hz, 11-ArH), 6,69-6,58 (3 H, m, 3, 

4, 6-ArH), 5,93 (2 H, s, 7-OCH2O), 5,02 (1 H, tl, J 

= 5,5 Hz, -NH), 4,17 (2 H, d, J = 5,9 Hz, 8-CH2). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; d = dubleto; m = multipleto; t = tripleto; tl = tripleto largo. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 

H2O-

CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-102 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-3-nitrobenzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,2 

(C13), 148,1 (C1), 147,6 (C2), 142,7 (C9), 132,5 

(C5), 130,4 (C10), 129,2 (C11), 126,9 (C12), 

122,4 (C14), 121,6 (C4), 108,4 (C6), 108,3 (C3), 

101,3 (C7), 47,3 (C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-103 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-clorobenzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 7,79 (2 

H, d, J = 8,7 Hz, 10, 14-ArH), 7,49 (2 H, d, J =8,7 

Hz, 11, 13-ArH), 6,73–6,64 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 

5,95 (2 H, s, 7-OCH2O), 4,72 (1 H, tl, J = 5,5 Hz, -

NH), 4,08 (2 H, d, J = 6,0 Hz, 8-CH2). 

 

  

 

Nota:  
s = singleto; d = dubleto; m = multipleto; tl = tripleto largo. 

Padrão de referência interna: TMS  

TMS 

H2O – 

CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-103 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-clorobenzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,0 

(C1), 147,5 (C2), 139,2 (C9), 138,7 (C5), 129,6 

(C12), 129,3 (C11, C13), 128,6 (C10, C14), 121,4 

(C4), 108,4 (C6), 108,3 (C3), 101,1 (C7), 47,2 

(C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-104 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-metilbenzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 7,76 (2 

H, d, J = 8,2 Hz, 10, 14-ArH), 7,31 (2 H, d, J =8,0 

Hz, 11, 13-ArH), 6,71–6,63 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 

5,92 (2 H, s, 7-OCH2O), 4,90 (1 H, tl, J = 5,8 Hz, -

NH), 4,03 (2 H, d, J = 6,0 Hz, 8-CH2), 2,45 (3 H, 

s, 15-CH3). 

 

  

 

Nota:  
s = singleto; d = dubleto; m = multipleto; tl = tripleto largo. 

Padrão de referência interna: TMS  

TMS 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-104 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-metilbenzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 147,9 

(C1), 147,3 (C2), 143,5 (C9), 137,0 (C12), 130,1 

(C5), 129,7 (C11, C13), 127,2 (C10, C14), 121,4 

(C4), 108,5 (C6), 108,2 (C3), 101,1 (C7), 47,1 

(C8), 21,5 (C15). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-105 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-(terc-butil)benzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 7,80-

7,76 (2 H, m, J = 8,5 Hz, 10, 14-ArH), 7,53-7,49 (2 

H, m, J = 8,5 Hz, 11, 13-ArH), 6,67–6,62 (3 H, m, 

3, 4, 6-ArH), 5,90 (2 H, s, 7-OCH2O), 5,14 (1 H, 

sl, -NH), 4,05 (2 H, s, 8-CH2), 1,36 (9 H, s, 16, 17, 

18-CH3). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; m = multipleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-105 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-(terc-butil)benzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 156,4 

(C12), 147,8 (C1), 147,2 (C2), 137,0 (C9), 130,2 

(C5), 127,0 (C10, C14), 126,0 (C11, C13), 121,4 

(C4), 108,5 (C6), 108,1 (C3), 101,1 (C7), 47,1 

(C8), 35,1 (C15), 31,1 (C16, C17, C18). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-106 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-fluorbenzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 7,89-

7,84 (2 H, m, 10, 14-ArH), 7,21-7,15 (2 H, m, 11, 

13-ArH), 6,71–6,62 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 5,93 (2 

H, s, 7-OCH2O), 4,97 (1 H, tl, J = 5,4 Hz, -NH), 

4,06 (2 H, d, J = 5,9 Hz, 8-CH2). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; d = dubleto; m = multipleto; tl = tripleto largo. 

Padrão de referência interna: TMS  

TMS 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-106 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-fluorbenzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 166,7 

(C12), 148,0 (C1), 147,4 (C2), 136,2 (C9), 136,1 

(C5), 129,9 (C10), 129,8 (C14), 121,4 (C4), 116,4 

(C11), 116,1 (C13), 108,4 (C6), 108,2 (C3), 101,2 

(C7), 47,1 (C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-107 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-nitrobenzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, δ = ppm) δ: 8,50 

(1 H, sl, -NH), 8,42-8,38 (2 H, m, 11, 13-ArH), 

8,05-8,00 (2 H, m, 10, 14-ArH), 6,83–6,71 (3 H, 

m, 3, 4, 6-ArH), 5,98 (2 H, s, 7-OCH2O), 4,04 (2 

H, s, 8-CH2). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; m = multipleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 

H2O -

DMSO 



_________________________________________________________________________________________150 

_________________________________________________________________________________________ 
Maurício Temotheo Tavares 

Espectro de RMN 13C do composto RPF-107 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-nitrobenzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, DMSO-d6, δ = ppm) δ: 149,3 

(C12), 147,1 (C9), 146,6 (C1), 146,3 (C2), 130,8 

(C5), 128,0 (C10, C14), 124,3 (C11, C13), 121,2 

(C4), 108,1 (C6), 107,8 (C3), 100,9 (C7), 46,0 

(C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-108 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-metoxibenzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 7,80 (2 

