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Resumo 
  

 Atualmente, uma das principais causas de morte são as doenças de foro oncológico. A 

terapia fotodinâmica (PDT) surge como uma necessidade de explorar terapias alternativas devido 

aos efeitos secundários que estão implícitos nas terapias convencionais. Esta técnica terapêutica 

consegue provocar citotoxicidade nas células tumorais poupando ao mesmo tempo o tecido 

saudável. Isto acontece devido a uma tríade de componentes, fotossensibilizador (FS), oxigénio e 

luz por si só inofensivos, mas quando juntos capazes de iniciar uma reação fotoquímica que culmina 

na produção de agentes tóxicos letais, principalmente oxigénio singuleto (1O2), que acabam por 

induzir a morte celular. A escolha do agente FS é extremamente importante para o sucesso da PDT  

e a classe dos corantes cianínicos tem-se vindo a mostrar bastante interessante devidos às 

características que lhe estão inerentes. 

 O principal objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de novos corantes 

cianínicos aminoesquarílicos com forte absorção no infravermelho próximo, boa permeabilidade 

celular e ainda elevada seletividade para as células tumorais de forma a otimizar o seu potencial 

como agentes FS. Para tal, começou-se por sintetizar vários corantes aminoesquarílicos com grupos 

terminais derivados do 2-metilbenzotiazole e 2-metilquinolina adequadamente funcionalizados na 

parte amina com elementos de reconhecimento celular. Os novos corantes sintetizados foram 

caracterizados estruturalmente por espectroscopia UV/Vis, IV, 1H-RMN, 13C-RMN e massa exata. 

Seguindo-se a avaliação da capacidade de geração de 1O2 e por fim da sua (foto)citotoxicidade in 

vitro tanto dos corantes funcionalizados como dos seus percursores. 

 Relativamente à síntese, enquanto que a funcionalização com colesterol se mostrou 

eficiente já a funcionalização com glucose não foi possível. Em relação à capacidade de produção 

de 1O2 esta mostrou-se mais eficiente nos corantes halogenados com iodo. Os resultados 

experimentais obtidos in vitro indicam que, considerando apenas as linhas celulares tumorais, os 

corantes aminoesquarílicos não funcionalizados com o colesterol mostram ser mais eficientes. 

Contudo, os seus análogos funcionalizados mostram ser melhores FS quando se comparam os 

valores das linhas celulares tumorais com a linha não tumoral (PLP2), uma vez que estes mostram-

se menos fotocitotóxicos na linha não tumoral. 

 Palavras-chave: terapia fotodinâmica, fotossensibilizador, corantes aminoesquarílicos, 

fatores de reconhecimento celular, fotocitotoxicidade, oxigénio singuleto  
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Abstract 
  

 Currently, one of the main causes of death are cancer diseases. Photodynamic therapy 

(PDT) arises as a need to explore alternative therapies because of the side effects that are implicit 

in conventional therapies. This therapeutic technique can cause cytotoxicity in tumor cells while 

sparing healthy tissue. This happens due to a triad of components, photosensitizer (FS), oxygen 

and light by themselves harmless, but when together able to initiate a photochemical reaction that 

culminates in the production of toxic lethal agents, mainly singlet oxygen (1O2), that end up 

inducing cell death. The choice of the FS agent is extremely important for the success of PDT and 

the class of cyanine dyes has been very interesting due to its inherent characteristics. 

 The main objective of the present work was the development of new aminosquaraines 

cyanine dyes with strong absorption in the near infrared, good cellular permeability and still high 

selectivity for tumor cells in order to optimize their potential as FS agents. To this end, several 

aminosquaraines dyes with terminal groups derived from 2-methylbenzothiazole and 2-

methylquinoline were suitably functionalized on the amine part with cell recognition elements. The 

new synthesized dyes were structurally characterized by UV/Vis spectroscopy, IR, 1H-NMR, 13C-

NMR and exact mass. Followed by the evaluation of the generation capacity of 1O2 and the end of 

its in vitro (photo) cytotoxicity of both functionalized dyes and their precursors.  

 Regarding the synthesis, while functionalization with cholesterol proved to be efficient, 

functionalization with glucose was not possible. In relation to the 1O2 production capacity, it has 

been shown to be more efficient in halogenated iodine dyes. The experimental results obtained in 

vitro indicate that, considering only the tumor cell lines, the non-functionalized aminosquaraines 

dyes with cholesterol show to be more efficient. However, their functionalized analogues show to 

be better FS when comparing the values of the tumor cell lines with the non-tumor line (PLP2), 

since these are shown to be less photocytotoxic in the non-tumor line. 

 

 

Key-Words: photodynamic therapy, photosensitizer, aminosquaraine dyes, cell recognition 

factors, photocytotoxicity, singlet oxygen 
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1.1 Terapia Fotodinâmica do cancro 

 Atualmente uma das principais causas de morte são as doenças de foro oncológico (Zhang 

et al., 2018). Segundo a World Health Organization, o cancro é a segunda principal causa de morte 

em todo o mundo, sendo responsável só durante o ano de 2018 por cerca de 9,6 milhões de mortes 

(WHO). Esta alta taxa de mortalidade deve-se principalmente a várias falhas no diagnóstico 

precoce e na terapêutica aplicada (Yuan et al., 2013). 

 Os avanços na investigação médica têm permitido ao longo dos anos uma melhor 

compreensão da biologia do tumor (Agostinis et al., 2011). Contudo, a falta de seletividade das 

terapias convencionais, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, resulta por norma em efeitos 

secundários graves e numa resposta ineficiente a longo prazo (Sharman et al., 1999; Oniszczuk et 

al., 2016). Apesar destas terapias convencionais serem importantes existe a necessidade de explorar 

terapêuticas alternativas. O maior desafio para qualquer terapia contra o cancro é alcançar a 

concentração de agente terapêutico desejada no tecido tumoral, matando seletivamente as células 

tumorais sem prejudicar as células saudáveis (Misra et al., 2010; Calixto et al., 2016; Zhang et al., 

2018).  

 Surge assim a Terapia Fotodinâmica (PDT, do inglês, Photodymanic Therapy), uma terapia 

pouco invasiva e minimamente tóxica, que de forma seletiva consegue provocar citotoxicidade nas 

células tumorais poupando ao mesmo tempo o tecido saudável. Esta terapia personalizada tem-se 

vindo a mostrar um promissor tratamento clínico para uma variedade de doenças neoplásicas e 

também certas doenças não neoplásicas (Agostinis et al., 2011; Benov, 2015; Xu et al., 2016; 

Zhang et al., 2018). A PDT é um processo que envolve várias etapas e que leva à inativação de 

células vivas pela ação combinada dum fotossensibilizador (FS), luz e oxigénio, uma tríade de 

componentes por si só inofensivos, mas quando juntos capazes de iniciar uma reação fotoquímica 

que culmina na produção de agentes tóxicos letais que acabam por induzir a morte celular (Josefsen 

et al., 2008; Agostinis et al., 2011; Debele et al., 2015; van Straten et al., 2017; Zhang et al., 2018).  

 A PDT clínica, conforme ilustrado na figura 1, envolve a administração, sistémica ou 

tópica, de uma determinada dose de agente FS na ausência de luz. Quando o FS já se encontra em 

quantidade suficiente no tecido doente, e após o tempo necessário para se difundir dos tecidos 
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saudáveis, é fotoativado pela exposição a irradiação com comprimento de onda (λ) e intensidade 

apropriadas. Posteriormente, essa ativação leva à geração de espécies reativas de oxigénio, espécies 

essas que danificam os constituintes celulares e, por consequência, levam a uma cascata de 

respostas bioquímicas das quais resulta a destruição das células alvo (Josefsen et al., 2008; 

Agostinis et al., 2011; Allison et al., 2013a; Ormond et al., 2013; Zhang et al., 2018). 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática das várias etapas envolvidas no mecanismo de ação da PDT. 

 

 A seletividade conferida por esta terapia decorre da especificidade do composto para se 

acumular em lesões neoplásicas e da restrição da fotoativação devido à irradiação localizada do 

local tumoral. Assim, além da ativação do agente FS, a irradiação auxilia no direcionamento uma 

vez que idealmente apenas a região tumoral é irradiada. Esta dupla seletividade confere sucesso à 

PDT uma vez que reduz danos colaterais nos tecidos saudáveis. Contudo, a especificidade para os 

tecidos tumorais ainda não está bem esclarecida, mas em grande parte deve-se à captação passiva 
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e não específica que tem origem no aumento da atividade metabólica das células cancerígenas 

(Agostinis et al., 2011; Firczuk et al., 2011; Li et al., 2016; Olivo et al., 2010). Mas qualquer tecido 

saudável, com concentrações adequadas de FS e que esteja irradiado, também reagirá e será 

destruído. Assim, deve ser utilizada uma dose mínima, clinicamente determinada, de agente FS que 

permita uma reação fotodinâmica significativa no tumor, mas uma reação fotodinâmica mínima no 

tecido saudável (Allison et al., 2013b; Calixto et al., 2016; van Straten et al., 2017). 

 A principal vantagem da PDT em relação às terapias convencionais é a capacidade de 

limitar os seus efeitos tóxicos ao ser relativamente não invasivo, preservando a anatomia funcional 

e a integridade dos órgãos. Este tratamento pode ser repetido as vezes que forem necessárias, uma 

vez que não ocorrem efeitos de toxicidade cumulativa, dado que a cura é por regeneração (Agostinis 

et al., 2011; Bown, 2013; Calixto et al., 2016; Zhang et al., 2018). Pode também ser usada com 

outras terapias sem as comprometer nem diminuir a sua eficácia, sendo que a combinação de 

diferentes modalidades terapêuticas pode ser uma estratégia para superar a resistência adquirida 

pelos tumores, podendo assim ajudar a alcançar um controle a longo prazo dos mesmos (Calixto et 

al., 2016; Firczuk et al., 2011; Zhang et al., 2018). Outro fator importante nesta terapia em relação 

à quimioterapia e à radioterapia, é que não parece atuar ao nível do ácido desoxirribonucleico 

(ADN), não sendo desta forma mutagénica, ou mais concretamente, os FS até agora aprovados não 

atuam a nível do núcleo das células (Allison et al., 2010; Firczuk et al., 2011; Abrahamse et al., 

2016).  

 Entre as limitações atuais da PDT em tratamentos clínicos está a hipoxia que surge em 

regiões de tumores sólidos, devido à microcirculação comprometida e à diminuição da perfusão, o 

que pode conferir resistência do tumor à PDT, uma vez que o oxigénio é fundamental para o 

processo fotodinâmico. Outra limitação é a penetração tecidual da luz, uma vez que esta deve 

efetivamente incidir no FS para excitá-lo, para que desta forma o processo fotodinâmico possa 

ocorrer (Chitroda et al., 2015; Li et al., 2016; van Straten et al., 2017). A natureza altamente 

localizada da PDT também é uma limitação, devido ao facto de se mostrar ineficaz contra lesões 

metastáticas (Agostinis et al., 2011).  
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1.1.1 Terapia Fotodinâmica, uma perspetiva histórica 

 Embora, por vezes, se considere a PDT um método relativamente recente, as propriedades 

terapêuticas da luz são conhecidas desde as antigas civilizações Egípcias e Gregas onde a luz solar 

era usada para o tratamento de diversas doenças, em particular de doenças dermatológicas 

(Ackroyd et al., 2001). No final do século XIX, o estudante de medicina Oscar Raab descobriu 

acidentalmente que a irradiação com luz visível era letal para o microrganismo da espécie 

Paramecium quando antecipadamente incubado com acridina, mas não quando mantido no escuro, 

concluiu ainda que não era a luz, mas sim algum produto de fluorescência que induzia a toxicidade 

in vitro (Ackroyd et al., 2001; Zhang et al., 2018). A primeira observação clínica da PDT ocorreu 

com o uso de eosina oral para tratar a epilepsia, relatado pelo neurologista Jean Prime em 1900. 

Posteriormente, em 1903 Herman von Tappeiner e Jesionek propuseram o uso de eosina tópica 

com exposição à luz branca para tratar tumores de pele. Este foi o primeiro relato publicado sobre 

o uso da PDT no tratamento de tumores em pacientes humanos. Mais tarde, em 1907, Jodlbauer e 

von Tappeiner demonstraram a necessidade do oxigénio como um componente importante dos 

eventos visualizados por Raab introduzindo o termo “ação fotodinâmica” (Ackroyd et al., 2001). 

Em 1913, Friedrich Meyer-Betz foi o primeiro a demonstrar que a hematoporfirina (Hp) causava 

fotossensibilidade em humanos, quando expostos à luz, ao injetar no seu próprio corpo Hp, 

observando inchaço e dor especificamente em áreas expostas à luz (Dolmans et al., 2003). O estudo 

do potencial anticancerígeno da PDT foi conduzido por poucos investigadores até à década de 

1950, quando o interesse por este campo começou a aumentar (Zhang et al., 2018). 

 Uma descoberta significativa ocorreu em 1975, quando Thomas Dougherty relatou que a 

administração de um derivado de hematoporfirina (HpD) e luz vermelha erradicou completamente 

o crescimento de tumores mamários em murganhos. Mas foi em 1976 que J. F. Kelly iniciou os 

primeiros testes em humanos com o HpD em pacientes com cancro de bexiga. Contudo, só em 

1993 é que a PDT foi aprovada pela primeira vez, usando o FS Photofrin®, uma forma purificada 

do HpD, para o tratamento do cancro da bexiga. Desde então que vários tipos de FS formam 

desenvolvidos e aplicados em ensaios pré-clínicos e clínicos, mas poucos foram os aprovados pelas 

autoridades de saúde para o tratamento do cancro (Dolmans et al., 2003; Agostinis et al., 2011; 

Abrahamse et al., 2016). 
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1.2 Reação fotoquímica 

 A PDT tem como base processos fotodinâmicos, onde a luz absorvida por uma molécula 

fotossensibilizadora especificamente adicionada ao sistema, gera um estado eletrónico excitado 

que, por sua vez, pode transferir a sua energia de excitação para o oxigénio no estado fundamental 

(3O2), produzindo assim o oxigénio singuleto (1O2) numa reação tipo II. Ou então, pode interagir 

diretamente com um substrato biológico, por transferência de protões ou eletrões, levando à 

formação de radicais, numa reação tipo I (Skovsen et al., 2005; Castano et al., 2014). Na figura 2 

pode-se observar de forma simples as reações fotodinâmicas que podem ocorrer. 

 

Figura 2 – Diagrama simplificado de Jablonski e mecanismo de ação da PDT (adaptado de Calixto et al., 2016). 

 

 No processo fotofísico, o agente FS que se encontra no estado fundamental (1FS) passa para 

o estado excitado singuleto (1FS*), após ativação pela luz. O 1FS tem dois eletrões com spins 

opostos localizados na orbital molecular energeticamente mais favorável. A absorção de um fotão 

de luz pelo 1FS com um λ apropriado impulsiona um desses eletrões para um estado de maior 

energia, que significa a passagem para o estado excitado singuleto, mantendo o seu spin. Este 1FS* 

é agora uma espécie de curta duração, na ordem dos nanossegundos (ns), que é muito instável e, 
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por isso, pode voltar ao estado fundamental. Como cada estado excitado pode ocorrer em vários 

subníveis vibracionais, pode suceder-se a passagem do eletrão para o nível de energia vibracional 

mais baixo, com emissão de energia sob a forma de calor. Pode também suceder-se a passagem de 

um eletrão de um estado excitado singuleto para o estado fundamental por emissão de 

fluorescência. A emissão de fluorescência é possível apenas na transição do estado singuleto para 

o estado fundamental. Neste caso não ocorre a reação fotodinâmica com efeito terapêutico. No 

entanto, esta propriedade pode potencialmente ser aproveitada para diagnóstico através da obtenção 

de imagens que podem permitir medir a farmacocinética e a distribuição do FS ao longo do tempo 

(Josefsen et al., 2008; Castano et al., 2014; Abrahamse et al., 2016). 

