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Introdução 

As ftalocianinas têm sido estudadas e aplicadas em 
várias áreas, nomeadamente na terapia 
fotodinâmica (PDT)

1
 e diagnóstico de doenças 

oncológicas, no tratamento de doenças da pele, 
bem como na fotoinativação de microrganismos 
(PDI).

2 
A PDT é uma das metodologias emergentes 

aprovada para o tratamento do câncer, e com 
resultados promissores na eliminação de 
microrganismos resistentes aos atuais antibióticos

3 
e 

de agentes de doenças negligenciadas como da 
doença de Chagas

4
 e tuberculose

5
, por exemplo. De 

uma forma geral, a PDT combina 3 componentes 
não tóxicos, o fotossensibilizador, luz e oxigênio 
molecular, que em determinadas condições geram 
espécies reativas de oxigênio (ROS) promotoras da 
foto-oxidação de várias biomoléculas, levando no 
limite a morte das células atingidas, nomeadamente 
por apoptose e/ou necrose.

6
 

Nestas áreas da medicina, as quinonas têm 
mostrado considerável atividade antitumoral e 
antimicrobiana, muito devido ao estresse oxidativo 
que induzem nas células alvo, tal como o efeito 
fotodinâmico da PDT.

7 
Assim, este trabalho tem 

como objetivo final a combinação de ftalocianinas 
com grupos 1,4-naftoquinônicos (Figura 1) com 
propriedades adequadas para uma otimização dos 
atuais sistemas de transferência de energia, assim 
como avaliar a possível sinergia do efeito citotóxico 
das naftoquinonas e da PDT contra câncer, 
microrganismos e agentes infecciosos de doenças 
negligenciadas. 

 
Figura 1. Díades Ftalocianinas-Naftoquinonas. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente foi realizada a síntese das azido-1,4-

naftoquinonas 4 e 5. Para a obtenção da ftalonitrila 

funcionalizada com alcinos terminais, a 

difluoroftalonitrila foi reagida com álcool propargílico. 

Uma vez obtido esses derivados, pode-se realizar 

uma reação de cicloadição 1,3-dipolar do tipo 

CuAAC permitindo a obtenção da díade ftalonitrila-

naftoquinona 9. Pretende-se também obter o 

intermediário ditriazólico através da reação entre a 

diazida e o dialcino. Para a síntese do produto 12, 

reagiu-se a lausona (10) com a 4-nitroftalonitrila.  

Uma vez obtidos e caracterizados os compostos 9 e 

12, com 57% e 62% de rendimento 

respectivamente, estas ftalonitrilas serão ciclizadas 

em suas ftalocianinas correspondentes. 

 
Esquema 1. Síntese de díades Ftalonitrila-
Naftoquinonas. 

Conclusões 

 Os derivados 9 e 12 são novas substâncias e 

intermediários importantes para a síntese das 

ftalocianinas 1 e 2, as quais serão alvo de avaliação 

quanto ao seu potencial de aplicação em diferentes 

áreas científico-tecnológicas.  
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