H, d, J = 8,9 Hz, 10, 14-ArH), 6,97 (2 H, d, J = 8,9 

Hz, 11, 13-ArH), 6,71–6,62 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 

5,92 (2 H, s, 7-OCH2O), 4,55 (1 H, tl, J = 5,9 Hz, -

NH), 4,06 (2 H, d, J = 6,1 Hz, 8-CH2). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; d = dubleto; m = multipleto; tl = tripleto largo. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-108 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-4-metoxibenzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 163,0 

(C12), 148,0 (C1), 147,4 (C2), 131,6 (C9), 130,1 

(C5), 129,3 (C10, C14), 121,4 (C4), 114,3 (C11, 

C13), 108,5 (C6), 108,3 (C3), 101,2 (C7), 55,6 

(C15), 47,2 (C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-109 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-[1,1'-bifenil]-4-sulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, , DMSO-d6, δ = ppm) δ: 

8,12 (1 H, tl, J = 6,2 Hz, -NH), 7,83 (4 H, sl, 10, 

11, 13, 14-ArH), 7,77 (2 H, d, J = 7,0 Hz, 16, 20-

ArH), 7,54-7,44 (3 H, m, J = 7,0 Hz, 17, 18, 19-

ArH), 6,79-6,69 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 5,91 (2 H, 

s, 7-OCH2O), 3,95 (2 H, d, J = 6,2 Hz, 8-CH2). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; d = dubleto; m = multipleto; tl = tripleto largo. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 
DMSO 

H2O – 

DMSO 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-109 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-[1,1'-bifenil]-4-sulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, , DMSO-d6, δ = ppm) δ: 

147,1 (C1), 146,2 (C2), 143,8 (C9), 139,7 (C15), 

138,6 (C12), 131,3 (C5), 129,1 (C17, C19), 128,4 

(C16, C20), 127,2 (C10, C14), 127,1 (C18), 127,0 

(C11, C13), 121,0 (C4), 108,1 (C6), 107,8 (C3), 

100,8 (C7), 46,0 (C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-110 

 

3-amino-N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)benzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, , DMSO-d6, δ = ppm) δ: 

7,84 (1 H, t, J = 6,2 Hz, -NH), 7,18 (1 H, t, J = 7,8 

Hz, 11-ArH), 6,99 (1 H, t, J = 1,9 Hz, 14-ArH), 

6,90 (1 H, d, J = 7,7 Hz, 10-ArH), 6,81-6,74 (3 H, 

m, 3, 4, 6-ArH), 6,71 (1 H, d, J = 7,9 Hz, 12-ArH), 

5,96 (2 H, s, -OCH2O), 5,52 (2 H, sl, -NH2), 3,86 

(2 H, d, J = 6,2 Hz, 8-CH2). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; d = dubleto; m = multipleto; t = tripleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 

DMSO 

H2O – 

DMSO 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-110 

 

3-amino-N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)benzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, , DMSO-d6, δ = ppm) δ: 

149,2 (C13), 147,1 (C1), 146,2 (C2), 141,1 (C9), 

131,6 (C5), 129,4 (C11), 120,8 (C4), 117,1 (C10), 

113,1 (C14), 111,0 (C12), 108,0 (C6), 107,8 (C3), 

100,8 (C7), 45,8 (C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-111 

 

4-amino-N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)benzenosulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, , DMSO-d6, δ = ppm) δ: 

7,53 (1 H, t, J = 6,3 Hz, -NH), 7,41 (2 H, d, J = 

8,7 Hz, 10, 14-ArH), 6,79 (1 H, d, J = 7,9 Hz, 4-

ArH), 6,74 (1 H, s, 6-ArH), 6,69 (1 H, d, J = 7,9 

Hz, 3-ArH), 6,59 (2 H, d, J = 8,7 Hz, 11, 13-ArH), 

5,96 (2 H, s, -OCH2O), 5,88 (2 H, sl, -NH2), 3,79 

(2 H, d, J = 6,3 Hz, 8-CH2). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; d = dubleto; t = tripleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 

DMSO 

H2O –

DMSO 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-111 

 

4-amino-N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)benzenosulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, , DMSO-d6, δ = ppm) δ: 

152,3 (C12), 147,1 (C1), 146,2 (C2), 131,6 (C5), 

128,4 (C9), 125,7 (C10, C14), 120,8 (C4), 112,6 

(C11, C13), 108,0 (C6), 107,8 (C3), 100,8 (C7), 

45,8 (C8). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-151 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)butano-1-sulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 6,61-

6,52 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 5,73 (2 H, s, 7-

OCH2O), 4,33 (1 H, tl, J = 5,5 Hz, -NH), 3,97 (2 

H, d, J = 5,9 Hz, 8-CH2), 2,70 (2 H, t, J = 8,1 Hz, 

9-CH2), 1,57-1,46 (2 H, m, J = 8,2 Hz, 10-CH2), 

1,23-1,11 (2 H, m, J = 7,4 Hz, 11-CH2), 0,68 (3 H, 

t, J = 7,3 Hz, 12-CH3). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; d = dubleto; m = multipleto; tl = tripleto largo; t = tripleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-151 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)butano-1-sulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,1 

(C1), 147,4 (C2), 130,8 (C5), 121,4 (C4), 108,4 

(C6), 108,3 (C3), 101,2 (C7), 53,1 (C9), 47,1 (C8), 

25,6 (C10), 21,5 (C11), 13,5 (C12). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-152 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)octano-1-sulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 6,86-

6,78 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 5,98 (2 H, s, 7-

OCH2O), 4,40 (1 H, tl, J = 5,6 Hz, -NH), 4,22 (2 

H, d, J = 5,9 Hz, 8-CH2), 2,95 (2 H, t, J = 8,2 Hz, 

9-CH2), 1,83-1,73 (2 H, m, J = 7,6 Hz, 10-CH2), 

1,43-1,21 (12 H, m, 11, 12, 13, 14, 15-CH2), 0,91 

(3 H, t, 16-CH3). 