 Contudo, quando o tecido que contem o FS é irradiado com luz de λ apropriado, o 1FS* 

pode passar para um estado excitado tripleto (3FS*), através de um processo conhecido como 

cruzamento intersistemas. Forma-se assim um estado tripleto, uma forma de elevada energia, mais 

estável e com vida relativamente mais longa, na ordem dos microssegundos (µs), o que permitirá 

ter tempo suficiente para transferir a sua energia. Ocorre inversão de spin de um dos seus eletrões, 

passando assim a ter spins paralelos, podendo agora induzir as reações fotoquímicas do tipo I e do 

tipo II. O processo tem de ser eficiente para que tal aconteça e a longa vida útil do 3FS* é explicada 

pelo fato de a perda de energia do 3FS* pela emissão de luz, processo de fosforescência, ser um 

processo “proibido” (Josefsen et al., 2008; Castano et al., 2014; Abrahamse et al., 2016). 

 A reação fotoquímica do tipo I envolve a interação direta do 3FS* com substratos biológicos 

adequados como lípidos, proteínas e ácidos nucleicos, através da transferência de um protão ou 

eletrão, levando assim à formação de radical anião ou radical catião, respetivamente. Por sua vez, 

esses radicais podem reagir com o oxigénio e formar espécies reativas de oxigénio (ROS, do inglês, 

Reactive Oxygen Species), tais como radicais anião superóxido, radicais hidroxilo e peróxido de 

hidrogénio, intermediários reativos que são nocivos para as células, uma vez que são capazes de 

promover a oxidação de um grande número de biomoléculas (Josefsen et al., 2008; Moreira et al., 

2012; Allison et al., 2013b; Castano et al., 2014). 

 No entanto a via mais importante para a PDT clínica é a geração de uma reação fotoquímica 

do tipo II que envolve a transferência direta de energia do 3FS* para o 3O2 e que leva à produção de 
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1O2, uma espécie altamente reativa, de forma a relaxar o estado excitado do 3FS*
 (Allison et al., 

2013b; Castano et al., 2014; Abrahamse et al., 2016; Zhang et al., 2018).  

 Tanto a reação do tipo I quanto do tipo II podem ocorrer simultaneamente, uma vez que 

raramente um FS participa apenas de um dos processos. No entanto, a maioria dos estudos 

experimentais indicam que a maior parte das reações fotodinâmicas que decorrem da PDT assentam 

em reações do tipo II, sendo assim considerado o seu principal mecanismo de ação. Ambos os 

processos podem levar a danos em componentes celulares e, eventualmente, causar morte celular 

restrita à área irradiada. A relação entre estes processos fotoquímicos é afetada por fatores como a 

natureza do FS e a concentração de 3O2 (Dolmans et al., 2003; Josefsen et al., 2008; Allison et al., 

2013b; Castano et al., 2014; Zhang et al., 2018). Embora esteja claro que a produção de agentes 

citotóxicos esteja na indução da PDT, esta resposta é afetada in vivo pela complexidade dos 

sistemas biológicos (Sharman et al., 1999).  

 O FS pode ainda voltar ao estado fundamental e o processo pode repetir-se enquanto estiver 

presente 3O2, luz ou até que o FS seja excretado do organismo ou ainda até que este sofra 

fotodegradação  (Agostinis et al., 2011; Gorman et al., 2004).  

 Deste modo, o método fotodinâmico é uma técnica promissora tanto para o diagnóstico, 

Diagnóstico Fotodinâmico, devido ao processo de fluorescência, como para a PDT de numerosas 

doenças, devido às reações que ocorrem (Castano et al., 2014; Oniszczuk et al., 2016). 

 

1.2.1 Oxigénio singuleto 

 O oxigénio molecular (O2) que existe nos tecidos encontra-se no estado fundamental, 

enquanto a maioria das outras moléculas no organismo se encontram no estado singuleto. Esta 

característica torna o O2 relativamente pouco reativo em condições fisiológicas, mas altamente 

suscetível à formação de radicais (Skovsen et al., 2005; Zhang et al., 2018; Zhou et al., 2016). 

Contudo o FS é um composto químico que pode ser promovido a um estado excitado por absorção 

de luz e por um cruzamento intersistemas com o O2 pode produzir o 1O2. Pode-se afirmar que a 

principal espécie citotóxica da PDT é o 1O2, que corresponde ao menor estado eletrónico excitado 
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do 3O2. A energia necessária para excitar uma molécula de oxigénio de seu estado fundamental 

para o seu estado excitado singuleto requer um limite superior de excitação em torno de 850-900 

nm, uma vez que acima deste λ não tem energia suficiente para que se dê a reação tipo II (Helman 

et al., 1993; Skovsen et al., 2005; Agostinis et al., 2011; Mallidi et al., 2016; Zhang et al., 2018).  

 Apesar da sua elevada reatividade no contexto de um sistema biológico, o 1O2, tem um 

tempo de vida (10 a 320 ns) e raio de ação (0,010 a 0,055 μm) limitados (Agostinis et al., 2011; 

Abrahamse et al., 2016). Este limite de difusão desde o local de formação é bastante pequeno 

quando comparado com o tamanho de uma célula que é de 10 a 30 μm (Benov, 2015). Por esse 

motivo, as primeiras moléculas a sofrerem os danos da formação do 1O2 são as que se encontram 

próximas do seu local de formação, o que torna a localização do FS um fator chave na determinação 

de quais estruturas celulares são danificadas e, como consequência, qual o resultado da PDT 

(Benov, 2015; Abrahamse et al., 2016; Zhang et al., 2018).  

 

1.3 Morte celular 

 O FS na sua forma ativa vai desencadear uma resposta tóxica no tecido, que poderá resultar 

na sua morte celular (Josefsen et al., 2008). Em meio biológico as espécies reativas geradas pelo 

processo fotodinâmico podem reagir com um grande número de biomoléculas, o que resulta de 

uma sequência de processos fotoquímicos e fotobiológicos que causam danos. Vários fatores 

contribuem para o tipo de morte celular induzida pela PDT, estando todos eles interdependentes 

uns dos outros. Entre os mais importantes encontram-se: as propriedades físico-químicas do FS; a 

localização e concentração celular do FS; a disponibilidade de oxigénio no local tumoral; o λ e a 

intensidade da irradiação; o intervalo entre a administração do FS e a exposição à luz (Dolmans et 

al., 2003; Agostinis et al., 2011; Benov, 2015). Uma vez administrado o FS vai-se distribuir pelo 

organismo e, idealmente, acumular-se no tecido alvo enquanto é eliminado do tecido saudável de 

forma a permitir uma reação fotodinâmica seletiva. Uma vez que o FS esteja no tecido alvo ele 

pode permanecer na membrana plasmática ou localizar-se subcelularmente (Allison et al., 2013a). 

  Na PDT a destruição de células tumorais acontece através de pelo menos três mecanismos 

principais que incluem: dano direto nas células; danos vasculares; desencadeamento de respostas 
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imunológicas e inflamatórias. Estas múltiplas vias de morte celular permitem ultrapassar o 

problema da resistência que as células tumorais apresentam e que terapias convencionais não 

conseguem superar (Agostinis et al., 2011; van Straten et al., 2017; Zhang et al., 2018) 

 Relativamente aos danos diretos nas células tumorais estes podem rapidamente causar 

toxicidade levando à morte celular por vias como apoptose (via programada), necrose (via não 

programada) e autofagia, ou como uma combinação destas (Allison et al., 2013a; Zhang et al., 

2018). A morte celular por apoptose é a mais segura para o organismo uma vez que não vai afetar 

o tecido circundante e, por isso, deve ser privilegiada. No caso da PDT o que mais determina o tipo 

de morte celular é a natureza do FS, uma vez que influencia o local de ação deste (Yoo et al., 2012; 

Debele et al., 2015; Oniszczuk et al., 2016). Esta localização subcelular, por sua vez, é determinada 

pela natureza química do FS (peso molecular, lipofilicidade, hidrofilicidade e carga iónica), a 

concentração do FS e o tempo de incubação (Castano et al., 2014; Dabrowski et al., 2015; van 

Straten et al., 2017). Um exemplo disso são os FS catiónicos que são considerados interessantes 

uma vez que são absorvidos eficientemente pelas células tumorais e, assim, podem acumular-se 

seletivamente em mitocôndrias, orientados pelo potencial da membrana mitocondrial interna. Por 

causa desta propriedade os FS catiónicos são fortes candidatos à produção de citotoxicidade pelo 

dano direto que podem causar à mitocôndria, uma vez que se acumulam preferencialmente em 

locais relevantes para induzir apoptose. E uma vez que as mitocôndrias são fundamentais para a 

sobrevivência de uma célula, são alvos potencialmente importantes para uma PDT eficaz (Morgan 

et al., 2001; Josefsen et al., 2008; Benov, 2015). 

 

1.4 Fotossensibilizadores 

 O FS deve ser uma molécula sensível à luz, capaz de absorver energia e de transferi-la de 

seguida para moléculas adjacentes, induzindo reações fotoquímicas. Deve ter toxicidade 

insignificante para o organismo e deve ser preferencialmente absorvido ou retido por células 

neoplásicas (Ormond et al., 2013; Debele et al., 2015). Sendo que a escolha do FS é crucial para 

uma PDT eficaz (Castano et al., 2014; Calixto et al., 2016; Oniszczuk et al., 2016). 
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 Os primeiros FS usados na PDT, geralmente chamados de sensibilizadores de primeira 

geração, possuem propriedades que os tornam menos ideais para o uso na PDT. Estes FS 

porfírinicos não são específicos das células cancerígenas, e tendem a acumular-se nos tecidos 

saudáveis. Isto significa que não só as células cancerígenas como também as células saudáveis 

podem ser danificadas pelo seu uso. Além disso, não são eliminados rapidamente do organismo 

provocando fotossensibilidade. A Hp é um FS de primeira geração constituído por uma mistura 

complexa de compostos porfirínicos, sendo a primeira porfirina usada como FS. A purificação e 

modificação química do Hp levou à descoberta do HpD, que se mostrou mais seletivo para os 

tecidos tumorais, induzindo uma fotossensibilização cutânea menos intensa em comparação com o 

Hp. Posteriormente, uma mistura de dímeros e oligómeros de Hp separados da mistura reacional 

obtida de HpD foi comercializada como Photofrin®, figura 3 (Ackroyd et al., 2001; Zhang et al., 

2018).  

 

 

Figura 3 – Estrutura química do Photofrin®, n=1 – 9. 

  

 Tal como já referido anteriormente o primeiro FS aprovado para uso na PDT foi o 

Photofrin® em 1993. De fato, o Photofrin®  está agora autorizado em muitos países para o 
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tratamento de cancro do pulmão, bexiga, colo do útero e esófago, sendo ainda hoje dos FS mais 

comuns e mais amplamente usados (Ackroyd et al., 2001; Abrahamse et al., 2016). Apesar da 

eficiência comprovada na PDT a composição química mal definida, uma mistura de mais de 60 

moléculas, a fotossensibilização na pele a longo prazo (2 ou 3 meses) devido ao seu longo tempo 

de vida; o seu baixo coeficiente de extinção molar máximo (ℇmáx) de 1,170 M–1cm–1  e comprimento 

de onda do máximo de irradiação (λmáx) de 630 nm, o que implica doses altas de FS, levam ao 

esforço no desenvolvimento de moléculas sensibilizadoras com características farmacocinéticas, 

fotoquímicas e fotofísicas melhoradas, uma vez que estas desvantagens limitam o seu uso (Dolmans 

et al., 2003; Agostinis et al., 2011; Abrahamse et al., 2016; Zhang et al., 2018).  

 Os inconvenientes associados à primeira geração de FS levaram a uma intensa investigação 

destinada a melhorar a eficácia dos agentes FS através da alteração da funcionalidade periférica ou 

da modificação direta do núcleo da porfirina. Os trabalhos que se seguiram resultaram na produção 

de novas moléculas de FS não porfirínicos com curtos períodos de fotossensibilização, λmáx de 

ativação mais longos e maior rendimento de formação de 1O2 (Josefsen et al., 2008; Agostinis et 

al., 2011; Zhang et al., 2018). A segunda geração de FS inclui: ácido 5-aminolevulínico (ALA), 

derivado de benzoporfirina (BPD), texafirina de lutécio, temoporfina (mTHPC), tinetiletiurpurina 

(SnET2) e talaporfina de sódio (LS11). A temoporfina, também chamada de Foscan®, é o FS de 

segunda geração mais potente, sendo relatado como 100 vezes mais ativo que o Photofrin®. Estes 

FS têm maior capacidade de gerar 1O2; no entanto, eles podem causar dor significativa durante a 

terapia devido à sua elevada atividade, e podem levar a fotossensibilidade cutânea severa (Chitroda 

et al., 2015). 

 Como a maioria dos FS de primeira e segunda geração utilizados na PDT não apresentam 

especificidade significativa pelo tecido tumoral e possuem fraca solubilidade em meio biológico, 

existe necessidade de projetar uma entrega direcionada para os tecidos neoplásicos. Assim, de 

maneira a aumentar a eficiência e a seletividade geral na PDT, surge a terceira geração de FS que 

tem como objetivo aproveitar as diferenças fisiológicas e morfológicas entre os tecidos saudáveis 

e tumorais para obter uma entrega e uma acumulação seletiva do FS (Josefsen et al., 2008; Olivo 

et al., 2010; Agostinis et al., 2011; Shirasu et al., 2013).  
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 Desta forma, FS já existentes podem ser direcionados para o local do tecido doente a partir 

de veículos de entrega adequados, usando por exemplo lipossomas, emulsões de óleo-água e 

nanopartículas. Contudo, esta estratégia de entrega pode inadvertidamente diminuir o rendimento 

quântico de formação de 1O2 (Josefsen et al., 2008; Shirasu et al., 2013; Teng et al., 2013; 

Abrahamse et al., 2016; Zhang et al., 2018).  

 Outra estratégia de direcionamento inclui a conjugação do FS com moléculas 

biologicamente ativas, por exemplo anticorpos, ou outras moléculas que têm alguma afinidade pela 

neoplasia (Josefsen et al., 2008; Agostinis et al., 2011; Abrahamse et al., 2016; Zhang et al., 2018). 

Consiste assim na modificação e melhoria de FS clássicos já desenvolvidos e com potencial 

fototerapêutico (Misra et al., 2010; Agostinis et al., 2011; Zhang et al., 2018). O que leva a uma 

terapia personalizada através da construção de sistemas capazes de produzir maior seletividade e 

especificidade do FS pelas células tumorais, a fim de aumentar a captação celular do agente FS 

(Josefsen et al., 2008). 

 

1.4.1 Fotossensibilizadores ideais 

 Para poder ser considerado um FS ideal, uma molécula deve atender a um conjunto de 

critérios: deve ser uma única e simples substância, com pureza química e de composição definida 

e constante; deve ter síntese fácil a partir de percursores disponíveis e facilmente reprodutível; e 

deve ainda apresentar estabilidade ao longo do tempo de armazenamento; do ponto de vista 

farmacocinético, deve ser de fácil administração, com boa solubilidade e estabilidade em meio 

biológico; deve ser preferencialmente anfifílico, não agregando em meio fisiológico, uma vez que 

a agregação reduz a eficiência fotoquímica, de maneira a que se concentrem rapidamente na lesão; 

também deve ter farmacocinética que favoreça a acumulação preferencial, em maior quantidade e 

durante mais tempo, nos tecidos tumorais relativamente aos tecidos saudáveis; deve possuir 

toxicidade mínima no escuro, com ativação do FS apenas sob irradiação com λ apropriado, mas 

forte fotocitotoxicidade e também deve ser não mutagénico; deve ser rapidamente excretado do 

corpo após tratamento de forma a reduzir a toxicidade sistémica que leva à fotossensibilidade 

prolongada da pele; deve apresentar propriedades fotofísicas adequadas tal como alto ℇmáx, que 
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deve ser maior do que 105 M−1cm−1, de forma a atingir altos níveis de reação do tipo II e a minimizar 

a dose de FS necessária para o efeito desejado; deve ter forte absorção na região de 600-850 nm 

designada de janela fototerapêutica, que garante um bom compromisso entre ter energia suficiente 

para induzir a reação fotodinâmica e a entrada de luz nos tecidos, uma vez que o λ determina o 

quanto a luz pode viajar em profundidade no tecido, que aumenta com o λ, questão que pode hoje 

ser resolvida com a entrega precisa com dispositivos flexíveis de fibra ótica; e por último deve ter 

elevada capacidade de induzir a reação fotodinâmica, ou seja, devem ter um elevado rendimento 

quântico de formação de 3FS*, com tempo de vida e energia adequados, além de um elevado 

rendimento quântico de produção de 1O2 (Josefsen et al., 2008; Allison et al., 2010; Agostinis et 

al., 2011; Allison et al., 2013a; Ormond et al., 2013; Allison, 2014; Castano et al., 2014; Debele 

et al., 2015; van Straten et al., 2017). 

