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As doenças cardiovasculares, como trombose e acidentes vasculares cerebrais, constituem uma situação preocupante 
de saúde pública e são atualmente uma das principais causas de mortalidade no mundo inteiro (NASCIMENTO et al, 
2018). Os principais tratamentos contra essas patologias são conduzidos por terapia anticoagulante, no entanto, os 
medicamentos atualmente disponíveis causam uma grande quantidade de efeitos colaterais, exigindo monitoramento 
constante de seu uso. Novos anticoagulantes de fontes naturais parecem ser uma alternativa interessante para esses 
problemas, considerando a alta eficiência e a variedade de estruturas químicas, principalmente os derivados 
cumarínicos. Eles agem como antagonistas da vitamina K, pois competem pelo sitio ativo da enzima γ-glutamil 
carboxilase, impedindo a formação da cascata de coagulação. Este trabalho, portanto, visa potencializar o efeito 
anticoagulante da esculina, uma cumarina natural glicosilada, através da formação de derivados esterificados por 
reações enzimáticas de transesterificação usando a lipase comercial Novozyme®435 como biocatalisador. 

 
Inicialmente, o substrato esculina foi solubilizado em tetrahidrofurano (500 µL) e acetona (500 µL) em um frasco de 
vidro de 10 mL. Em cada frasco foram adicionados 1 mL de diferentes ésteres vinílicos, como: acetato de vinila, laurato 
de vinila, propionato de vinila, pivalato de vinila, benzoato de vinila, cinamato de vinila e a lipase Novozyme (10% em 
relação à massa total dos substratos). Esses frascos foram dispostos em um shaker a 60 ° C e 200 rpm. A cada 24 
horas, as reações foram aliquotadas (duas vezes - 50 μL), totalizando 96 h. Os produtos foram monitorados por 
cromatografia em camada fina (CCD) em um sistema solvente contendo acetato de etila: hexano: metanol: ácido acético 
(25: 45: 10: 10) e sílica gel como fase estacionária, seguida pelo desenvolvimento da câmara ultravioleta em 365 nm. 
Os valores de Rf foram calculados. Depois disso, os produtos foram analisados por cromatografia líquida de alta 
resolução acoplada a arranjos diodos sob monitoramento a 274 nm. O perfil cinético das reações relativas à formação 
dos produtos foi proposto calculando as áreas de pico (λmax 225 - 330 nm) em cada cromatograma (0 - 96 h). 

 
Os resultados mostraram que todos os ésteres investigados foram produzidos nas primeiras 24 horas, com diferentes 
taxas de conversão. Os valores de Rf encontrados para os acetatos de esculina foram: produto 1 (mono) = 0,67; produto 
2 (di) = 0,83; propionato de esculina: produto 1 (mono) = 0,75; produto 2 = 0,83 (di); laurato de esculina: produto 1 = 
0,83 (mono); benzoato de esculina: produto 1 = 0,67 (mono); cinamato de esculina:apresentou quatro substâncias: 
produto1: 0,12; produto2: 0,31; produto 3: 0,43; produto 4: 0,56. Os acetatos de esculina foram obtidos em 100% de 
conversão nas primeiras 24 h, enquanto os propionato de esculina foram obtidos em 75%. A conversão dos outros 
produtos está sob quantificação. 

   
Análise dos produtos reacionas por CCD de 0h a 120h, da esquerda para direita: 1- acetato de vinila, 2-propionato de vinila, 3- laurato de vinila,           
4- pivalato de vinila, 5- benzoato de vinila, 6- cinamato de vinila 

 
Os próximos passos do projeto é fazer uma análise mais detalhada do perfil cinético de todas as reações, isolar e 
purificar os produtos para fazer a elucidação estrutural por RMN de cada molécula. Também fazer ensaios  biológicos 
in vitro e ex vivo para que assim possamos comprovar a eficácia desses derivados como anticoagulantes. 
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