 

   

  

Nota:  
s = singleto; d = dubleto; m = multipleto; tl = tripleto largo; t = tripleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 

H2O – 

CHCl3 

CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-152 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)butano-1-sulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,1 

(C1), 147,4 (C2), 130,8 (C5), 121,4 (C4), 108,4 

(C6), 108,3 (C3), 101,2 (C7), 53,4 (C9), 47,1 (C8), 

31,7 (C14), 29,0 (C12), 28,9 (C13), 28,2 (C11), 

23,6 (C15), 22,6 (C10), 14,0 (C16). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-153 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)hexano-1-sulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 6,83-

6,75 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 5,95 (2 H, s, 7-

OCH2O), 4,65 (1 H, sl, -NH), 4,18 (2 H, d, 8-CH2), 

2,90 (2 H, t, J = 8,1 Hz, 9-CH2), 1,79-1,69 (2 H, 

m, J = 7,6 Hz, 10-CH2), 1,40-1,23 (6 H, m, 11, 12, 

13-CH2), 0,88 (3 H, t, 14-CH3). 

 

  

  

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; d = dubleto; m = multipleto; t = tripleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 
CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-153 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)hexano-1-sulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,1 

(C1), 147,4 (C2), 130,9 (C5), 121,4 (C4), 108,4 

(C6), 108,3 (C3), 101,2 (C7), 53,4 (C9), 47,0 (C8), 

31,2 (C12), 27,9 (C11), 23,5 (C13), 22,3 (C10), 

13,9 (C14). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-154 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)propano-1-sulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 6,83-

6,78 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 5,96 (2 H, s, 7-

OCH2O), 4,52 (1 H, sl, -NH), 4,19 (2 H, s, 8-CH2), 

2,91 (2 H, t, J = 7,9 Hz, 9-CH2), 1,87-1,74 (2 H, 

m, J = 7,9 Hz, 10-CH2), 1,01 (3 H, t, J = 7,5 Hz, 

11-CH3). 

 

  

 

  

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; m = multipleto; t = tripleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

TMS 

CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-154 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)propano-1-sulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,1 

(C1), 147,4 (C2), 130,8 (C5), 121,3 (C4), 108,4 

(C6), 108,3 (C3), 101,2 (C7), 55,1 (C9), 47,1 (C8), 

17,4 (C10), 12,9 (C11). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-155 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)etano-1-sulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 6,83 (1 

H, s, 6-ArH), 6,81-6,75 (2 H, dd, J 1 = 8,0 Hz, J 2 = 

7,9 Hz, 3, 4-ArH), 5,96 (2H, s, 7-OCH2O) 4,49 (1 

H, sl, -NH), 4,19 (2 H, d, J = 6,0 Hz, 8-CH2), 2,96 

(2 H, q, J = 7,4 Hz, 9-CH2), 1,33 (3 H, t, J = 7,4 

Hz, 10-CH3). 

 

   

  

Nota:  
s = singleto; sl = singleto largo; d = dubleto; dd = duplo dubleto; q = quarteto; t = tripleto. 

Padrão de referência interna: TMS  

TMS 

CHCl3 
H2O – 

CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-155 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)etano-1-sulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,1 

(C1), 147,5 (C2), 130,8 (C5), 121,3 (C4), 108,4 

(C6, C3), 101,2 (C7), 47,7 (C9), 47,1 (C8), 8,2 

(C10). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-156 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)propano-2-sulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 6,83 (1 

H, s, 6-ArH), 6,80-6,74 (2 H, dd, J 1 = 8,0 Hz, J 2 = 

8,1 Hz, 3, 4-ArH), 5,96 (2H, s, 7-OCH2O) 4,42 (1 

H, tl, J = 5,3 Hz, -NH), 4,20 (2 H, d, J = 5,9 Hz, 8-

CH2), 3,09 (1 H, m, J = 6,8 Hz, 9-CH), 1,35 (6 H, 

d, J = 6,8 Hz, 10, 11-CH3). 

 

   

  

Nota:  
s = singleto; tl = tripleto largo; d = dubleto; dd = duplo dubleto, m = multipleto. 

Padrão de referência interna: TMS  

TMS 
CHCl3 

H2O – 

CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-156 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)propano-2-sulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,1 

(C1), 147,4 (C2), 131,2 (C5), 121,3 (C4), 108,4 

(C3), 108,3 (C6), 101,2 (C7), 53,9 (C9), 47,4 (C8), 

16,6 (C10, C11). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-157 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-2-metilpropano-1-sulfonamida: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 6,84 (1 

H, s, 6-ArH), 6,84-6,74 (2 H, dd, J 1 = 8,0 Hz, J 2 = 

8,1 Hz, 3, 4-ArH), 5,99 (2H, s, 7-OCH2O) 4,42 (1 

H, tl, J = 5,3 Hz, -NH), 4,20 (2 H, d, J = 5,9 Hz, 8-

CH2), 2,91 (2 H, t, J = 7,8 Hz, 9-CH2), 2,01-1,95 

(1 H, m, J = 7,8 Hz, 10-CH), 0,89 (6 H, d, J = 7,8 

Hz, 11, 12-CH3). 