 

1.5 Características metabólicas das células tumorais 

 Os tumores são estruturas anormais, mas semelhantes a órgãos, compostos de múltiplos 

tipos de células (Yang, 2017). Interações célula-célula e microambiente único que envolve as 

células tumorais vão permitir o desenvolvimento, progressão, sustentação e resposta tumoral 

(Moore et al., 2017; Yang, 2017). Sendo que este ambiente onde as células tumorais prosperam é 

hostil para as células saudáveis (Amoedo et al., 2013).  

 O cancro é uma doença que se caracteriza por um crescimento anormal de células devido a 

um desequilíbrio entre a proliferação e a morte celular com origem na deficiência ou ausência de 

mecanismos reguladores (Cairns et al., 2011). A carcinogénese é um processo complexo, de 

múltiplas etapas, que requer a eliminação de varias barreiras impostas pelas células normais 

(Annibaldi et al., 2010). Durante a progressão para se tornarem malignas as células adquirem 

características como: potencial replicativo ilimitado, angiogénese sustentada, resistência à 

apoptose, autossuficiência em sinais de crescimento, insensibilidade a sinais anti-crescimento, 

metástase e reprogramação do metabolismo energético (Annibaldi et al., 2010; Garcia et al., 2011).  

 Para realizar a divisão replicativa, uma célula deve duplicar o seu genoma, proteínas e 

lípidos. O aumento da taxa de divisão celular no cancro requer que as vias metabólicas sejam 
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redesenhadas, dando origem ao metabolismo das células tumorais, para atender às necessidades 

durante o processo de progressão do tumor (Cairns et al., 2011; Garcia et al., 2011). A 

reprogramação metabólica está agora firmemente estabelecida como uma marca do cancro (Morin 

et al., 2014; Djefa et al., 2016).  

 Os tumores compartilham um fenótipo comum de proliferação descontrolada e, como 

consequência, precisam gerar eficientemente componentes de energia e biomassa de forma a se 

expandirem e disseminarem. As mudanças necessárias no fenótipo metabólico são diretamente 

impulsionadas por sucessivos eventos oncogénicos (ativação do oncogene e perda de supressores 

de tumor) e pelas restrições impostas pelo microambiente tumoral (falta de oxigenação e escassez 

de nutrientes) (Amoedo et al., 2013; Justus et al., 2015; Djefa et al., 2016). Portanto, as células 

cancerígenas possuem um conjunto metabólico que oferece a flexibilidade para suportarem e 

crescerem neste ambiente pouco favorável, de forma a se adaptarem ao novo meio e a adquirirem 

resistência (Morin et al., 2014; Djefa et al., 2016). O metabolismo das células cancerígenas é 

reprogramado a partir das células normais (Yang, 2017).  

 No início do século XX, Otto Warburg observou que as células cancerígenas utilizavam 

preferencialmente a glicólise, em vez da fosforilação oxidativa mitocondrial, para o seu 

metabolismo energético, mesmo na presença de oxigénio, o conhecido “Efeito Warburg” 

(Warburg, 1956; Justus et al., 2015; Djefa et al., 2016; Koizume et al., 2016; Yang, 2017).  

 A glicólise gera duas moléculas de adenosina trifosfato (ATP) por cada molécula de glucose 

usada enquanto a fosforilação oxidativa gera cerca de trinta moléculas de ATP (Justus et al., 2015). 

Embora seja menos eficiente é uma via mais rápida, sendo que esta mudança exige que as células 

tumorais implementem uma taxa anormalmente alta de captação de glucose para atender às 

necessidades aumentadas (Cairns et al., 2011). O facto de que, mesmo em condições aeróbias, 

muitos tumores usarem a glicólise anaeróbica para suas necessidades metabólicas, parece indicar 

ter funções que não se limitam apenas à adaptação da hipoxia. Isto porque, a acidificação induzida 

pelo ácido lático, produto da glicólise anaeróbica no microambiente tumoral, favorece o 

desenvolvimento de um fenótipo mais agressivo e invasivo ao tumor conferindo assim vantagens 

seletivas (Annibaldi et al., 2010; Garcia et al., 2011). 
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 As vias metabólicas são reprogramadas para satisfazer os requisitos de proliferação e 

sobrevivência das células tumorais; assim, as células tumorais, coordenam as suas vias metabólicas 

para atender às altas exigências não apenas de ATP mas também de outros constituintes 

importantes, enquanto que ciclos que sejam considerados desnecessários são minimizados (Garcia 

et al., 2011; Pinelo et al., 2012). 

 Além da glucose, as células cancerígenas também utilizam lípidos, aminoácidos e outros 

substratos para o metabolismo e a biossíntese, exigindo desta forma um suprimento abundante de 

nutrientes (Yang, 2017). Os lípidos desempenham um papel fundamental na manutenção da 

homeostasia da membrana e no funcionamento normal nas células saudáveis. Células cancerígenas 

altamente proliferativas mostram uma forte avidez de lípidos e colesterol, que elas satisfazem 

aumentando a captação de lípidos e lipoproteínas exógenas ou ativando a sua síntese endógena, ou 

seja, lipogénese e síntese de colesterol. Os lípidos serão utilizados para a síntese de membranas, 

que poderão ser modificadas pela alteração de moléculas de sinalização e jangada lipídica (Pinelo 

et al., 2012; Djefa et al., 2016). As células cancerosas podem requerer grandes quantidades de 

lípidos para a síntese de biomassa e blocos de construção para moléculas bioativas derivadas de 

lípidos necessárias para a construção da membrana celular para manter altos níveis de proliferação 

celular, o que implica alterações na síntese, absorção e metabolismo lipídico (Deep et al., 2016; 

Koizume et al., 2016).  Lípidos e colesterol em excesso nas células cancerígenas são armazenados 

em gotículas lipídicas. A formação deste organelo citoplasmático nas células cancerígenas funciona 

como um mecanismo para as células cancerígenas se adaptarem, resistirem e sobreviverem às 

condições de stress contribuindo para a manutenção da homeostase nas células cancerígenas. 

Contudo, a forma como isto acontece ainda não está clara (Djefa et al., 2016; Koizume et al., 2016; 

Yang, 2017).  

 Os lípidos eram vistos como componentes passivos das membranas celulares, mas além do 

seu papel estrutural, os lípidos orquestram cascatas de transdução de sinal, nomeadamente ao serem 

mediadores bioativos que regulam uma variedade de processos carcinogénicos, incluindo 

crescimento celular, migração celular e formação de metástases (Deep et al., 2016; Djefa et al., 

2016). Estudos de expressão de genes identificaram transições reguladas positivamente envolvidas 

nas vias de lipogénese e síntese de colesterol, isto é, reprogramação lipídica, essencial para o 



  Introdução 

17 

desenvolvimento e progressão de uma ampla variedade de tumores. O aumento da expressão de 

enzimas lipogénicas representa uma alteração fenotípica quase universal na maioria dos tumores. 

(Pinelo et al., 2012; Djefa et al., 2016).  

 O aumento da glicólise e da biossíntese lipídica têm-se mostrado características comuns a 

todas as células altamente proliferativas, uma vez que estas precisam de suportar altas taxas de 

proliferação e, portanto, requerem biossíntese de macromoléculas (Pinelo et al., 2012). 

 

1.6 Cianinas 

 Os corantes orgânicos sintéticos começaram a ser desenvolvidos e utilizados pela indústria 

no século XIX e desde então que numerosas classes de corantes têm sido desenvolvidas e estudadas. 

A estrutura molecular dos corantes é normalmente complexa quando comparada com a da maioria 

dos compostos orgânicos comuns (Yagi et al., 2008). 

 Os corantes cianínicos estão entre a família mais antiga e mais investigada de corantes 

sintéticos (Levitus et al., 2011). Estes têm sido estudados desde 1856 quando Greville Williams 

sintetizou o primeiro corante cianínico (Doja, 1951). As cianinas são uma classe de corantes 

orgânicos versátil, que mantém o interesse da comunidade científica devido às suas propriedades 

únicas. Entre elas incluem-se: boa estabilidade, elevados ℇmáx, bons rendimentos quânticos, baixa 

condutividade térmica, bandas de absorção estreitas e numa ampla extensão do espectro que pode 

ir da região do ultravioleta (UV) ao infravermelho (IV) (Shindy, 2012, 2016).  

 Têm vindo a ser usados como sensibilizadores espectrais na indústria fotográfica, como 

indicadores ácido-base em química analítica, como agentes anticancerígenos e sondas para sistemas 

biológicos em medicina, como bactericidas e agentes fungicidas na indústria farmacêutica, em 

tecnologia laser, em células solares orgânicas, em discos de gravação, entre outras aplicações. 

Devido aos seus múltiplos usos e aplicações em vários campos da ciência, tecnologia, engenharia, 

farmacologia e medicina este tipo de corantes são uma importante área de pesquisa na química 

orgânica (Mishra et al., 2000; Panigrahi et al., 2012; Shindy, 2017). 
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 A estrutura geral das cianinas é apresentada na figura 4. Em termos gerais, os corantes 

cianínicos consistem em dois núcleos heterocíclicos, contendo azoto em ambos os lados da cadeia 

polimetínica, um dos quais positivamente carregado, onde um dos núcleos funciona como dador 

de eletrões e o outro como aceitador, estando ligados por um número ímpar de átomos de carbono 

(Mishra et al., 2000; Shindy, 2012, 2017). Cada cianina é considerada como um híbrido de 

ressonância de duas estruturas canónicas (Hamer, 1950). Basicamente a cadeia de ligações duplas 

conjugadas confere a propriedade de absorção de fotões da luz (Devi et al., 2013). Esta absorção 

na região visível do espectro é determinada pela existência do sistema de eletrões π deslocalizados, 

responsável pelas pequenas diferenças de energia entre orbitais ocupadas e desocupadas desses 

eletrões. De referir ainda que são necessárias pelo menos 5 a 6 ligações duplas conjugadas na 

estrutura molecular do composto para que este apresente coloração (Levitus et al., 2011; Panigrahi 

et al., 2012). 

 

 

 Figura 4 - Representação da estrutura genérica das cianinas.  

 

1.6.1 Corantes Esquarílicos 

 Os corantes esquarílicos ou cianinas esquarílicas constituem uma classe da família dos 

corantes polimetínicos, que teve a sua síntese relatada pela primeira vez por Treibs e Jacob em 

1965 e cuja estrutura geral se apresenta na figura 5 (Treibs et al., 1965). São derivados 1,3-

disubstítuidos que resultam da condensação de um equivalente de ácido esquárico (3,4-di-hidroxi-

1,2-dioxociclobut-3-eno) com dois equivalentes molares de uma base heterocíclica metilénica 

(Shindy, 2017).  
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Figura 5 – Estrutura geral dos corantes esquarílicos. 

  

 Estes corantes possuem uma estrutura polarizada onde as unidades heterocíclicas atuam 

como doadores de eletrões e o anel central de quatro membros, com deficiência em eletrões, como 

um aceitador (Arunkumara et al., 2007). As unidades dadoras podem ser iguais ou diferentes, dando 

dessa forma origem a corantes simétricos ou assimétricos (Jyothish et al., 2006). Entre os núcleos 

heterocíclicos terminais mais frequentemente utilizados estão os de benzotiazole, benzoselenazole, 

benzoxazole, indole e quinaldina, cujas estruturas estão representadas na figura 6 (Pardal et al., 

2002; Shindy, 2012). No entanto, uma diferença importante entre as estruturas eletrónicas dos 

corantes cianínicos e dos corantes cianínicos esquarílicos reside no facto dos primeiros serem 

catiónicos enquanto os corantes esquarílicos, que também consistem numa estrutura polimetínica, 

mas com um anel central de quatro membros, serem uma estrutura de carácter zwitterionico 

estabelecido por ressonância. Possuem ainda a vantagem de terem estabilidade acrescida, devido à 

rigidez e planaridade impostas pela inclusão do anel de quatro membros na cadeia polimetínica 

(Yagi et al., 2008). Assim, espera-se que aumente a fotoestabilidade dos corantes, através da 

redução da fotoisomerização, muito comum em corantes cianínicos, com o consequente aumento 

da eficiência do cruzamento intersistemas. Este anel central ainda desloca a absorção e a emissão 

máxima para λ maiores, em relação ao corante cianínico (Santos et al., 2003; Ferreira et al., 2016).  
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Figura 6 - Grupos terminais mais comum nas cianinas: (I) benzotiazole, (II) benzoselenazole, (III) benzoxazole,             

(IV) índole e (V) quinaldina. 

 

 Este tipo de corantes tem cada vez mais interesse devido a propriedades que lhe são 

inerentes, tais como: ótima estabilidade fotoquímica, elevada fotocondutividade e bandas de 

absorção agudas e intensas na região do vermelho e do IV próximo ( Santos et al., 2004; Avirah et 

al., 2012; Prostota et al., 2013; Wei et al., 2017). As propriedades fotoquímicas e fotofísicas únicas 

torna-os úteis em uma grande variedade de aplicações, tanto a nível tecnológico como biológico, 

como por exemplo em copiadoras, células solares, discos óticos e sensores de iões metálicos, 

etiquetas fluorescentes de longo λ e reagentes para a deteção de tióis (Panigrahi et al., 2012; 

Prostota et al., 2013).  

 Os corantes esquarílicos também atraíram bastante interesse nos últimos anos devido à sua 

potencial utilização na PDT (Beverina et al., 2010; Avirah et al., 2012). Propriedades que limitam 

o seu potencial como FS incluem a sua propensão à agregação, que encurta a vida útil do estado 

tripleto e reduz o rendimento quântico de 1O2, e a sua suscetibilidade à fotodegradação por 

nucleófilos biológicos (Arunkumara et al., 2007). 
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1.7 Estudos in vitro de corantes esquarílicos para PDT 

 O número de corantes esquarílicos sintetizados com o objetivo de terem aplicação em PDT 

é relativamente grande, apesar da avaliação foto(citotoxicológica) desta promissora classe de FS 

ser ainda escassa. É de notar um aumento do estudo de corantes esquarílicos em ensaios de 

fluorescência, que têm como objetivo o diagnóstico. 

 O primeiro estudo que envolve este tipo de FS in vitro foi realizado por Ramaiah et al. 

(2002), com o objetivo de avaliar a (foto)citotoxicidade e mutagenicidade implicada na 

halogenação do Fluroglucinol (figura 7). Para tal usaram tanto células de mamífero [linha celular 

de linfoma de murganho (L5178Y) e células de ovário de hamster chinês (AS52)], como estirpes 

de bactéria Sulmonella tryhimurium (TA100 e TA2638). Verificaram que os corantes halogenados 

(VII e VIII) possuem propriedades fotofísicas favoráveis, tais como bandas de absorção intensas e 

acima de 600 nm, rendimentos quânticos de produção de 3FS* significativos e capacidade de 

geração de 1O2. Também verificaram que exibem alta fotocitotoxicidade, baixa citotoxicidade no 

escuro e pouca mutagenicidade, quando comparados com o correspondente não halogenado (VI), 

o que indica que as espécies reativas produzidas por esses corantes têm como alvos preferenciais 

componentes celulares que não o ADN. Os resultados obtidos demonstraram que tanto a 

halogenação quanto a luz são fatores essenciais para a atividade biológica dos corantes esquarílicos 

testados. Concluíram que estas cianinas esquarílicas halogenadas exibem propriedades 

fotobiológicas in vitro que são favoráveis para o seu uso como potenciais FS na PDT. 

 Para uma melhor compreensão do mecanismo da atividade fotobiológica, os mesmos 

investigadores, fizeram um outro estudo com os mesmos compostos VI, VII, VIII, figura 7 

(Ramaiah et al., 2004). Os resultados obtidos demonstram que o 1O2 é a principal espécie reativa, 

responsável pela atividade biológica, reforçando desta forma a ideia de que os sensibilizadores 

halogenados (VII e VIII) podem ter aplicações potenciais para PDT. A atividade fotobiológica do 

composto não halogenado (VI) parece ser antes mediada por reações do Tipo I, isto é pela produção 

de ROS. 
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Figura 7 - Estrutura das cianinas esquarílicas sintetizadas e testadas por Ramaiah et al. (2002). 

