
Resumo:
As leishmanioses são grupo de doenças causadas por mais de 20 espécies de protozoários do gênero Leishmania,
os quais são transmitidos aos humanos pela picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas. Se não foram
tratadas adequadamente, podem se tornar crônicas, desfigurantes e até mesmo fatais. Além disso, os
medicamentos disponíveis na clínica são de alto custo, altamente tóxicos e pouco eficazes devido à resistência
dos parasitos aos fármacos. Portanto, há necessidade urgente de se buscar novos agentes leishmanicidas. Nesse
contexto, considerando que os produtos naturais (PNs) desempenham um papel importante na descoberta de
novos fármacos, nos chama atenção os recentes relatos da atividade leishmanicida de diterpenos labdânicos
(DLs), em especial, o (+)-labdadienodial (10) com CI50 de 63,0 nM contra L. dovani. Dado esse relato, o
presente trabalho teve como objetivo desenvolver a primeira síntese total das avxantinas B (12) e C (13) a partir
do (3aR)-(+)-esclareolídeo (14), bem como obter o ácido labdadienodioico 11, visando a avaliação do potencial
leishmanicida desses compostos, uma vez que apresentam similaridade estrutural com 10, além de não terem
ainda relatos na literatura de estudos nesse sentido. Desta forma, nesse trabalho foi desenvolvida uma
metodologia de 7 etapas para a obtenção dos PNs 11-13. A metodologia compreende a obtenção do -
biciclohomofarnesal (18) que, por uma olefinação de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE), fornece núcleo
labdânico desejado. De posse deste núcleo, simples interconversões de grupos funcionais levaram aos compostos
11, 12 e 13, com rendimentos globais de 27%, 24% e 23%, respectivamente. A etapa futura deste trabalho
compreende a avaliação do potencial leishmanicida dos compostos 11-13, visando o tratamento da leishmaniose.
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