 

   

 

Nota:  
s = singleto; tl = tripleto largo; d = dubleto; dd = duplo dubleto, m = multipleto. 

Padrão de referência interna: TMS  

TMS CHCl3 

H2O – 

CHCl3 
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Espectro de RMN 13C do composto RPF-157 

 

N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-2-metilpropano-1-sulfonamida: 

 

 

13C NMR (75 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 148,0 

(C1), 147,3 (C2), 131,1 (C5), 121,2 (C4), 108,4 

(C3), 108,3 (C6), 101,1 (C7), 48,9 (C9), 47,3 (C8), 

24,8 (C10), 21,5 (C11, C12). 

 

 

Nota:  

Padrão de referência interna: TMS 
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Espectro de RMN 1H do composto RPF-252 

 

benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil-octano-1-sulfonato: 

 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3, δ = ppm) δ: 6,90-

6,77 (3 H, m, 3, 4, 6-ArH), 5,98 (2 H, s, 7-

OCH2O), 4,54 (2 H, s, 8-CH2), 3,68 (2 H, t, J = 7,6 

Hz, 9-CH2), 2,11-2,01 (2 H, m, J = 7,7 Hz, 10-

CH2), 1,59-1,49 (2 H, m, J = 7,0 Hz, 15-CH2), 

1,37-1,31 (8 H, m, J = 7,7 Hz, 11, 12, 13, 14-CH2), 

0,91 (3 H, t, J = 6,9 Hz, 16-CH3). 

 

   
 

 

Nota:  
s = singleto; m = multipleto; t = tripleto. 

Padrão de referência interna: TMS 

  

TMS 
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ANEXOS – II 
Análises elementares 



_________________________________________________________________________________________175 

_________________________________________________________________________________________ 
Maurício Temotheo Tavares 

Análise elementar do composto RPF-101 

 

 

 

 

 

Análise elementar do composto RPF-102 
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Análise elementar do composto RPF-103 

 

 

 

 

 

Análise elementar do composto RPF-104 
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Análise elementar do composto RPF-105 

 

 

 

 

 

Análise elementar do composto RPF-106 

 

 



_________________________________________________________________________________________178 

_________________________________________________________________________________________ 
Maurício Temotheo Tavares 

Análise elementar do composto RPF-107 

 

 

 

 

 

Análise elementar do composto RPF-108 
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Análise elementar do composto RPF-109 

 

 

 

 

 

Análise elementar do composto RPF-110 
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Análise elementar do composto RPF-111 

 

 

 

 

 

Análise elementar do composto RPF-151 
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Análise elementar do composto RPF-152 

 

 

 

 

 

Análise elementar do composto RPF-153 
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Análise elementar do composto RPF-154 

 

 

 

 

 

Análise elementar do composto RPF-155 
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Análise elementar do composto RPF-156 

 

 
 

 

 

Análise elementar do composto RPF-157 
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Publicações científicas 



RPF101, a new capsaicin-like analogue, disrupts themicrotubule network accompanied
by arrest in the G2/M phase, inducing apoptosis and mitotic catastrophe in the MCF-7
breast cancer cells

Paulo Luiz de-Sá-Júnior a,1, Kerly Fernanda Mesquita Pasqualoto b,1, Adilson Kleber Ferreira a,1,
Maurício Temotheo Tavares c, Mariana Celestina Frojuello Costa Bernstorff Damião c,
Ricardo Alexandre de Azevedo b, Diana Aparecida Dias Câmara a, Alexandre Pereira a,
Dener Madeiro de Souza a, Roberto Parise Filho c,⁎
a Laboratory of Genetics, Butantan Institute, Vital Brasil Avenue 1500, Postal Code: 05503-900, Sao Paulo, Brazil
b Biochemistry and Biophysical Laboratory, Butantan Institute, Vital Brasil Avenue 1500, Postal Code: 05503-900, Sao Paulo, Brazil
c Department of Pharmacy, School of Pharmaceutical Sciences, University of Sao Paulo, Prof. Lineu Prestes Avenue, 580, Postal Code: 05508-000, Sao Paulo, Brazil

a b s t r a c ta r t i c l e i n f o

Article history:
Received 2 July 2012
Revised 5 November 2012
Accepted 19 November 2012
Available online 10 December 2012

Keywords:
Capsaicin-like analogue
RPF101
Molecular modeling
Cell cycle
Antitumoral
Apoptosis

Breast cancer is the world's leading cause of death among women. This situation imposes an urgent develop-
ment of more selective and less toxic agents. The use of natural molecular fingerprints as sources for new bio-
active chemical entities has proven to be a quite promising and efficient method. Capsaicin, which is the
primary pungent compound in red peppers, was reported to selectively inhibit the growth of a variety
tumor cell lines. Here, we report for the first time a novel synthetic capsaicin-like analogue, RPF101, which
presents a high antitumor activity on MCF-7 cell line, inducing arrest of the cell cycle at the G2/M phase
through a disruption of the microtubule network. Furthermore, it causes cellular morphologic changes char-
acteristic of apoptosis and a decrease of Δψm. Molecular modeling studies corroborated the biological find-
ings and suggested that RPF101, besides being a more reactive molecule towards its target, may also
present a better pharmacokinetic profile than capsaicin. All these findings support the fact that RPF101 is a
promising anticancer agent.