  

 Devi et al. (2008) realizaram um novo estudo com o composto VIII mas desta vez num 

ensaio in vivo. Este estudo pré-clínico teve como objetivo avaliar o efeito terapêutico como FS em 

murganhos suíços albinos aos quais foi induzido cancro de pele. Os autores verificaram redução 

no volume do tumor, reversão de marcadores bioquímicos para níveis próximos do normal e ainda 

ausência de toxicidade para sistemas biológicos. O estudo assume importância por ser o primeiro 

relato de estudos preliminares in vivo da PDT, usando um corante esquarílico. 

 Uma vez que o mecanismo de ação do composto VIII continuou por ser, de certa forma, 

uma incógnita, Devi et al. (2013) realizaram um outro estudo de forma a ter uma elucidação do 

mecanismo de destruição do tumor. Os resultados evidenciaram que as mitocôndrias assumem um 

papel fundamental na atuação do composto uma vez que é neste constituinte celular que o composto 

se acumula, acabando por afetar a integridade membranar da mitocôndria do tecido tumoral e, 

finalmente por, induzir apoptose. Este estudo revelou-se importante uma vez que definiu o 

mecanismo de ação in vivo de um FS ao mostrar o local de ação do composto testado e a via de 

morte celular. 

 O corante IX representado na figura 8 é um composto recente com potencial como agente 

FS na PDT. O estudo de Soumya et al. (2014) teve como objetivo avaliar a (foto)citotoxicidade in 

vitro deste corante em células de carcinoma Ehrlich's Ascites (EAC) e avaliar a sua toxicidade in 

vivo em murganhos albinos suíços. Os estudos in vitro revelaram que o corante induz toxicidade 

na presença de luz e medeia a morte celular e, quando na ausência de luz, não apresenta toxicidade. 

A parte in vivo do estudo indica que o corante pode ser usado como um FS eficiente para aplicações 
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de PDT e não implica toxicidade aguda em tecidos normais na ausência de luz. Assim, o corante 

pode ser usado como agente promissor para a aplicação em PDT sem qualquer toxicidade 

significativa para os tecidos normais, devido à ausência de sinais clínicos de toxicidade nos 

murganhos após a administração do corante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Estrutura da cianina esquarílica IX sintetizada e testada por Soumya et al. (2014). 

  

 Serpe et al. (2016) sintetizaram uma série de corantes esquarílicos simétricos com base 

indolenina (figura 9), com variação da cadeia N-alquílica, e com halogenação do anel aromático. 

Avaliaram tanto a eficiência da produção de 1O2 como a atividade fotodinâmica destes novos FS a 

partir duma linha celular de fibrossarcoma de tumor humano (HT-1080). Os resultados obtidos 

mostraram que todos possuem capacidade de geração de 1O2 principalmente quando comparados 

com o análogo correspondente não halogenado, observando que a presença de bromo ou iodo 

facilita o cruzamento intersistemas do estado singuleto para tripleto dos corantes, que é devido ao 

efeito do átomo pesado. A citotoxicidade aumenta ao longo do tempo de indução por foto-ativação 

dos corantes, com consequente aumento na produção de ROS. Apenas o tratamento fotodinâmico 

com os compostos XIII e XVI foi capaz de causar reduções significativas no crescimento de células 

cancerígenas. Do ponto de vista da relação estrutura-atividade, esse aumento pode ser causado pela 

presença de uma cadeia de quatro carbonos que melhorou a captação celular. Estes corantes 

esquarílicos podem ser considerados FS promissores e inovadores para uso no tratamento do cancro 

pela PDT. 
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Figura 9 - Estrutura das cianinas esquarílicas sintetizadas e testadas por Serpe et al. (2016). 

 

 Friães et al. (2017) sintetizaram novos corantes assimétricos aminoesquarílicos com uma 

parte derivada de benzotiazole e outra de quinaldina (figura 10), avaliando o seu potencial como 

FS. Os três novos corantes exibiram bandas intensas e estreitas na região visível e IV próximo e 

com rendimentos quânticos de formação de 1O2 baixos. A foto(citotoxicidade) foi avaliada in vitro 

nas linhas celulares humanas de adenocarcinoma colorretal (Caco-2) e de carcinoma hepatocelular 

(HepG2). Os três corantes apresentaram potencial como FS diferindo nas condições de irradiação 

e período de incubação do corante irradiado. O corante menos ativo, corante XVII, necessita de um 

período de irradiação mais longo para exibir fototoxicidade (24 horas). No entanto, os dois outros 

corantes mais ativos, XVIII e XIX, produziriam maior fototoxicidade, mesmo em períodos de 

incubação mais curtos (1 hora) e com menor tempo de irradiação (7 minutos). Embora em 

diferentes extensões, esses corantes apresentam resultados promissores in vitro. A redução na 

viabilidade celular mostrou ser dependente da concentração de corante e do tempo de exposição. 

Os resultados in vitro demonstraram o potencial fotossensibilizante desses corantes, embora os 

rendimentos quânticos de formação de 1O2 obtidos fossem muito baixos. 
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Figura 10 - Estrutura das cianinas esquarílicas sintetizadas e testadas por Friães et al. (2017). 

 

 Magalhães et al. (2017) descreveram a síntese de vários corantes simétricos 

aminoesquarílicos. A figura 11 mostra a estrutura dos FS sintetizados e testados neste trabalho, os 

quais apresentam forte absorção dentro da janela fototerapêutica. A (foto)citotoxicidade foi testada 

em várias linhas de células tumorais humanas: adenocarcinoma da mama (MCF-7), carcinoma de 

células não pequenas de pulmão (NCI-H460), carcinoma cervical (HeLa) e HepG2; sendo ainda 

testada a toxicidade numa cultura primaria de células de fígado de porco (PLP2). Todos os 

compostos mostraram inibir o crescimento das células tumorais após a irradiação mais do que na 

ausência de luz, em maior ou menor extensão, exibindo claramente atividade fotodinâmica. A 

capacidade de fotossensibilização contra algumas linhas celulares, juntamente com a baixa 

toxicidade para as células primárias não tumorais PLP2 exibidas por alguns dos compostos 

sintetizados, transforma-os em potenciais candidatos como FS para PDT em particular o composto 

XX que apresentou a menor toxicidade para as células PLP2. 

 

 

Figura 11 - Estrutura das cianinas esquarílicas sintetizadas e testadas por Magalhães et al. (2017). 
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 Mais recentemente Mandim et al. (2019) descreveram a síntese de vários corantes 

simétricos aminoesquarílicos di-iodados, figura 12, análogos dos sintetizados por Magalhães et al. 

(2017). Os FS sintetizados apresentam forte absorção dentro da janela fototerapêutica e capacidade 

de produção de 1O2. A (foto)citotoxicidade também foi testada em várias linhas de células tumorais 

humanas: MCF-7, NCI-H460, HeLa e HepG2 e ainda na linha não tumoral PLP2. Todos os 

compostos mostraram maior inibição do crescimento das células tumorais após a irradiação que na 

ausência de luz, em maior ou menor extensão, exibindo claramente atividade fotodinâmica. Mas 

quando comparados com os análogos não halogenados verificou-se que a halogenação implica uma 

maior fotocitotoxicidade devido ao provável efeito do átomo pesado na produção de 1O2. 

Mostraram assim que a capacidade de fotossensibilização contra as linhas celulares em conjunto 

com a baixa toxicidade para as células PLP2 não tumorais, torna-os potenciais candidatos a agentes 

FS para PDT, em particular o composto XXV que apresentou a menor toxicidade para as células 

PLP2. 

 

 

Figura 12 - Estrutura das cianinas esquarílicas sintetizadas e testadas por Mandim et al. (2019). 
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1.8 Objetivos 

 Os objetivos deste trabalho foram a síntese e caracterização estrutural de corantes cianínicos 

aminoesquarílicos catiónicos funcionalizados com colesterol e com glucose e com grupos terminais 

derivados do 2-metilbenzotiazole, 2-metilquinolina, e 6-iodo-2-metilbenzotiazole e posterior 

avaliação da sua capacidade de geração 1O2 bem como da sua (foto)citotoxicidade in vitro, em 

linhas celulares tumorais humanas selecionadas e numa linha celular não tumoral preparada a partir 

de fígado de porco, com a finalidade de estudar o seu potencial como agentes FS para a PDT.  

 Com a finalidade de atingir os objetivos referidos anteriormente adotou-se a seguinte 

metodologia: 

❖ Em primeiro lugar foram sintetizados alguns corantes aminoesquarílicos simétricos, 

adequadamente funcionalizados na porção amina do anel central com glucose e colesterol, 

e feita a sua respetiva caracterização estrutural através de técnicas como: ponto de fusão, 

ressonância magnética nuclear de carbono - 13 (13C-RMN), ressonância magnética nuclear 

de protão (1H-RMN), espectrofotometria no IV e no UV/Vis e espetrometria de massa. 

❖ Seguidamente foi estudada a capacidade de geração de 1O2 pelos corantes sintetizados 

funcionalizados e dos análogos não funcionalizados de forma a ver a sua potencialidade 

como FS para a PDT. 

❖ Foi ainda estudada a (foto)citotoxicidade dos corantes sintetizados. Desta forma os corantes 

foram testados in vitro em linhas celulares tumorais humanas: MCF-7 (adenocarcinoma da 

mama), NCI-H460 (carcinoma de células não pequenas de pulmão), HeLa (carcinoma 

cervical), HepG2 (carcinoma hepatocelular), e a sua hepatotoxicidade foi testada numa 

linha não tumoral PLP2 (cultura primaria de células de fígado de porco), de modo a avaliar 

o respetivo potencial.  



 

 

 

 

Capítulo 2 

Discussão dos Resultados 
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2.1 Preâmbulo 

De forma a alcançar os objetivos definidos para esta dissertação de mestrado a estratégia 

planeada consistiu numa primeira fase na síntese de uma série de corantes aminoesquarílicos, com 

grupos terminais derivados de 2-metilbenzotiazole e 2-metilquinolina, seguindo-se da sua 

funcionalização na parte amina com os fatores de reconhecimento celular, colesterol e glucose, de 

forma a aumentar a seletividade para as células tumorais. Assim, na primeira parte deste capítulo é 

apresentada a descrição e discussão dos métodos de síntese dos corantes sintetizados e respetiva 

caracterização espectroscópica. Para a caracterização estrutural foram utilizadas técnicas como: 

determinação do ponto de fusão, espectros no UV/Vis, IV, 1H-RMN, 13C-RMN e massa exata. Nem 

todos os compostos foram sujeitos a todas as técnicas de caracterização espectroscópica uma vez 

que alguns já existem descritos na literatura, sendo feita uma caracterização espectroscópica mais 

completa para os novos compostos. Na segunda parte deste capítulo são discutidos e avaliados os 

resultados da capacidade de produção de 1O2 pelos corantes sintetizados funcionalizados (8a-e) e 

dos respetivos percursores não funcionalizados com o fator de reconhecimento celular (5a, 5b, 5d, 

5e e 5g), de forma a ver o potencial efeito destes como FS. Fazendo-se numa terceira parte a 

discussão da avaliação da (foto)citotoxicidade in vitro em linhas celulares tumorais humanas e 

numa linha não tumoral, de forma a avaliar o potencial efeito como agentes FS dos corantes 5a, 

5b, 5d, 5e, 5g e 8a-e. Por fim, são apresentadas as principais conclusões relativas ao potencial dos 

corantes sintetizados como agentes FS para o cancro, uma vez que é necessário entender se estes 

compostos possuem algumas das características necessárias para a sua utilização na PDT. 

 

2.2 Síntese dos compostos orgânicos 

O principal objetivo desta dissertação de mestrado foi o desenvolvimento de novos corantes 

aminoesquarílicos com forte absorção no IV próximo, boa permeabilidade celular, elevada 

seletividade para as células tumorais e ainda elevada capacidade de formação de 1O2 de forma a 

otimizar o potencial dos corantes sintetizados como agentes FS. 

Tal como referido no capítulo 1, os corantes cianínicos esquarílicos são particularmente 

interessantes como agentes FS para a PDT. De entre os corantes esquarílicos existe uma classe que 
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se tem vindo a mostrar bastante promissora, sendo eles os corantes aminoesquarílicos. A presença 

da parte amina, além de desviar o máximo de absorção dos corantes para a região do IV próximo, 

fornece potencialmente um meio para influenciar de forma conveniente a interação com substratos 

celulares através de interações intermoleculares, podendo ainda influenciar a solubilidade dos 

corantes. O caracter catiónico associado a estes corantes confere-lhes ainda um interesse adicional, 

uma vez que FS catiónicos têm vindo a mostrar-se promissores (Santos et al., 2004). O possível 

aumento das ligações de hidrogénio intramolecular pode ainda induzir a rigidificação adicional do 

corante e, portanto, uma diminuição do decaimento não radiativo por fotoisomerização e, 

consequentemente, um aumento da eficiência do cruzamento intersistemas do estado singuleto para 

tripleto do corante (Reis et al., 2009). Além disso, este tipo de corantes permite que vários grupos 

funcionais diferentes possam ser incorporados no anel central de quatro membros (Reis et al., 

2002). De forma a aumentar a absorção máxima para valores no IV próximo a estratégia usada foi 

a da utilização de um grupo heterocíclico terminal 2-metilquinolina que aumente a conjugação do 

sistema π. E de maneira a aumentar a seletividade para as células tumorais foi feita a 

funcionalização dos corantes aminoesquarílicos com os fatores de reconhecimento celular 

colesterol e glucose. Por fim, no sentido de aumentar a eficiência de produção de 1O2 foram 

sintetizados corantes halogenados com iodo de forma a ver o efeito da incorporação do átomo 

pesado.  

 

2.2.1 Síntese de corantes aminoesquarílicos  

A estratégia sintética seguida para a obtenção dos compostos aminoesquarílicos 5a-h 

encontra-se resumida no esquema 1. Para tal, começou-se por uma alquilação do 2-

metilbenzotiazole (1a), 2-metilquinolina (1b) e 6-iodo-2-metilbenzotiazole (1c), obtendo-se os sais 

quarternários correspondentes 2a, 2b e 2c que, após condensação com o ácido esquárico, levaram 

à formação dos correspondentes corante esquarílicos zwiteriónicos 3a, 3b e 3c. Por posterior 

metilação com o triflurometanosulfonato de metilo foram gerados os derivados O-metilados 4a, 4b 

e 4c. Estes derivados, através de reações de substituição nucleofílica, por substituição de um dos 

átomos de oxigénio do anel central por aminas apropriadas e posterior troca do contra-ião, 

permitiram a obtenção dos corantes aminoesquarílicos 5a-h.  
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Esquema 1 - Síntese geral dos corantes aminoesquarílicos 5a-h. 
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2.2.1.1 Síntese do percursor 6-iodo-2-metilbenzotiazole (1c) 

A síntese do 6-iodo-2-metilbenzotiazole (1c) foi levada acabo de acordo com a sequência 

reacional ilustrada no esquema 2. A síntese iniciou-se com uma substituição eletrófila aromática 

com inserção do grupo nitro no anel (6), seguida de redução, levando à formação da amina 

aromática 7 que, por último, foi substituída por iodo para dar o 1c. 

 

 

Esquema 2 - Síntese do composto 6-iodo-2-metilbenzotiazole (1c). 

 

O primeiro passo na síntese do composto 1c consistiu na síntese do composto 6 o qual foi 

obtido através da adição lenta de uma mistura nitrante de ácido nítrico e ácido sulfúrico a uma 

solução de 2-metilbenzotiazole (1a) e ácido sulfúrico, sob agitação e em banho de gelo, tal como 

descrito na literatura (Santos et al., 2005). Após recristalização com metanol obteve-se o composto 

6, sob a forma de cristais brancos, com um rendimento de 62%. O ponto de fusão obtido de 167-

170ºC está de acordo com o valor descrito na literatura de 168-170ºC (Santos et al., 2005). 

