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Sistemas veiculadores de fármacos (SFV) são moléculas que funcionam como 
dispositivos que entregam um fármaco diretamente em um alvo. A utilização dele 
pode trazer uma diminuição na dosagem da droga, podendo reduzir os efeitos 
colaterais, bem como tempo de tratamento, o que representa um avanço enorme no 
tratamento de várias doenças.¹ Paralelamente, a química dos calcogênios (em 
especial organoselênio e enxofre) vem sendo muito estudada devido a sua 
aplicabilidade tanto sintética como biológica.² Nesse sentido, vários trabalhos 
demonstram a importância desses compostos no tratamento de diversas doenças, 
em especial como antiparasitários. Causada por um parasita, a Leshmaniose, alvo 
deste trabalho, é uma das seis doenças prioritárias do programa “Tropical Diseases 
Research” da Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo essa instituição, 
ocorrem de 700 mil a 1 milhão de novos casos com 20 a 30 mil mortes anualmente 
e a maioria dos medicamentos utilizados apresentam altas taxas de resistência, 
toxicidade e longo tempo de tratamento³ O objetivo deste trabalho é a síntese e 
caracterização de pilar[n]arenos (n=5 ou funcionalizados com calcogênios, 
especialmente Se e S, para aplicação como SVF de fármacos para o tratamento da 
Leishmaniose. A síntese das moléculas-alvo terá início a partir da hidroquinona bis(2-
hidroxietil) eter 1 comercial. Esta sofrerá uma reação de bromação dando origem ao 
intermediário 1,4-bis(2-bromoetoxi)-benzeno, que por sua vez ciclizará para formar 
o pilar[n]areno 2, na presença de um ácido de Lewis. Para substituição desse bromo 
pelo calcogênio correspondente, se fará a reação do pilar[n]areno com o 
fenilcalcogenolato de interesse. A última etapa consistirá na oxidação dos átomos de 
selênio e enxofre, na presença de um agente oxidante. Inicialmente, realizou-se a 
bromação do éter comercial 1, uma reação de 4 horas onde tem-se precipitação com 
água do produto como um sólido branco com 91% de rendimento. Em seguida para 
ciclização utilizou-se meios reacionais com 2 e paraformaldeído, diferindo-se no 
ácido de Lewis e solvente para os macrocíclos de 5 e 6 unidades. Foi utilizado 
BF3.OEt2 com CH2Cl2 para pilar[5]areno e FeCl3 com CHCl3 para pilar[6]areno, 
ambos foram purificados por coluna cromatográfica e tiveram rendimentos de 70 e 
40%, respectivamente. Partiu-se, então, para inserção dos organocalcogênios, 
tendo-se para o selênio a utilização de disseleneto de fenila em meio de NaBH4 e 
para o enxofre o tiol com bicarbonato de potássio, como descrito no esquema 1. As 
reações resultaram, após purificação, nos compostos 4A e 4B com 69 e 70% de 
rendimento, respectivamente. 
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Esquema 1. Rota sintética para síntese dos pilar[n]arenos 3 e 4 
 
Os calcogenopilar[5]arenos foram submetidos à reação de oxidação, para modular a 
solubilidade, utilizando NCS em mistura de solvente. A reação durou de 1 a 4 horas 
sob temperatura de 0ºC. Produziu-se, após purificação por recristalização, óleos 
alaranjados. 

 
 

Esquema 2. Oxidação dos átomos de enxofre e selênio no pilar[5]arenos 
 
Conclui-se que a metodologia se mostrou eficiente para obtenção das moléculas-
alvo e que os testes de encapsulamento das drogas estão em andamento, 
apresentando resultados promissores para a anfotericina B, até o presente momento. 
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