© 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

Introduction

Breast cancer is the leading cause of death among women world-
wide. About 63,300 cases of breast carcinoma in situ are expected to
be newly diagnosed in 2012 (Siegel et al., 2012). Despite many efforts
made in surgical management, radiotherapy and new combined che-
motherapy, there is a need for the development of more selective and
less toxic agents (Geyer et al., 2006). One of the key hallmarks of can-
cer cells is their ability to evade apoptosis, which, among other im-
portant roles, is a controlled process of elimination of irreversibly
damaged cells (Jin and El-Deiry, 2005). The loss of apoptosis control
has been observed in many cancers. As a result, the apoptotic machin-
ery is seen today as a promising target for drug development (Debatin
and Krammer, 2004; Fesik, 2005; Kaufmann and Earnshaw, 2000).

Natural products, mainly secondary metabolites produced by liv-
ing organisms, have a long history as a source of novel therapeutics.
It has been recognized that natural product structures having high

chemical diversity, biochemical specificity and other molecular proper-
ties could turn out to be favorable as lead structures for drug discovery
(Koehn and Carter, 2005). Recently, capsaicin (Fig. 1A) or N-vanillyl-8-
methyl-1-nonenamide, the primary pungent and irritating ingredient
present in a variety of red peppers of the genus Capsicum (Walpole
et al., 1993a,b,c), was reported to selectively inhibit the growth of
tumor cells (Maity et al., 2010). Despite previous discordant results
from studies that determined its potential mutagenic and carcino-
genic activity (Surh and Lee, 1996), subsequent investigations have
shown that capsaicin induces apoptosis in a wide variety of tumor
cells (Huang et al., 2009; Ito et al., 2004; Kim et al., 2010; Sánchez
et al., 2007; Thoennissen et al., 2010; Wu et al., 2006). Additional
studies reported that capsaicinoids displayed in vitro and in vivo
antitumor activity (Oh et al., 2008). In cultured cells, capsaicin blocked
the cell migration in breast cancer, while in mice, oral consumption of
capsaicin decreased the size of MDAMB 231 breast cancer tumors by
50%, and inhibited the development of pre-neoplastic breast lesions
by up to 80%. Also, direct injection of capsaicin led to an 80% reduction
in tumor size (Thoennissen et al., 2010). Thus, capsaicin can be consid-
ered a potential lead againstmalignant tumors. However, themolecular
mechanisms and the signaling pathways leading to capsaicin-induced
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Research paper

Cytotoxic effects of dillapiole on MDA-MB-231 cells involve the
induction of apoptosis through the mitochondrial pathway by
inducing an oxidative stress while altering the cytoskeleton network
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a b s t r a c t

Breast cancer is the world’s leading cause of death among women. This situation imposes an urgent
development of more selective and less toxic agents. The use of natural molecular fingerprints as sources
for new bioactive chemical entities has proven to be a quite promising and efficient method. Here, we
have demonstrated for the first time that dillapiole has broad cytotoxic effects against a variety tumor
cells. For instance, we found that it can act as a pro-oxidant compound through the induction of reactive
oxygen species (ROS) release in MDA-MB-231 cells. We also demonstrated that dillapiole exhibits anti-
proliferative properties, arresting cells at the G0/G1 phase and its antimigration effects can be associated
with the disruption of actin filaments, which in turn can prevent tumor cell proliferation. Molecular
modeling studies corroborated the biological findings and suggested that dillapiole may present a good
pharmacokinetic profile, mainly because its hydrophobic character, which can facilitate its diffusion
through tumor cell membranes. All these findings support the fact that dillapiole is a promising anti-
cancer agent.

� 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

Breast cancer is one of the most common human malignancies
and the second leading cause of cancer-related deaths among
women [1]. Despite substantial improvements in survival, resis-
tance to therapy and subsequent progression of disease are still
observed in metastatic patients [2]. Therapeutic regimens against

breast cancer include both chemo- and radiotherapy, and in
advanced stages of the disease surgery intervention can be required
[3]. In spite of the many advances achieved in breast cancer treat-
ment during the last ten years, many patients still succumb to this
illness and new therapeutic approaches are needed [4]. Therefore,
investigation of the molecular mechanisms involved in the devel-
opment and progression of breast cancer is crucial for the discovery
of effective and non-cytotoxic compounds for chemoprevention
and treatment [5].

Natural products, mostly plant-derived products, occupy an
important place in cancer chemotherapy [6]. Substances derived from
medicinal plants are known to be effective chemo-preventive and/or
antitumoral agents in experimentalmodels of carcinogenesis [7]. The
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Key indicators: single-crystal X-ray study; T = 290 K; mean �(C–C) = 0.003 Å;

R factor = 0.051; wR factor = 0.149; data-to-parameter ratio = 14.7.