O segundo passo na síntese consistiu na redução do grupo NO2 do composto 6 de forma a 

obter o composto 7, este passo foi realizado utilizando dois métodos (A e B). No método A, o 

composto foi obtido adicionando formato de amónio e paládio sobre carvão 10% a uma solução do 

composto 6 em tetrahidrofurano e metanol, conforme o procedimento descrito na literatura (Santos 
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et al., 2005). Após o tratamento da mistura reacional foi necessário realizar uma separação por 

cromatografia em coluna em sílica gel usando como eluente diclorometano/metanol na proporção 

de 95/5 (v/v), obtendo-se o composto 7 sob a forma de cristais amarelos, com um rendimento 

relativamente baixo (39%). O ponto de fusão obtido encontra-se entre 122-125ºC, valor 

concordante com o descrito na literatura de 125-126ºC (Santos et al., 2005). 

O método B, cujo procedimento foi adaptado da literatura (Racane et al., 2011), consistiu 

na reação do composto 6 com cloreto de estanho dihidratado em metanol e ácido clorídrico a 

refluxo, durante 1 hora. Obteve-se o composto 7 na forma de cristais beges, cromatograficamente 

puros e com um rendimento de 96%. Quanto ao ponto de fusão, este encontra-se no intervalo entre 

124-126ºC, valor concordante com o descrito na literatura de 125-126ºC (Santos et al., 2005). O 

segundo método usado demonstrou ser mais rápido e mais eficaz na formação do composto 7.  

O terceiro e último passo para a síntese do composto 1c consistiu na substituição do grupo 

amina do anel aromático do composto 7 por iodo de acordo com o método referido na literatura 

(Santos et al., 2005). Seguido da purificação da mistura obtida por cromatografia em coluna em 

sílica gel utilizando como eluente diclorometano/éter de petróleo na proporção de 1/2 (v/v) o que 

permitiu, obter o composto 1c, sob a forma de cristais cor de rosa claro e com um rendimento de 

25%. Quanto ao ponto de fusão, este encontra-se no intervalo de 139-140ºC, valor relativamente 

próximo do da literatura 140-141ºC (Santos et al., 2005). 

 

2.2.1.2 Síntese dos sais heterocíclicos quarternários (2a-c) 

Os sais quaternários de amónio 2a-c foram sintetizados através de uma reação de alquilação, 

fazendo reagir uma solução das correspondentes bases heterocíclicas 1a-c, em acetonitrilo, com 

um excesso de iodoetano, numa estequiometria de 1:3, a refluxo, de acordo com o método referido 

na literatura (Pardal et al., 2002). Os sais resultantes foram facilmente separados das misturas 

reacionais por precipitação com éter dietílico e filtração a pressão reduzida. Para a obtenção do 

composto 2c o processo de alquilação foi aplicado repetidamente às águas-mães contendo 1c que 

ficou por reagir, a fim de alcançar um melhor rendimento. Obtiveram-se então os compostos 2a-c 
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sob a forma de cristais, com rendimentos entre 69 e 77% e com pontos de fusão que se encontram 

de acordo com os referidos na literatura (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Rendimentos e pontos de fusão dos compostos 2a-c. 

Corante Rendimento P.f. P.f. lit. 

2a 75% 197-198ºC 198-199ºC (Pardal et al., 2002) 

2b 77% 241-242ºC 238-239ºC (Pardal et al., 2002) 

2c 69% 265-266ºC dec. 264-265ºC dec. (Mandim et al., 2019) 

 

2.2.1.3 Síntese dos corantes cianínicos esquarílicos (3a-c) 

 Os corantes esquarílicos 3a-c foram obtidos por condensação de dois equivalentes molares 

dos sais quarternários de amónio 2a-c com um equivalente molar de ácido esquárico, numa mistura 

de n-butanol/piridina (9/1), a refluxo, de acordo com o método descrito na literatura (Reis et al., 

2002). Foram obtidos, após precipitação da mistura reacional com éter dietílico, e no caso do 

composto 3b, após lavagem com uma solução de diclorometano/metanol na proporção de 99/1 

(v/v), os corantes 3a-c sob a forma de cristais cromatograficamente puros, com rendimentos que 

vão de razoáveis (3b) a muito bons (3c) e com pontos de fusão que se encontram de acordo com os 

referidos na literatura (tabela 2). Relativamente aos λmáx, estes situam-se entre 650 e 706 nm, 

observando-se que a alteração da natureza do heterociclo terminal origina variação no λmáx: o grupo 

terminal de quinaldina (3b), provoca um desvio batocrómico por volta dos 50 nm relativamente 

aos outros dois que possuem grupo terminal de benzotiazole (3a e 3c). Estes resultados estão de 

acordo com o referido na literatura que mostra que corantes com base de quinaldina têm absorção 

a λ>700 nm, isto é, valores mais próximos do IV próximo, o que se deve ao aumento da extensão 

do sistema π conjugado (Jyothish et al., 2004; Friães et al., 2017). A substituição do átomo de 

enxofre por HC=CH provoca um desvio batocrómico, enquanto que a introdução do átomo pesado 

de iodo no anel de benzeno (3c), não induz alteração significativa relativamente ao análogo não 

halogenado (3a).  
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Tabela 2 - Rendimentos, pontos de fusão e λmáx (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) dos compostos 3a-c. 

Corante Rendimento P.f. P.f. lit. λmáx (nm) λmáx (nm) lit. lit. 

3a 72% >300ºC >300ºC  650 650 Reis et al., 2002 

3b 46% >300ºC >300ºC  706 707 Reis et al., 2002 

3c 97% >300ºC >300ºC  659 660 Mandim et al., 2019 

 

 Em relação às características espetroscópicas no IV todos os corantes apresentam as 

seguintes bandas: bandas de intensidade fraca em torno de 3067-3043 cm-1, características das 

vibrações das ligações C-H aromáticas, bandas de intensidade fraca características das vibrações 

das ligações C-H alifáticas, que aparecem a 2980-2918 cm-1 e bandas características das vibrações 

das ligações C=C aromáticas de intensidade forte a média que se encontram a 1593-1562 cm-1. De 

referir a ausência da banda do grupo carbonilo, que se deve à ressonância atribuída à estrutura típica 

destes corantes. Como a síntese e caracterização destes corantes já está descrita na literatura apenas 

foram traçados os seus espectros no IV, que se encontram de acordo com os descritos na literatura.  

 

2.2.1.4 Síntese dos corantes cianínicos esquarílicos O-metilados (4a-c) 

A síntese dos corantes esquarílicos catiónicos 4a-c foi realizada por metilação dos 

correspondentes corantes esquarílicos 3a-c com um excesso de trifluorometanossulfonato de 

metilo, em diclorometano anidro, à temperatura ambiente e sob atmosfera de azoto, de acordo com 

o método descrito na literatura (Reis et al., 2002). Deste modo, obtiveram-se os corantes 4a-c 

cromatograficamente puros, com bons rendimentos e com pontos de fusão que se encontram de 

acordo com os referidos na literatura (tabela 3).  

Analisando as características espetroscópicas no IV todos os corantes apresentam bandas 

de intensidade fracas em torno de 3087-3023 cm-1 relativas às vibrações das ligações C-H 

aromáticas, bandas de intensidade fraca características das vibrações das ligações C-H alifáticas 

que aparecem a 2977-2936 cm-1, bandas de intensidade fraca a forte características das vibrações 

das ligações C=C aromáticas que se encontram a 1567-1504 cm-L, e ainda é de referir a presença 



  Discussão dos Resultados 

36 

de uma banda forte entre 1265-1241 cm-1 correspondente à vibração da ligação C-O. Como a 

síntese e caracterização destes corantes já está descrita na literatura apenas foi traçado o seu 

espectro no IV, que se encontra de acordo com os descritos na literatura. 

 

Tabela 3 – Rendimentos e pontos de fusão dos compostos 4a-c. 

Corante Rendimento P.f. P.f. lit. 

4a 68% 275-276ºC 274ºC (Reis et al., 2002) 

4b 87% 285-289ºC 289ºC (Reis et al., 2002) 

4c 88% >300ºC >300ºC (Mandim et al., 2019) 

 

2.2.1.5 Síntese dos corantes cianínicos aminoesquarílicos (5a-h) 

A síntese dos corantes aminoesquarílicos 5a-h foi realizada por substituição nucleofílica do 

grupo metoxilo presente nos corantes esquarílicos 4a-c por aminas apropriadas, fazendo reagir cada 

um dos corantes esquarílicos O-metilados com amoníaco, metilamina e N-etanolamina, em 

diclorometano anidro, à temperatura ambiente e sob atmosfera de azoto, de acordo com o método 

descrito na literatura (Reis et al., 2002). As condições experimentais para a obtenção dos diferentes 

corantes aminoesquarílicos foi muito semelhante, tendo sido usado em todos os casos um excesso 

da amina em relação ao material de partida. Cada um dos produtos obtidos foi submetido à 

substituição do contra-ião trifluorometanossulfonato pelo ião iodeto, por tratamento com uma 

solução metanólica do composto com excesso de iodeto de potássio aquoso a 14%, de modo a tirar 

proveito do chamado efeito do átomo pesado externo para a potencial geração de 1O2, ao mesmo 

tempo que facilita a cristalização dos corantes (Reis et al., 2002). Deste modo, obtiveram-se os 

corantes 5a-h cromatograficamente puros, com excelentes rendimentos e com pontos de fusão que 

se encontram de acordo com os encontrados na literatura, exceto claro no que diz respeito aos 

compostos novos (tabela 4). Pela observação do λmáx e log ℇmáx pode verificar-se que variações na 

estrutura têm implicações nos valores obtidos. Estes corantes apresentam máximos de absorção 

entre 649 e 708 nm, encontrando-se dentro dos valores da janela fototerapêutica, e possuem ainda 
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valores de ℇmáx adequados (maior do que 105 M−1cm−1), requisitos importantes para um bom FS. 

Tal com observado anteriormente para os corantes 3a-c a alteração da natureza do heterociclo 

terminal origina variação no λmáx, sendo que o grupo terminal de quinaldina provoca um desvio 

batocrómico relativamente aos outros que possuem grupo terminal de benzotiazole. Relativamente 

à inserção de diferentes grupos amina no anel central tal parece influenciar o valor do λmáx, 

verificando-se que o aumento da cadeia do grupo substituinte vai provocar um deslocamento 

batocrómico, ou seja com o aumento do caracter eletrodador do grupo autocrómico, aumentando o 

valor de λmáx do corante. 

 

Tabela 4 - Rendimentos, pontos de fusão, λmáx (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) e log ℇmáx dos compostos 5a-h. 

Corante Rendimento P.f. P.f. lit 
λmáx 

(nm) 

λmáx 

(nm) lit. 

log 

ℇmáx 

log 

ℇmáx lit. 
lit. 

5a  96% >300ºC 
291ºC 

dec. 
649 648 5,33 5,28 

Ferreira et al., 

2013 

5b 82% 
290-292ºC 

dec. 

291-292ºC 

dec. 
658 656 5,24 5,23 

Reis et al., 

2002 

5c 86% 
288-289ºC 

dec. 

290ºC 

dec. 
657 657 5,28 5,22 

Conceição et 

al., 2015 

5d 88% 225-228ºC - 698 - 5,33  - 

5e 95% 
284-286ºC 

dec. 

>300ºC 

dec. 
708 707 5,31 5,43 

Reis et al., 

2002 

5f 94% >300ºC - 707 - 5,11  - 

5g 80% >300ºC >300ºC 661 661 5,27 5,40 
Mandim et al., 

2019 

5h 88% >300ºC >300ºC 670 670 5,10 4,96 
Mandim et al., 

2019 

 

Quanto aos espectros no IV, observa-se em todos os casos bandas de intensidade fraca entre 

3354-3172 cm-1, relativas as vibrações N-H do grupo amina, bandas de intensidade fraca a média 

características das vibrações das ligações C-H alifáticas que aparecem entre 2981-2913 cm-1, 

também se observam bandas relativas às ligações C=O de intensidade forte a fraca, que surgem 

entre 1646-1619 cm-1, que não se observavam nos percursores 4a-c. Ainda a salientar as bandas 
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relativas às vibrações C=C, de intensidade forte a fraca, que aparecem entre 1565-1517 cm-1 e 

bandas características das vibrações C-O, de intensidade forte que aparecem entre 1274-1217 cm-

1.  

Nos vários espectros de 1H-RMN observam-se todos os sinais referentes à totalidade de 

protões presentes nas estruturas apresentadas. O aumento do número de sinais nos espetros dos 

compostos 5b, 5c, 5e, 5f e 5h em relação aos dos compostos 5a, 5d e 5g sugere uma perda de 

simetria molecular. Os protões da amina primária (NH2) dos corantes 5a, 5d e 5g aparecem a um 

desvio químico de 8,86 a 8,60 ppm. Já os protões da amina secundária (NH) dos compostos 5b, 5c, 

5e, 5f e 5h surgem com desvio químico entre 9,19 e 8,72 ppm. Os sinais relativos aos protões 

aromáticos surgem tipicamente entre 8,39 e 7,32 ppm. Já os protões CH=C da cadeia polimetínica 

surgem entre 6,36 e 5,88 ppm sempre sobre a forma de singuletos, mas verifica-se que nos corantes 

5a, 5d e 5g aparece apenas um sinal enquanto que nos corantes 5b, 5c, 5e, 5f e 5h detetam-se dois 

sinais, isto é indicativo da simetria e assimetria, respetivamente, apresentada pelas moléculas destes 

corantes. Os protões do grupo hidroxilo dos corantes 5c, 5f e 5h surgem entre 5,30 e 5,15 ppm na 

forma de singuletos. Os protões do grupo CH3 do grupo pendente do anel heterocíclico surgem 

entre 1,44 e 1,23 ppm e os de CH2 entre 4,50 e 4,25 ppm. Nos corantes 5d, 5e e 5f salientam-se 

ainda os sinais dos protões ArC-HC=CH que se apresentam entre 9,06 e 7,71 ppm e que se 

encontram por vezes sobrepostos com os protões aromáticos. Nos corantes 5b e 5e os protões do 

grupo CH3 da porção NHCH3 surgem a 3,32 e 3,41 ppm. Apesar de só os corantes 5d e 5f serem 

novos, este tipo de análise foi feita em todos de forma a confirmar a identidade e pureza de todos 

os corantes. 

Os espectros de 13C-RMN e os valores dos espectros de massa exata obtidos para os novos 

compostos sintetizados 5d e 5f estão de acordo com as estruturas propostas. 

 

2.2.2 Síntese dos corantes aminoesquarílicos funcionalizados com colesterol (8a-e) 

A estratégia sintética seguida para a obtenção dos corantes aminoesquarílicos 

funcionalizados com colesterol 8a-e encontra-se ilustrada no esquema 3. 
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Esquema 3 - Síntese dos corantes aminoesquarílicos funcionalizados com colesterol 8a-e. 

 

 A síntese dos corantes 8a-e foi realizada, através de uma reação nucleofílica de substituição, 

por condensação dos compostos aminoesquarílicos 5a, 5b, 5d, 5e e 5g com cloroformato de 

colesterilo na presença de trietilamina e 4-dimetilaminopiridina em diclorometano anidro, à 

temperatura ambiente e sob atmosfera de azoto. As condições experimentais para a obtenção dos 

diferentes corantes foram muito semelhantes, sendo a principal diferença o tempo de reação 

necessário para cada composto. Obtiveram-se assim os novos corantes 8a-e cromatograficamente 
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puros, com rendimentos que vão de razoáveis a bons (43-85%) e com intervalo de pontos de fusão 

que indicam que os compostos obtidos apresentam elevado grau de pureza (tabela 5). Observando 

os valores de λmáx e ℇmáx pode-se verificar que a conjugação com o colesterol tem implicações nos 

valores obtidos relativamente aos análogos sem colesterol. Estes compostos apresentam máximos 

de absorção entre 617 e 679 nm encontrando-se dentro da janela fototerapêutica, requisito 

importante para um bom FS. Contudo, todos os λmáx sofreram desvios hipsocrómicos quando 

comparados com os seus análogos sem colesterol. Observa-se que todos os corantes, à exceção do 

8e (ℇmáx<105 M−1cm−1), exibem valores de ℇmáx adequados para o seu uso como FS. 

 

Tabela 5 - Rendimentos, pontos de fusão, λmáx (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) e log ℇmáx dos corantes 8a-e. 

Corante Rendimento P.f. λmáx (nm) log ℇmáx 

8a  85% 278-290ºC dec. 633 5,17 

8b 80% 185-190ºC dec. 617 5,14 

8c 43% 286-288ºC dec. 679 5,11 

8d 58% 158-160ºC dec. 657 5,21 

8e 77% 236-237ºC dec. /648 4,96 

 

 Relativamente aos dados dos espectros no IV, observa-se em todos os casos bandas de 

intensidade fraca a média entre 3362-3310 cm-1 características das vibrações das ligações C=C e 

bandas de intensidade média a fraca entre 2940-2933 cm-1, característica das vibrações das ligações 

C-H alifáticas. Há a salientar ainda as bandas característica da ligação C-O do grupo O=C-O do 

colesterol que surgem como bandas de intensidade média a fraca entre 1358-1307 cm-1. 

 Nos vários espectros de 1H RMN observam-se todos os sinais referentes a todos os protões 

esperados das estruturas apresentadas. Comparativamente aos compostos análogos sem colesterol, 

o que difere relativamente a estes espectros são os protões do grupo HC=C colesterol que surgem entre 

5,40 e 5,39 ppm, os protões HC-O colesterol que aparecem entre 4,74 e 4,62 ppm e que, por vezes, 

estão sobrepostos com o grupo CH2 do grupo N-alquilo. Os protões CH2 do grupo OCHCH2C= 
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colesterol surgem entre 2,63 e 2,47 ppm, enquanto que entre 2,32 e 0,83 ppm aparece um conjunto de 

sinais de protões sobrepostos com sinais que correspondem aos protões dos grupos CH3 do grupo 

pendente N-alquilo mais os protões do grupo CH colesterol, CH2 colesterol e CH3 colesterol. Aparecem 

também entre 0,69 e 0,66 ppm os protões do grupo CH3 colesterol. Nos corantes 8b e 8d relativamente 

aos seus análogos, 5b e 5e respetivamente, verifica-se o desaparecimento de sinais correspondentes 

ao grupo NH da amina uma vez que estes são agora aminas terciárias. Já os corantes 8a, 8c e 8e 

passam a possuir uma amina secundária em vez de uma primária como os seus análogos, 

aparecendo o protão do grupo NH entre 12,57 e 11,36 ppm. 

Os espectros de 13C-RMN e os valores de massa exata obtidos para os novos compostos 

sintetizados 8a-e estão de acordo com as estruturas propostas. 

 

2.2.3 Tentativa de síntese dos corantes aminoesquarílicos funcionalizados com colesterol (8f-

h) 

A estratégia sintética seguida para a tentativa de obtenção destes corantes aminoesquarílicos 

derivatizados com colesterol 8f-h encontra-se ilustrada no esquema 4, sendo as condições 

experimentais iguais às usadas para a síntese dos corantes 8a-e. Isto é, fez-se reagir os compostos 

aminoesquarílicos 5c, 5f e 5h com trietilamina, 4-dimetilaminopiridina e cloroformato de 

colesterilo, em diclorometano anidro, à temperatura ambiente e sob atmosfera de azoto. Em cada 

uma das reações observou-se a formação de dois compostos de cor azul que apresentavam 

diferentes fatores de retenção e não correspondiam ao material de partida. Assim, o produto obtido 

foi sujeito a separações por cromatografia em coluna em sílica gel usando com o eluente 

diclorometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v), conseguindo-se separar os dois produtos. 

Contudo, pela análise dos espectros de 1H-RMN e 13C-RMN, não se conseguiu concluir que se 

tratasse dos compostos pretendidos. 
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Esquema 4 – Tentativa de síntese dos corantes 8f-h. 

 

2.2.4 Tentativa de síntese dos corantes aminoesquarílicos funcionalizados com glucose (9a-c) 

 Para a síntese dos corantes aminoesquarílicos funcionalizados à glucose utilizaram-se 3 

métodos diferentes (A, B e C), através de reações de substituição nucleofílica. Na primeira tentativa 

fez-se reagir o composto 5a com tetraacetato de 1-bromo-α-D-glucose na presença de trietilamina 

em diclorometano anidro, à temperatura ambiente e sob atmosfera de azoto (método A, esquema 
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5). Uma vez que ao fim de 24 horas não se verificou qualquer reação, optou-se por adicionar 4-

dimetilamonipiridina e colocar a uma temperatura de 40ºC. Não se observando qualquer alteração, 

acabou-se por colocar a reação a 150ºC e depois a 250ºC, uma vez que acaba por levar à degradação 

do material de partida. 

 

 

Esquema 5 – Tentativa de síntese do corante 9a, pelo método A. 

 

 A segunda tentativa de síntese consistiu em usar o método anterior, mas desta vez, com o 

corante 5c de forma a ver se este era mais nucleofílico, tentando-se sintetizar o corante 9b. Assim, 

fez-se reagir o composto 5c, com tetraacetato de 1-bromo-α-D-glucose na presença de trietilamina 

em diclorometano anidro, à temperatura ambiente e sob atmosfera de azoto (método A, esquema 
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6). A reação foi deixada a decorrer durante 8 dias, durante os quais não se observou qualquer 

alteração. Desta vez não se tentou aumentar a temperatura da reação uma vez que este acaba por 

levar à degradação do material de partida, acabando-se por abandonar este método. 

  

 

Esquema 6 - Tentativa de síntese do corante 9b, pelo método A e B. 

 

Fez-se uma outra tentativa de síntese do corante 9b por um outro método, método B, 

ilustrado no esquema 6. Este consistiu na reação do composto 5c, com tetraacetato de 1-bromo-α-

D-glucose e hidreto de sódio em diclorometano anidro, à temperatura ambiente e sob atmosfera de 
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azoto. A reação foi repetida várias vezes, observando-se a formação de produto, mas nunca 

conseguindo levar ao consumo total do material de partida. Durante o processamento da reação, 

que implicou uma neutralização da mistura reacional com terc-butanol, observou-se sempre a sua 

degradação e optou-se então por abandonar este método. 

Numa última tentativa de obter um corante aminoesquarílico funcionalizado com glucose, 

fez-se reagir o composto 5c com tetraacetato de 1-bromo-α-D-glucose, e uma solução aquosa de 

hidreto de sódio 1M em diclorometano na presença de brometo de tetra-n-butilamónio, à 

temperatura ambiente (método C, esquema 7). Verificou-se que a partir de determinado momento 

a mistura reacional começou a degradar-se. Por isso e apesar de ainda existir material de partida, 

optou-se por parar a reação. O produto obtido foi sujeito a separações por cromatografia em coluna 

em sílica gel e cromatografia em camada preparativa em sílica gel usando com eluente 

diclorometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v) conseguindo-se separar dois compostos 

diferentes. Contudo, pela análise dos espectros de 1H-RMN e 13C-RMN, não se conseguiu concluir 

quais as estruturas dos compostos.  

Realizou-se o mesmo procedimento para a tentativa de síntese do corante 9c partido do 

composto 5f (esquema 7), mas observou-se exatamente a mesma coisa. Assim também não foi 

possível a síntese deste corante funcionalizado com glucose. 
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Esquema 7 - Esquema de tentativa de síntese do corante 9b e 9c, pelo método C. 

 

2.3 Avaliação da capacidade de produção de oxigénio singuleto pelos corantes 

aminoesquarílicos sintetizados (5a, 5b, 5d, 5e, 5g e 8a-e) 

 O oxigénio, tal como já foi referido, é um componente fundamental para que o processo da 

PDT aconteça, no entanto não é o O2 o responsável pelo dano celular, mas sim o 1O2 que se forma 

a partir da reação fotodinâmica e que tem origem da reação do FS com a luz. Assim, a capacidade 

de um composto em gerar 1O2 é um fator essencial para que exista o processo fotodinâmico, logo 

foi avaliada a eficiência fotossensibilizante dos corantes aminoesquarílicos funcionalizados com 
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colesterol (8a-e) e dos seus respetivos análogos não funcionalizados (5a, 5b, 5d, 5e e 5g) de forma 

a perceber qual o seu potencial para aplicação na PDT antes da sua avaliação in vitro. 

A avaliação da capacidade de geração de 1O2 dos vários corantes foi determinada em 

diclorometano, utilizando o método baseado no decaimento da absorção do 1,3-

difenilisobenzofurano (DPBF), por espectrofotometria no UV-Vis, de acordo com o procedimento 

descrito na literatura (Prostota et al., 2013). Este é um método comparativo, realizado através da 

monitorização da reação do DPBF com o 1O2 promovido pelo FS, isto é, o consumo de DPBF ao 

longo do tempo. O DPBF forma um endoperóxido incolor após a cicloadição com 1O2 (figura 13), 

resultando no completo desaparecimento da sua banda de absorção característica a 415 nm 

(Beverina et al., 2005; Serpe et al., 2016). Durante os ensaios foi usado um filtro para remover a 

radiação com λ abaixo dos 515 nm, fazendo com que o decréscimo observado corresponda apenas 

ao da reação do 1O2 produzido pelo corante com o DPBF. 

 

 

Figura 13 - Reação do DPBF com 1O2 e formação do endoperóxido. 

 

Idealmente um FS deve manter a sua absorvância máxima constante em relação à do DPBF, 

pois assim será capaz de produzir grande quantidade de 1O2 não se degradando, pelo menos 

significativamente, com a luz. Foi usado como padrão o azul de metileno, um eficiente e bem 

conhecido gerador de 1O2, comparando-se os seus valores com os obtidos para os corantes 

sintetizados (Prostota et al., 2013). Na figura 14 pode-se observar o resultado do ensaio realizado 

com o corante azul de metileno, cuja diminuição da absorvância do DPBF, a 415 nm, com o tempo 
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de irradiação é notória, enquanto que a absorvância máxima do azul de metileno se mantém 

constante, mostrando que este não sofre degradação. 

 

 

Figura 14 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do azul de metileno (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação. 

 

 Na tabela 6, encontram-se de forma resumida as principais observações retiradas dos 

gráficos obtidos para os corantes aminoesquarílicos sintetizados 5a, 5b, 5d, 5e, 5g e 8a-e, os 

gráficos podem ser consultados na secção de anexos (capítulo 5) desta dissertação.  
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Tabela 6 - Observações dos ensaios realizados para avaliação da capacidade de geração de 1O2 dos corantes 

aminoesquarílicos 5a, 5b, 5d, 5e, 5g, 8a-e. 

Corante Tempo do ensaio Observações 

5a  40 minutos 
Tanto o pico de absorção máximo do DPBF como do composto 

decaíram; degradação simultânea do DPBF e do composto 

5b 10 minutos 
Pico de absorção máximo do DPBF decaiu completamente; 

degradação mínima do corante 

5d 130 minutos 
Pico de absorção máximo do corante decaiu mais rápido do que do 

DPBF, visualizando-se a decomposição completa do composto 

5e 150 minutos 
Pico de absorção máximo do corante decaiu mais rápido do que do 

DPBF, visualizando-se a decomposição completa do composto 

5g 10 minutos 
Pico de absorção máximo do DPBF decaiu completamente; 

degradação mínima do corante 

8a 60 minutos 
Pico de absorção máximo do DPBF decaiu completamente; 

degradação mínima do corante 

8b 150 minutos 
Pico de absorção máximo do DPBF decaiu completamente; 

degradação mínima do corante 

8c 140 minutos 
Pico de absorção máximo do corante decaiu mais rápido do que do 

DPBF, visualizando-se a decomposição completa do composto 

8d 170 minutos 
Pico de absorção máximo do DPBF decaiu completamente; 

degradação mínima do corante 

8e 6 minutos 
Pico de absorção máximo do DPBF decaiu completamente; 

degradação mínima do corante 

 

Para a avaliação e comparação da capacidade fotossensibilizante de cada um dos corantes 

5a, 5b, 5d, 5e, 5g e 8a-e, com os valores obtidos foi traçado um novo gráfico agora da absorvância 

do DPBF, a 415 nm, em função do tempo de irradiação (figura 15). Assim, obtêm-se as curvas de 

decaimento da absorção da sonda DPBF para cada composto e para o azul de metileno, sendo que 
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a capacidade de produção de 1O2 é tanto melhor quanto maior o declive apresentado, uma vez que 

o composto causa assim maior decaimento da absorvância do DPBF. Pela análise do gráfico obtido, 

pode-se observar que todos os corantes aminoesquarílicos sintetizados demostram capacidade de 

geração de 1O2, embora em extensão variável, quando comparado com o padrão azul de metileno. 

No entanto, nenhum deles se mostra melhor do que o padrão usado. 

  

 

Figura 15 - Capacidade comparativa da geração de 1O2 dos corantes aminoesquarílicos 5a, 5b, 5d, 5e, 5g e 8a-e e do 

azul de metileno numa solução de diclorometano (5 µM) [Abs0 (DPBF) - absorbância do DPBF (50 µM) antes da 

irradiação; Abstt (DPBF) - absorbância do DPBF após determinado tempo de irradiação]. 

 

A eficiência de geração de 1O2 é particularmente interessante nos corantes halogenados 5g 

e 8e, uma vez que apresentam uma capacidade de produção de 1O2 melhor que os restantes, sendo 

o declive da curva obtido mais acentuado. A iodação parece promover um aumento dos processos 

de produção de 1O2 quando comparados com os seus análogos não halogenados, 5a e 8a 

respetivamente. Isto acontece, presumivelmente, porque a presença de átomos pesados como o de 

iodo na estrutura dos compostos pode facilitar o cruzamento intersistemas do estado singuleto para 
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tripleto dos corantes, que é devido ao conhecido efeito do átomo pesado (Santos et al., 2003). Assim 

tal como era esperado, os corantes iodados produziram 1O2 mais eficientemente do que os 

correspondentes análogos não halogenados. Em particular, o composto 8e que promove o completo 

decaimento da absorção de DPBF em apenas 6 minutos, enquanto que este foi obtido em 60 

minutos para o seu análogo não halogenado 8a. Este resultado é apoiado pelos resultados obtidos 

por Santos et al. (2005) que verificaram que os corantes esquarílicos iodados produziam 1O2 mais 

eficientemente do que os correspondentes análogos não halogenados. A introdução de átomos 

pesados como o iodo na porção aromática do corante parece ser uma maneira direta de aumentar o 

cruzamento intersistemas do estado singuleto para o tripleto do FS através do aumento do 

acoplamento spin-orbital e, consequentemente a eficiência de produção de 1O2 (Santos et al., 2005). 

Contudo, o corante 5b não ficou nada atrás dos corantes 5g e 8e mostrando-se também 

interessante ao provocar o decaimento do DPBF em 10 minutos. Já o corante 8d foi o que precisou 

de mais tempo de irradiação, cerca de 170 minutos, apesar de não ser o composto com pior 

capacidade de produção de 1O2 do conjunto dos corantes, uma vez não ser o que apresentou menor 

declive. 

Os corantes cujas curvas de decaimento de absorção do DPBF possuem menor declive, 5d, 

5e e 8c, possuem grupos terminais de quinaldina e não foram capazes de provocar a decomposição 

total do DPBF visto que, em determinado momento, o próprio corante já apresentava uma 

diminuição da sua absorvância muito maior que o DPBF. Isto deve-se à degradação que sofrem ao 

longo das irradiações. Este resultado está de acordo com os resultados obtidos por Santos et al. 

(2003, 2004) ao mostrarem que a eficiência da produção de 1O2 é dependente da porção terminal 

heteroaromática do corante, aumentando na ordem de quinaldina < benzotiazole, devendo-se, 

provavelmente, a um aumento da interação spin-orbital que resulta da presença do átomo pesado 

enxofre na estrutura do benzotiazole, o que leva a um aumento no cruzamento intersistemas do 

estado singuleto para o estado tripleto do composto e, consequentemente, à maior produção de 1O2. 

Relativamente à presença do elemento de reconhecimento celular, o colesterol, não se 

verifica uma correlação direta relativamente à sua presença ou ausência na melhoria da produção 

de 1O2. Uma vez que, a presença de colesterol no corante 8e levou a uma pequena melhoria na 

produção de 1O2, relativamente ao seu análogo 5g. O corante 8d também apresenta uma melhoria 
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relativamente ao seu análogo sem colesterol 5e, apesar de demorar mais tempo a provocar o 

decaimento de DPBF, não se degrada ao longo do ensaio. Contudo, o composto 5a apresenta maior 

produção de 1O2 do que o seu análogo com colesterol, o composto 8a. 