The title compound, C14H13NO4S, an analogue of capsaicin,

differs from the latter by having a 1,3-benzodioxole ring rather

than a 2-methoxyphenol moiety, and having a benzene-

sulfonamide group instead of an aliphatic amide chain. The

five-membered ring is in an envelope conformation with the

methylene C atom lying 0.221 (6) Å out of the plane formed

by the other four atoms. The dihedral angle between the

phenyl ring and the mean plane of the 1,3-benzodioxole fused-

ring system is 84.65 (4)�. In the crystal, molecules aggregate

into supramolecular layers in the ac plane through C—H� � �O,

N—H� � �O and C—H� � �� interactions.

Related literature

For background and the biological activity of capsaicin, see:

Lee et al. (2011); Malagarie-Cazenave et al. (2011). For the

synthesis and cytoxicity of the title compound, see: De Sá-

Junior et al. (2013). For ring conformational analysis, see:

Cremer & Pople (1975).

Experimental

Crystal data

C14H13NO4S
Mr = 291.32
Orthorhombic, Pbca
a = 18.0158 (4) Å
b = 5.9346 (1) Å
c = 25.5480 (8) Å

V = 2731.51 (11) Å3

Z = 8
Mo K� radiation
� = 0.25 mm�1

T = 290 K
0.25 � 0.22 � 0.20 mm

Data collection

Nonius KappaCCD diffractometer
with Bruker APEXII CCD area-
detector

Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 1996)
Tmin = 0.930, Tmax = 0.948

2652 measured reflections
2652 independent reflections
1860 reflections with I > 2�(I)

Refinement

R[F 2 > 2�(F 2)] = 0.051
wR(F 2) = 0.149
S = 1.04
2652 reflections

181 parameters
H-atom parameters constrained
��max = 0.26 e Å�3

��min = �0.29 e Å�3

Table 1
Hydrogen-bond geometry (Å, �).

Cg1 and Cg2 are the centroids of the C2–C7 and C9–C14 rings, respectively.

D—H� � �A D—H H� � �A D� � �A D—H� � �A

N1—H1N� � �O2i 0.99 2.00 2.945 (3) 157
C14—H14� � �O1ii 0.93 2.59 3.486 (3) 161
C10—H10� � �Cg1iii 0.93 2.74 3.563 (3) 147
C8—H8B� � �Cg2iv 0.97 2.82 3.511 (3) 129

Symmetry codes: (i) �x; y � 1
2;�z þ 1

2; (ii) �x þ 1
2; y � 1

2; z; (iii) �x; y þ 1
2;�z þ 1

2; (iv)
x;�y � 1

2; z � 1
2.

Data collection: COLLECT (Nonius, 1999); cell refinement:

SCALEPACK (Otwinowski & Minor, 1997); data reduction:

DENZO (Otwinowski & Minor, 1997) and SCALEPACK;

program(s) used to solve structure: SIR97 (Altomare et al., 1999);

program(s) used to refine structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008);

molecular graphics: ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 2012); soft-

ware used to prepare material for publication: MarvinSketch

(ChemAxon, 2010) and publCIF (Westrip, 2010).

We thank FAPESP (grant no. 2012/22524–9), the São Paulo

Research Foundation (SMH), CNPq and CAPES for financial

support.

Supplementary data and figures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: TK5268).
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Key indicators: single-crystal X-ray study; T = 290 K; mean �(C–C) = 0.003 Å;

R factor = 0.050; wR factor = 0.149; data-to-parameter ratio = 14.3.

In the title compound, C16H15NO3, the five-membered 1,3-

dioxole ring is in an envelope conformation with the

methylene C atom as the flap atom [lying 0.202 (3) Å out of

the plane formed by the other four atoms]. The benzene ring

makes a dihedral angle of 84.65 (4)� with the best least-

squares plane through the 1,3-benzodioxole fused-ring system,

which substitutes the 2-methoxyphenol moiety in capsaicin. In

the crystal, molecules are connected into a zigzag supra-

molecular chain along the c-axis direction by N—H� � �O

hydrogen bonds. These chains are connected into a layer in the

ac plane by C—H� � �� interactions.

Related literature

For the biological activity of capsaicin, see: Okamoto et al.

(2011). For ring conformational analysis, see: Cremer & Pople

(1975).

Experimental

Crystal data

C16H15NO3

Mr = 269.29
Monoclinic, P21=c
a = 4.9810 (2) Å

b = 26.652 (1) Å
c = 10.0545 (3) Å
� = 92.139 (2)�

V = 1333.84 (8) Å3

Z = 4
Mo K� radiation
� = 0.09 mm�1

T = 290 K
0.33 � 0.24 � 0.16 mm

Data collection

Bruker APEXII CCD area-detector
diffractometer

Absorption correction: numerical
(SADABS; Sheldrick, 1996)
Tmin = 0.940, Tmax = 0.951

4550 measured reflections
2602 independent reflections
1698 reflections with I > 2�(I)
Rint = 0.023

Refinement

R[F 2 > 2�(F 2)] = 0.050
wR(F 2) = 0.149
S = 1.03
2602 reflections

182 parameters
H-atom parameters constrained
��max = 0.21 e Å�3

��min = �0.20 e Å�3

Table 1
Hydrogen-bond geometry (Å, �).

Cg1 and Cg2 are the centroids of the C1–C6 and C10–C15 rings, respectively.

D—H� � �A D—H H� � �A D� � �A D—H� � �A

N1—H1N1� � �O3i 0.91 2.08 2.958 (2) 162
C7—H7A� � �Cg1 0.97 2.74 3.603 (3) 149
C16—H16C� � �Cg2 0.96 2.96 3.829 (2) 151

Symmetry code: (i) x;�yþ 1
2; z� 1

2.