Os corantes estudados exibem uma forte absorção na faixa de 617-708 nm e mostram-se 

capazes de produzir oxigênio 1O2 eficientemente, embora em extensão amplamente variável. 

Alguns destes novos corantes apresentam propriedades fotofísicas interessantes e podem ser, numa 

primeira análise, potencialmente usados na PDT, nomeadamente 5b, 5g e 8e. Contudo, e tal como 

já referido, nenhum dos corantes consegue ser melhor do que o azul de metileno que foi usado 

como padrão. Enquanto este necessita de 2 minutos para provocar o decaimento completo da 

absorção DPBF os corantes sintetizados necessitam de mais tempo. Ainda assim, é de notar que 

este é um método semiqualitativo e que nos ensaios in vitro o número de variáveis a ter em conta 

e que podem condicionar o resultado é bastante elevado e, portanto, os resultados aqui obtidos 

podem alterar-se muito. 

 

2.4 Avaliação do potencial fototerapêutico dos corantes aminoesquarílicos sintetizados (5a, 

5b, 5d, 5e, 5g e 8a-e)  

Os mesmos corantes que foram sujeitos à avaliação da sua capacidade de produção de 1O2 

(5a, 5b, 5d, 5e, 5g e 8a-e) foram sujeitos à avaliação do seu potencial fototerapêutico como agentes 

FS para a PDT no tratamento do cancro.  Para tal, a (foto)citotoxicidade foi testada em 5 linhas 

celulares, 4 linhas celulares tumorais humanas (HeLa, HepG2, MCF-7 e NCI-H460) e numa linha 

não tumoral (PLP2). Assim, foram efetuados ensaios no escuro e sob irradiação, sendo cada um 

deles em duplicado e em ensaios independentes. 

 É de salientar que os resultados aqui referidos foram os obtidos aquando do uso do método 

C, descrito na secção 3.7.3 (página 99), para a preparação das soluções de corantes a serem 

aplicados nas células, uma vez que os métodos A e B não se mostraram bem sucedidos para a 

aplicação dos compostos devido a problemas de solubilidade, nomeadamente com o uso do 

dimetilsulfóxido (DMSO) a 4% e isopropanol a 1%. Desta forma foram testadas concentrações de 
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corante que variaram de 0,02 a 5 µM, sendo ainda usado como controlo células em meio de 

crescimento com 2,5% isopropanol.  

Após 24 horas de incubação com os corantes nas diferentes concentrações, as células foram 

retiradas da incubadora e sofreram troca de meio, passando a estar só em meio de crescimento 

nutritivo. De seguida, as placas destinadas aos ensaios sob irradiação foram irradiadas durante 30 

minutos e as restantes placas foram mantidas no escuro pelo mesmo período de tempo. A troca de 

meio foi realizada para os dois tipos de ensaios, mas teve como objetivo ver o efeito, sob irradiação, 

do composto que interage diretamente com a célula e não do que se encontra no espaço extracelular. 

As linhas celulares, depois dos ensaios realizados tanto no escuro como sob irradiação, foram 

incubadas mais 24 horas e após esse período, procedeu-se ao tratamento das linhas celulares pelo 

método da SRB (Vichai et al., 2006). A partir das médias dos resultados foram calculadas as 

percentagens de inibição do crescimento das células e os valores da concentração correspondente 

a 50% da inibição do crescimento celular (IC50), em µM, para cada um dos corantes em cada linha 

celular testada. 

Os resultados obtidos são analisados segundo os valores de IC50 dos diferentes corantes 

para as diferentes linhas celulares ou, mais concretamente, segundo a diferença dos valores de IC50, 

visto que quanto maior esta diferença entre os testes no escuro e após irradiação, maior é a margem 

de segurança do composto. Mas não só a diferença de concentração é indicativa da potencialidade 

do FS, isto porque quanto menor o IC50, nos ensaios sob irradiação para as linhas celulares tumorais, 

mais favorável é o uso do FS. Podemos assim identificar o composto ou compostos com maior 

potencial de ação e que implicam maior segurança quando usados como agentes FS.  

Será feita a análise por linha celular para que seja possível tentar estabelecer uma relação 

entre a estrutura dos corantes e a inibição da linha tumoral, procurando assim estabelecer uma 

relação estrutura – atividade, uma vez que o que varia são apenas os compostos aplicados. 
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2.4.1 Avaliação do potencial fototerapêutico por linha celular 

2.4.1.1 Ensaios com a linha celular humana derivada de carcinoma cervical 

Nas tabelas 7 e 8 podem ser observados os valores de IC50 dos ensaios realizados na linha 

celular HeLa. Na ausência de luz pode-se observar que apenas os corantes aminoesquarílicos 5b, 

5d e 5e mostram citotoxicidade contra a linha celular HeLa, e com um valor de IC50 relativamente 

baixo, enquanto os restantes compostos não apresentaram citotoxicidade uma vez que apresentam 

IC50 > 5 µM na faixa de concentrações testadas. Este parâmetro é fundamental para a escolha de 

um bom FS, uma vez que apenas deve ter toxicidade quando ativado pela luz, isto é, só deve 

apresentar fotocitotoxicidade. Relativamente aos ensaios realizados na presença de irradiação todos 

os compostos, exceto o 8e, apresentaram atividade inibitória para a linha celular HeLa, embora em 

extensão variável, mostrando maior citotoxicidade quando sob irradiação do que no escuro, o que 

indica efeito fotodinâmico dos corantes sobre as células. Em alguns casos os valores de IC50 

diminuem de forma apreciável, nomeadamente os corantes 5a, 5g, 8a, 8b, 8c e 8d, quando 

comparado com o valor de IC50 no escuro. 

Em relação aos corantes aminoesquarílicos que não possuem colesterol na sua estrutura 

(tabela 7), os compostos 5b, 5d e 5e, apesar de exibirem capacidade de ação fotodinâmica e de 

possuírem um baixo valor de IC50 sob irradiação, apresentam um intervalo de valores de IC50 entre 

ensaios no escuro e sob irradiação pouco notórios, sendo assim fracos candidatos a agentes FS. Por 

outro lado, os compostos 5a e 5g apresentam uma diferença maior entre os valores de IC50 e um 

valor de IC50 baixo quando irradiados e não apresentam atividade inibitória no escuro, tornam-se 

possíveis bons agentes FS. 

 

Tabela 7 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 5a, 5b, 5d, 5e e 5g sintetizados (média ± SD, 

n=2) para a linha celular HeLa. 

Composto 5a 5b 5d 5e 5g 

Escuro >5 0,154 ± 0,007 0,387 ± 0,035 0,149 ± 0,010 >5 

Irradiado 0,041 ± 0,004 0,030 ± 0,004 0,029 ± 0,004 0,042 ± 0,001 0,029 ± 0,004 

Teste t-student p-valor - 0,001 0,002 0,002 - 
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Dos corantes que possuem na sua estrutura colesterol (tabela 8), o corante 8e nas 

concentrações testadas não se mostra citotóxico, na presença ou na ausência de irradiação (IC50 > 

5 µM). Uma vez que não tem qualquer efeito não é adequado a ser candidato a FS para a linha 

celular tumoral HeLa. Os corantes 8a-d apresentam um intervalo de valores de IC50 entre os ensaios 

sob irradiação e no escuro relativamente elevado e, tal como já foi dito, não apresentam 

citotoxicidade quando no escuro, o que faz destes compostos possíveis bons candidatos a agentes 

FS. 

 

Tabela 8 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 8a-e sintetizados (média ± SD, n=2) para a 

linha celular HeLa. 

Composto 8a 8b 8c 8d 8e 

Escuro >5 >5 >5 >5 >5 

Irradiado 0,068 ± 0,004 0,305 ± 0,028 0,798 ± 0,023 0,623 ± 0,038 >5 

Teste t-student p-

valor 
- - - - - 

 

No geral, para a linha celular HeLa os possíveis melhores candidatos a agentes FS são os 

compostos 5a, 5g, 8a-d uma vez que apresentam um valor de IC50 baixo para os ensaios sob 

irradiação, entre 0,029 e 0,798 µM, e uma diferença entre os valores de IC50 alta, o que implica um 

bom grau de segurança. 

 

2.4.1.2 Ensaios com a linha celular humana derivada de carcinoma hepatocelular 

Os resultados observados para a linha celular HepG2 (tabelas 9 e 10), são em muitos aspetos 

idênticos aos obtidos para a linha celular HeLa. Tal como observado, quando na ausência de luz os 

corantes aminoesquarílicos 5b, 5d e 5e mostram citotoxicidade contra a linha celular HepG2, 

enquanto que os restantes não apresentam citotoxicidade na faixa de concentrações testadas (IC50 

> 5 µM). No que toca aos ensaios realizados sob irradiação estes também estão de acordo com a 
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linha celular anterior. Todos os compostos, exceto o 8e, após a irradiação, apresentaram atividade 

inibitória para a linha celular, embora em extensão variável, mostrando maior citotoxicidade 

quando sob irradiação do que no escuro, indicando efeito fotodinâmico dos corantes sobre as 

células. Em alguns casos os valores de IC50 diminuem de forma apreciável, nomeadamente no caso 

dos corantes 5a, 5g e 8b, quando comparado com o respetivo valor de IC50 no escuro. 

Relativamente aos corantes aminoesquarílicos sem colesterol na sua estrutura (tabela 9), 

apesar de exibirem capacidade de ação fotodinâmica os compostos 5b, 5d e 5e mostram diferenças 

de valores de IC50 entre ensaios no escuro e sob irradiação pouco acentuados, tronando-os assim 

menos adequadas para nesta terapia, apesar de possuírem um valor de concentração de IC50 sob 

irradiação baixo. Por outro lado, os compostos 5a e 5g apresentam uma diferença maior entre os 

valores de IC50, possuem um valor de IC50 baixo quando irradiados e não apresentam atividade 

inibitória no escuro, o que os trona possíveis bons agentes FS. 

 

Tabela 9 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 5a, 5b, 5d, 5e e 5g sintetizados (média ± SD, 

n=2) para a linha celular HepG2. 

Composto 5a 5b 5d 5e 5g 

Escuro >5 0,156 ± 0,034 0,505 ± 0,025 0,305 ± 0,121 >5 

Irradiado 0,031 ± 0,002 0,029 ± 0,003 0,031 ± 0,003 0,135 ± 0,012 0,055 ± 0,005 

Teste t-student p-

valor 
- 0,017 <0,001 0,093 - 

 

Quanto aos corantes que possuem na sua estrutura colesterol (tabela 10), o corante 8e nas 

concentrações testadas não se mostra citotóxico na presença ou na ausência de irradiação (IC50 > 5 

µM) não sendo, portanto, adequado a candidato a agente FS. Já os corantes 8a-d apresentam um 

intervalo de IC50 entre os ensaios sob irradiação e no escuro com extensão variável, mas estas 

diferenças não são tão notórias como na linha celular HeLa, sendo o composto 8b o que apresenta 

um valor sob irradiação de IC50 mais baixo (0,598 ± 0,013). Desta forma, o composto 8b é o que 
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se mostra como possível melhor candidato a agente FS apesar de, e tal como já dito, os restantes 

não apresentarem citotoxicidade quando no escuro.   

 

Tabela 10 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 8a-e sintetizados (média ± SD, n=2) para a 

linha celular HepG2. 

Composto 8a 8b 8c 8d 8e 

Escuro >5 >5 >5 >5 >5 

Irradiado 1,784 ± 0,064 0,598 ± 0,013 2,689 ± 0,231 1,234 ± 0,072 >5 

Teste t-student p-

valor 
- - - - - 

 

No geral, para a linha celular HepG2 os possíveis melhores FS são os compostos 5a, 5g e 

8b uma vez que apresentam um valor de IC50 para os ensaios sob irradiação baixo, entre 0,031 e 

0,598 µM, e uma diferença entre os valores de IC50 no escuro e sob irradiação elevada, o que implica 

maior grau de segurança de aplicação. 

 

2.4.1.3 Ensaios com a linha celular humana derivada de adenocarcinoma da mama 

Pela observação das tabelas 11 e 12, que apresentam os valores de IC50 dos ensaios 

realizados para a linha celular MCF-7, os corantes aminoesquarílicos 5b, 5d e 5e e também o 8a, 

quando na ausência de luz, apresentam atividade inibitória contra a linha celular e com um valor 

de IC50 relativamente baixo, enquanto que os restantes não apresentam citotoxicidade (IC50 > 5 

µM) na faixa de concentrações testadas. No que diz respeito aos ensaios sob irradiação, todos os 

compostos, exceto o 8c e o 8e não tiveram a sua atividade alterada pela irradiação (IC50 > 5 µM), 

enquanto os restantes compostos apresentaram atividade inibitória para a linha celular, embora em 

extensão variável, uma vez que nem todos mostram diferenças acentuadas, mostrando maior 

citotoxicidade sob irradiação do que no escuro, indicando efeito fotodinâmico dos corantes sobre 

as células. Em alguns casos os valores de IC50 diminuem de forma apreciável, destacando-se os 
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corantes 5a, 5g e 8b, com uma maior diferença entre os IC50 no intervalo das concentrações 

testadas. 

Relativamente aos corantes aminoesquarílicos que não apresentam colesterol na sua 

estrutura (tabela 11), após a irradiação, os valores de IC50 diminuíram, de forma mais notória em 

5a e 5g, enquanto os compostos 5b, 5d e 5e possuem um intervalo de valores de IC50 entre ensaios 

no escuro e sob irradiação pequenos, tornando-os assim menos adequados, apesar de possuírem um 

valor de IC50 sob irradiação baixo. Os compostos 5a e 5g são os compostos que apresentam uma 

diferença maior entre os valores de IC50, o que os torna possíveis bons agentes FS. 

 

Tabela 11 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 5a, 5b, 5d, 5e e 5g sintetizados (média ± SD, 

n=2) para a linha celular MCF-7. 

Composto 5a 5b 5d 5e 5g 

Escuro >5 0,134 ± 0,009 0,120 ± 0,007 0,174 ± 0,013 >5 

Irradiado 0,304 ± 0,020 0,065 ± 0,013 0,086 ± 0,011 0,063 ± 0,005 0,024 ± 0,001 

Teste t-student p-

valor 
- 0,013 0,035 0,004 - 

 

Em relação aos corantes que possuem na sua estrutura colesterol (tabela 12), os corantes 8c 

e 8e mostram-se inativos, não sendo portanto adequados a candidatos a FS. Enquanto que os 

corantes 8a, 8b e 8d apresentam diferenças de IC50 entre os ensaios sob irradiação e no escuro 

aceitáveis, principalmente o 8b que apresenta o valor de IC50 mais baixo sob irradiação, o que torna 

o 8b um possível bom candidato a agente FS.  
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Tabela 12 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 8a-e sintetizados (média ± SD, n=2) para a 

linha celular MCF-7. 

Composto 8a 8b 8c 8d 8e 

Escuro 3,356 ± 0,281 >5 >5 >5 >5 

Irradiado 2,114 ± 0,244 1,071 ± 0,065 >5 4,119 ± 0,318 >5 

Teste t-student p-

valor 
0,021 - - - - 

 

No geral, para a linha celular MCF-7 os possíveis melhores FS são os compostos 5a, 5g e 

8b uma vez que apresentam um valor de IC50 para os ensaios sob irradiação baixo, entre 0,024 e 

1,071 µM, e uma diferença entre os valores de IC50 no escuro e sob irradiação relativamente alta, 

o que implica maior grau de segurança de aplicação. 