Data collection: COLLECT (Nonius, 1999); cell refinement:

SCALEPACK (Otwinowski & Minor, 1997); data reduction:

DENZO (Otwinowski & Minor, 1997) and SCALEPACK;

program(s) used to solve structure: SIR97 (Altomare et al., 1999);

program(s) used to refine structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008);

molecular graphics: ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 2012); soft-

ware used to prepare material for publication: Marvinsketch

(Chemaxon, 2010) and publCIF (Westrip, 2010).

We thank the Brazilian agencies CNPq (140925/2009–0 to

SHM), FAPESP and CAPES for financial support. We also

thank Professor Carlos A. De Simone for the data collection.

Supplementary data and figures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: TK5191).
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In this paper, the isolation of dillapiole (1) from Piper aduncum was reported as well as the semi-synthesis

of two phenylpropanoid derivatives [di-hydrodillapiole (2), isodillapiole (3)], via reduction and

isomerization reactions. Also, the compounds’ molecular properties (structural, electronic,

hydrophobic, and steric) were calculated and investigated to establish some preliminary structure–

activity relationships (SAR). Compounds were evaluated for in vitro antileishmanial activity and

cytotoxic effects on fibroblast cells. Compound 1 presented inhibitory activity against Leishmania

amazonensis (IC50 ¼ 69.3 mM) and Leishmania brasiliensis (IC50 ¼ 59.4 mM) and induced cytotoxic effects

on fibroblast cells mainly in high concentrations. Compounds 2 (IC50 ¼ 99.9 mM for L. amazonensis and

IC50 ¼ 90.5 mM for L. braziliensis) and 3 (IC50 ¼ 122.9 mM for L. amazonensis and IC50 ¼ 109.8 mM for L.

brasiliensis) were less active than dillapiole (1). Regarding the molecular properties, the conformational

arrangement of the side chain, electronic features, and the hydrophilic/hydrophobic balance seem to be

relevant for explaining the antileishmanial activity of dillapiole and its analogues.

Keywords: Antileishmanial activity / Cytotoxic activity / Dillapiole / Molecular modeling / SAR studies
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Introduction

Leishmaniasis is caused by parasites of the Leishmania genus

and affects more than 12 million people in 88 countries.

There are about two to three million new cases each year,

and 350 million people are under risk of infection [1]. In the

absence of a reliable vaccine, there is an urgent need for

effective and safe drugs to replace those currently used, such

as pentavalent antimonials, amphotericin B, and pentami-

dine. In this regard, the development of novel antileishma-

nial compounds is an imperative need. Many people who live

in endemic areas use plants as an alternative to treat the

disease [2]. The study of plant-derived drugs, for instance,

would be highly recommended for driving the discovery of

new potential leishmanicide agents [3–6].

The Piperaceae family comprises a large variety of species

and it is known for producing several bioactive compounds

[7, 8], which can provide quite attractive molecular modifi-

cation approaches. Covering approximately 3000 species, the

Piper genus is prominent for having distinct activities, such as

insecticidal, antitumor, antibacterial, antifungal, and anti-

inflammatory activities [9–11]. This genus is widely used in

popular medicine, and it is found in all tropical regions of the

world, with approximately 170 of 700 species occurring in

Brazil [11]. The antileishmanial activity of Piper species has

already been reported [12–14]. In the last few years, the

essential oils from Piper species have become an important

source for searching novel therapeutic alternatives primarily

regarding the neglected diseases [15]. Recently, Monzote et al.

[16] have shown the antileishmanial activity of the essential
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Sciences, University of São Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes 580, 05508-900
São Paulo, Brazil
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RPF151 as a potential hit against cancer: synthesis, 

structural characterization, X-ray powder diffraction 

and antiproliferative activity 

Maurício T. Tavares,a Mariana C. F. C. B. Damião,a Adilson K. Ferreira,b Cecilia 
P. Rodrigues,b José A. M. Barbuto,b,c Ricardo A. Azevedo,b Paulo L. de-Sá-
Junior,d Kerly F. M. Pasqualoto,e Roberto Parise-Filhoa* and Fabio F. Ferreiraf* 

RPF151, an alkylsulfonamide capsaicin analogue, was synthesized by a simple and efficient 

one-step methodology. Its chemical structure was confirmed by NMR and elemental analysis. 

The crystal structure was determined by X-ray powder diffraction and simulating annealing 

procedure, and the final structure refined by the Rietveld method. Hydrogen bonding 

interactions were established between two independent molecules, within the asymmetric unit, 

along the c-axis. Regarding the biological assay, RPF151 has significantly reduced the human 

umbilical vein endothelial cell (HUVEC) growth at 10 µM concentration. It was not observed 

any kind of changes on cell morphology. The findings have suggested that RPF151 probably 

acts in the angiogenesis process, but do not present cytotoxic effects, pointing out this 

molecule as a potential hit against cancer. 

 

 

Introduction 

 Cancer is one of the major public health problem in 

developed and developing countries. Despite the increase of 

disease-free survival and overall survival in patients with 

cancer in the last years, it is still responsible for millions of 

death year-by-year.1,2 Unfortunately, most currently anticancer 

drugs cause toxicity to proliferating cells, which can severely 

limit its therapeutic value. Therefore, the interest in 

pharmacological effects of bioactive compounds on cancer 

treatment and prevention has been also increased.3 Natural 

product structures, for instance, have chemical diversity, 

biochemical specificity and other interesting molecular 

properties, which could become them potentially leads for drug 

discovery, mainly in cancer.4 

 Recently, capsaicin (Fig. 1a) or N-vanillyl-8-methyl-1-

nonenamide, the primary pungent and irritating natural product 

found in a variety of red chilli peppers of the Capsicum genus, 

was reported to selectively inhibit the growth and to induce 

apoptosis in tumour cell lines.5-7 Our research group have 

already reported that an arylsulfonamide analogue of capsaicin 

(RPF101)8,9 has showed significant antitumor activity in breast 

cancer cell lines (MCF-7), supporting the use of natural 

molecular fingerprints as an inspiring source for designing new 

bioactive chemical entities.10 Then, following the path to 

develop more potent and selective anticancer agents, we 

designed a novel alkylsulfonamide capsaicin analogue 

(RPF151) through the ligand-based drug design (LBDD) 

strategy (Fig. 1b).  

 In the present study, the synthesis, X-ray powder diffraction 

data for crystal structure determination (conformational 

arrangement), and antiproliferative activity were carried out for 

the capsaicin analogue, benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)butane-

1-sulfonamide, named RPF151. 

 

Fig. 1 Structures of capsaicin (a) and its bioactive alkylsulfonamide analogue, 

RPF151 (b). 
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3.  Apresentação de Poster / Painel no(a) 5° Simpósio Anual de Pesquisas em Ciências Farmacêuticas,
2013. (Simpósio)
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.

9.  Apresentação de Poster / Painel no(a) 6th Brazilian Symposium on Medicinal Chemistry -
BrazMedChem 2012, 2012. (Simpósio)
Design and Synthesis of Capsaicin-like Sulfonamide Analogues as Potential Antitumor Agents.

10.  Apresentação de Poster / Painel no(a) 35ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2012.
(Congresso)
Planejamento e Síntese de Análogos Bioisostéricos da Capsaicina com Potencial Atividade Antitumoral.

http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2013.12.008
http://dx.doi.org/10.1107/s1600536813028481
http://dx.doi.org/10.1016/j.taap.2012.11.029
http://dx.doi.org/10.1107/S1600536813002201
http://dx.doi.org/10.1002/ardp.201200212
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11.  Dendrimers Simposium, 2012. (Simpósio)
.

12.  XLVIII SUPFAB - Semana Universitária Paulista em Farmácia e Bioquímica, 2012. (Simpósio)
.

13.  Green Chemistry Program at University of Massachusetts - Boston, 2012. (Seminário)
.

14.  Workshop - SBQMed, 2012. (Outra)
.

15.  Apresentação Oral no(a) 10° Congresso Nacional de Iniciação Científica - CONIC, 2010. (Congresso)
Prospecção de Actinomicetos de Solo Produtores de Antibióticos.

16.  2° Congresso da Farmácia Brasileira, 2010. (Congresso)
.

17.  Expofar, 2010. (Congresso)
.

18.  8° Seminário Internacional de Farmacêuticos, 2010. (Seminário)
.

19.  16° Congresso Paulista de Farmacêuticos, 2010. (Congresso)
.

20.  Pesquisa Clínica no Brasil, 2009. (Oficina)
.

21.  Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 2009. (Outra)
.

22.  Oficinas Farmacêuticas: Inflamação e Dor, 2008. (Oficina)
.

23.  15° Congresso Paulista de Farmacêuticos, 2007. (Congresso)
.

24.  7° Seminário Internacional de Farmacêuticos, 2007. (Seminário)
.

25.  Expofar, 2007. (Congresso)
.

26.  Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, 2007. (Outra)
.

27.  A Pesquisa Científica no Mackenzie e no Brasil, 2007. (Seminário)
.

Bancas

Bancas

Participação em banca de trabalhos de conclusão

Graduação

1.  TAVARES, M. T., POLLI, M. C.
Participação em banca de Leandro Lange e Lucas de Souza Santos. Desenvolvimento de método de
análise titulométrica do teor de alendronato de sódio em capsulas, 2014
(Farmácia) Universidade São Francisco

2.  TAVARES, M. T., POLLI, M. C.
Participação em banca de Lucas Vicentini Veríssimo e Thais Manfrinato Ferreira. Edulcorantes:
Aplicações e Toxocidade, 2014
(Farmácia) Universidade São Francisco

3.  TAVARES, M. T., POLLI, M. C.
Participação em banca de Ana Paula Borgo e Andressa Castelhano Rodrigues. Desenvolvimento e
Evolução de Fármacos Antibacterianos na Última Década, 2012
(Farmácia) Pontifícia Universidade Católica de Campinas

4.  TAVARES, M. T., POLLI, M. C.
Participação em banca de Daniele Dias Camacho e Thaís Sandroni Dallora. Desenvolvimento e
Evolução de Fármacos Usados no Tratamento da Esquizofrenia, 2012
(Farmácia) Pontifícia Universidade Católica de Campinas

5.  TAVARES, M. T., POLLI, M. C.
Participação em banca de Aline Cruz Macedo e Isabela Paganelli Vettori. Determinação de Parâmetros
Físico-Químicos de Fármacos Introduzidos na Terapêutica Nacional e Avaliação Quanto a
Tendência de Uso, 2012
(Farmácia) Pontifícia Universidade Católica de Campinas
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