 

2.4.1.4 Ensaios com a linha celular humana derivada de carcinoma de células não pequenas 

do pulmão 

Através da observação das tabelas 13 e 14, que apresentam os valores de concentração de 

IC50 dos ensaios realizados para a linha celular NCI-H460, verifica-se que nos ensaios na ausência 

de luz, tal como na linhas celulares HeLa e HepG2, apenas os corantes aminoesquarílicos 5b, 5d e 

5e mostram atividade inibitória, e com um valor de IC50 relativamente baixo, uma vez que os 

restantes não apresentam citotoxicidade no intervalo de concentrações testadas (IC50 > 5 µM). Em 

relação aos ensaios sob irradiação, todos os compostos, exceto o 8c e o 8e não apresentam atividade 

alterada pela irradiação (IC50 > 5 µM), tal como na linha celular MCF-7, enquanto os restantes 

compostos apresentaram atividade inibitória para a linha celular, embora em extensão variável. Nos 

ensaios sob irradiação observa-se que todos os compostos, exceto os compostos 8c e 8e, 

apresentaram atividade inibitória para a linha celular. Em alguns casos os valores de IC50 diminuem 

de forma apreciável sob irradiação, nomeadamente os corantes 5a e 5g, 8a e 8b, com uma maior 

diferença entre os IC50, no intervalo das concentrações testadas. 
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No que se refere aos corantes aminoesquarílicos que não apresentam colesterol na sua 

estrutura (tabela 13), apesar de todos exibirem ação fotodinâmica os compostos 5b, 5d e 5e 

possuem diferenças dos valores de IC50 entre os ensaios no escuro e sob irradiação pequenos, 

tornando-os assim menos adequados para esta terapia, apesar de possuírem um valor de 

concentração de IC50 sob irradiação baixo. Os compostos 5a e 5g são os que apresentam uma 

diferença maior entre os valores de IC50 o que os torna possíveis bons agentes FS. 

 

Tabela 13 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 5a, 5b, 5d, 5e e 5g sintetizados (média ± SD, 

n=2) para a linha celular NCI-H460. 

Composto 5a 5b 5d 5e 5g 

Escuro >5 0,121 ± 0,007 0,124 ± 0,010 0,109 ± 0,008 >5 

Irradiado 0,069 ± 0,007 0,031 ± 0,004 0,040 ± 0,003 0,046 ± 0,004 0,039 ± 0,004 

Teste t-student p-

valor 
- 0,002 0,004 0,005 - 

 

Quanto aos corantes que possuem na sua estrutura colesterol (tabela 14), os corantes 8c e 

8e mostram-se inativos, não sendo, portanto, adequados a candidatos a FS. Por outro lado, os 

corantes 8a e 8b apresentam diferenças de IC50 entre os ensaios sob irradiação e no escuro 

razoáveis. Já o corante 8d apresenta uma diferença de valores de IC50 pequena, o que o torna menos 

adequado a candidato a FS.  

 

Tabela 14 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 8a-e sintetizados (média ± SD, n=2) para a 

linha celular NCI-H460. 

Composto 8a 8b 8c 8d 8e 

Escuro >5 >5 >5 >5 >5 

Irradiado 0,689 ± 0,036 0,970 ± 0,095 >5 3,072 ± 0,109 >5 

Teste t-student p-

valor 
- - - - - 
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Pode-se então concluir que para a linha celular NCI-H460 os possíveis melhores FS são os 

compostos 5a, 5g, 8a e 8b, uma vez que apresentam um valor de IC50 para os ensaios sob irradiação 

baixo, entre 0,039 e 0,970 µM, e uma diferença entre os valores de IC50 alta, o que implica um bom 

grau de segurança. 

 

2.4.1.5 Ensaio com cultura primaria de células de fígado de porco 

Uma das características desejáveis de qualquer FS é ter toxicidade mínima para as células 

não tumorais, e a maior toxicidade possível para as células tumorais. Assim, a avaliação da 

(foto)citotoxicidade na linha não tumoral PLP2 é importante de forma a prever o comportamento 

dos corantes quando expostos a células não cancerígenas. Esta linha celular é utilizada como 

comparação da citotoxicidade dos diferentes corantes contra células saudáveis e células 

cancerígenas.  

Os resultados obtidos para os compostos testados são apresentados nas tabelas 15 e 16. 

Estes mostram que na gama de concentrações testadas os compostos 5a, 5g, 8a, 8b e 8c não 

mostram citotoxicidade quando o ensaio decorre no escuro e que os compostos 8b e 8e não possuem 

(foto)citotoxicidade. 

 

Tabela 15 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 5a, 5b, 5d, 5e e 5g sintetizados (média ± SD, 

n=2) para a linha celular PLP2. 

Composto 5a 5b 5d 5e 5g 

Escuro >5 0,963 ± 0,069 1,345 ± 0,110 0,911 ± 0,052 >5 

Irradiado 0,512 ± 0,035 0,400 ± 0,025 0,339 ± 0,015 0,415 ± 0,033 0,072 ± 0,006 

Teste t-student p-

valor 
- 0,004 0,003 0,004 - 

 

Para que um composto possa ser usado como FS com um certo grau de segurança é 

necessário que possua nas células saudáveis diferenças mínimas entre os testes no escuro e os testes 



  Discussão dos Resultados 

62 

irradiados e elevados valores de IC50. Os compostos que estão de acordo com isso são os 8a, 8b, 

8c, 8d e 8e, mas uma vez que o composto 8e se mostrou inativo contra todas as linhas celulares 

tumorais (IC50 > 5 µM) não tem importância pois não pode atuar como FS, no intervalo de 

concentrações testadas. Embora os corantes 8a, 8b, 8c e 8d apresentem alguma citotoxicidade, 

ainda que indesejada, para esta linha celular, os valores de concentração de IC50 quando 

comparados com as linhas celulares tumorais ainda é razoavelmente elevado. Os restantes 

compostos 5b, 5d e 5e mostraram citotoxicidade contra a linha celular PLP2 tanto no escuro como 

sob irradiação, apesar destes IC50 obtidos serem maiores do que os obtidos nas linhas celulares 

tumorais ainda são valores considerados bastante baixos, o que implicaria a morte de células 

saudáveis caso fossem usados como FS para a PDT. 

 

Tabela 16 - Citotoxicidade (IC50, µM) dos corantes aminoesquarílicos 8a-e sintetizados (média ± SD, n=2) para a 

linha celular PLP2. 

Composto 8a 8b 8c 8d 8e 

Escuro >5 >5 >5 >5 >5 

Irradiado 3,096 ± 0,173 3,375 ± 0,235 4,336 ± 0,165 >5 >5 

Teste t-student p-

valor 
- - - - - 

 

A análise desta linha celular veio levantar algumas questões quanto à análise anteriormente 

feita nas linhas celulares tumorais. Nomeadamente o facto dos compostos 5a e 5g serem 

considerados melhores FS para as 4 linhas celulares tumorais, contudo o facto de também serem 

tóxicos, quando ativados pela irradiação, principalmente o 5g, na linha não tumoral faz deste FS 

menos adequado para a PDT. 
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2.4.2 Considerações gerais 

A linha celular testada mais sensível à fototoxicidade foi a linha celular HeLa, para a qual 

o tratamento fotodinâmico resultou em diferenças mais notórias na inibição do crescimento das 

células no escuro e após a irradiação. 

 Tendo em conta os resultados obtidos, em geral, verificou-se que os corantes que não 

possuem colesterol na sua estrutura apresentam um comportamento idêntico em todas as linhas 

celulares tumorais. No entanto, quando a análise é referente aos compostos com colesterol na sua 

estrutura o mesmo não se verificou.  

 Pode-se observar que todos os corantes mostraram inibir o crescimento das linhas celulares 

após a irradiação mais do que na ausência de luz e, em alguns casos de forma apreciável, exceto o 

corante 8e e, por vezes, o 8c. Estas observações estão de acordo com as de Serpe et al. (2016) que 

mostraram que as cianinas dificilmente são citotóxicas no escuro, mas após a irradiação elas 

promovem um forte efeito fototóxico dose-dependente em diferentes linhas celulares tumorais, o 

que indica a exibição de atividade fotodinâmica. 

Independentemente da linha celular testada, a exposição ao corante 8e não induziu 

(foto)citotoxicidade, no intervalo de concentrações usadas. Sendo este o composto que apresentou 

menor atividade nos ensaios e mostrou-se, consequentemente, inadequado a agente FS. Contudo, 

o composto 8e mostrou-se o composto com melhor capacidade de produção de 1O2. Já o composto 

8c também se mostrou inativo nas linhas celulares MCF-7 e NCI-H460 não tendo induzido 

(foto)citotoxicidade na gama de concentrações testadas.  

De uma forma geral foi possível observar que quando se aplicam os compostos 5b, 5d e 5e 

em células, não sujeitas a irradiação, estes exibem citoxicidade. Assim as diferentes linhas celulares 

mostraram-se muito suscetíveis ao tratamento fotodinâmico usando estes corantes, que 

apresentaram valores de IC50 no escuro e quando irradiado muito semelhantes, não obedecendo a 

um dos parâmetros fundamentais para serem considerados bons FS. Ao mesmo tempo, observou-

se que os corantes 5d e 5e são fracos produtores de 1O2, sendo a principal diferença entre o corante 

5b e os corantes 5d e 5e a natureza do anel terminal. 
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Em geral as linhas celulares tumorais mostraram ser mais afetadas pelos compostos 5a e 

5g, que têm em comum o grupo terminal de benzotiazole e ainda uma amina primária, no anel 

central de quatro membros. Ao apresentarem as maiores diferenças entre valores de IC50 dos 

ensaios no escuro e após irradiação, tornaram-se possíveis candidatos a agentes FS para a PDT. 

Contudo, após a análise da linha não tumoral PLP2 observou-se que o composto 5g causa 

fototoxicidade na linha não tumoral e, portanto, esta característica faz deste composto um candidato 

inadequado a agente FS. Relativamente à capacidade de produção de 1O2 o corante 5g mostrou-se 

bastante eficaz o que até era esperado, tendo em conta este ser um eficiente produtor de 1O2, 

enquanto que o 5a mostrou ter menor capacidade de produção, demorando mais tempo a fazer 

decair o pico de absorção do DPBF. 

Relativamente ao comportamento dos corantes nas células não tumorais PLP2 os que 

apresentam menor toxicidade após irradiação, além do 8e, que nunca mostrou atividade, são os 

corantes 8a-d e 5a. 

No que toca à linha celular HeLa e no conjunto de todos os corantes testados os corantes 

que se mostraram mais promissores foram o 5a e 8a, visto não apresentarem citotoxicidade na 

ausência de luz, mas apresentarem um IC50 baixo quando irradiados. Na linha PLP2 apresentaram 

um valor de IC50 elevado na presença de luz comparativamente ao obtido na linha celular tumoral. 

O que leva a considerar que serão os que apresentam maior grau de segurança, isto é, um melhor 

compromisso entre a morte das células tumorais e a preservação das células saudáveis. 

Já na linha celular tumoral HepG2 os corantes que se mostraram mais adequados foram os 

5a e 8b, pelos mesmos motivos da linha celular tumoral anterior.  

Para a linha celular tumoral MCF-7 verificou-se que o corante 8b foi o que apresentou um 

melhor compromisso entre a morte das células tumorais, e entre a conservação das células 

saudáveis, quando irradiado. 

Por fim, para a linha celular NCI-H460 os corantes que se mostraram mais promissores 

foram 5a, 8a e 8b, uma vez serem estes que também apresentaram um melhor compromisso entre 

a morte das células tumorais e a manutenção das células PLP2. 
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Os resultados obtidos mostraram que os corantes a serem usados como agentes FS para 

PDT vão depender da linha celular tumoral pretendida. Nas 4 linhas celulares tumorais houve 

sempre pelo menos um corante com colesterol que se mostrou como agente FS promissor. É de 

notar que estes corantes possuem o grupo terminal derivado de benzotiazole. Já de entre os corantes 

sem colesterol na estrutura, para todas as linhas celulares tumorais, exceto para a linha tumoral 

MCF-7, o corante 5a mostrou-se um corante promissor a agente FS, sendo que este também possui 

grupo terminal derivado de benzotiazole. É ainda de notar que estes não são os corantes com melhor 

capacidade de produção de 1O2, apesar de apresentarem os melhores resultados nos ensaios in vitro. 

 

2.5 Conclusões 

Relativamente aos métodos de síntese os corantes cianínicos aminoesquarílicos derivados 

do 2-metilbenzotiazole, não halogenados, foram facilmente obtidos, com grau de pureza elevado e 

com rendimentos bastante satisfatórios. Relativamente aos corantes aminoesquarílicos derivados 

da 2-metilquinolina a maior dificuldade consistiu na obtenção do composto 3b. Também se obteve 

um baixo rendimento na obtenção do composto 1c a partir do composto 7. Excetuando estes, 

obtiveram-se elevados graus de pureza e bons rendimentos. Os métodos de síntese dos corantes 

aminoesquarílicos funcionalizados com colesterol mostraram-se efetivos na obtenção destes 

compostos, tendo sido sintetizados, em geral com bons rendimentos e pureza elevada, à exceção 

do corante aminoesquarílico com o grupo N-etanolamina ligado ao anel central, cuja síntese não se 

mostrou eficaz. Os métodos de síntese dos corantes aminoesquarílicos funcionalizados com 

glucose também não se mostraram bem-sucedidos na obtenção destes compostos, possivelmente 

pela falta de nucleofilicidade dos grupos amina ligados ao anel central. Não foi possível, portanto, 

concluir um dos objetivos do trabalho que era a ligação dos corantes aminoesquarílicos à glucose 

de forma a testar o seu efeito na (foto)citotoxicidade.  

Todos os corantes aminoesquarílicos sintetizados cumprem um dos requisitos dos FS para 

aplicação em PDT, uma vez que todos apresentaram picos de absorção máxima entre 617 e 708 

nm, encontrando-se dentro da chamada janela fototerapêutica (600 a 850 nm), observando-se que 
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os corantes esquarílicos baseados na 2-metilquinolina exibem λmáx mais elevados, tal como 

esperado. 

Em relação à capacidade de produção de 1O2 observou-se que a introdução do átomo de 

iodo no anel aromático dos núcleos terminais dos corantes (compostos 5g e 8e) favoreceu a sua 

geração relativamente aos análogos não halogenados (compostos 5a e 8a), tal como esperado 

devido ao conhecido efeito do átomo pesado. Contudo, todos os corantes apresentaram capacidade 

de produção de 1O2. 

 Os resultados experimentais obtidos in vitro indicam que, considerando apenas as linhas 

celulares tumorais, os corantes aminoesquarílicos não funcionalizados com o colesterol mostram 

ser mais eficientes. Contudo, os seus análogos funcionalizados mostram ser melhores FS quando 

se comparam os valores das linhas celulares tumorais com a linha celular não tumoral (PLP2), uma 

vez que estes mostram-se menos fotocitotóxicos na linha não tumoral, fator fundamental para um 

bom agente FS com aplicação na PDT. 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 3 

Procedimento Experimental 
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3.1 Reagentes e Equipamentos 

 Os reagentes utilizados e cuja síntese não se encontra descrita foram adquiridos 

comercialmente e encontravam-se analiticamente puros. O diclorometano anidro utilizado nas 

reações de síntese foi pré-seco com cloreto de cálcio e posteriormente seco sob hidreto de cálcio 

por métodos padronizados. 

 O progresso das reações foi seguido por cromatografia em camada preparativa, com eluente 

apropriado para cada reação, através do uso de placas de sílica gel Merck 60 F254 com 0,25 mm de 

espessura ou, quando necessário, em placas de alumínio óxido Merck 60 F254 neutro. As placas 

cromatográficas foram observadas à luz UV nos λ de 254 e 365 nm, quando necessário. A separação 

por cromatografia em coluna foi realizada utilizando sílica gel Acros Organics 60 A (0,060-0,200 

mm) e a separação por cromatografia preparativa foi realizada utilizando placas de sílica gel Merck 

60 F254 com 0,5 mm de espessura (20×20 cm).  

 Os estudos para determinação da capacidade de produção de 1O2 foram realizados usando um 

espetrofotómetro Cary 50 acoplado com uma lâmpada de Xenon de 150 W. A luz usada foi filtrada 

usando um filtro Oriel 59494 para remoção da radiação com λ abaixo de 515 nm. A leitura foi feita 

perpendicularmente ao feixe de luz, com temperatura (20ºC) e a agitação controlada através de um 

Peltier. Os espectros foram realizados em células de quartzo de 1 cm de percurso ótico. 

 Para os ensaios in vitro todo o material utilizado encontrava-se esterilizado. Os ensaios foram 

realizados numa câmara de fluxo laminar vertical Telstar Av-30/70. A incubação das microplacas 

e das linhas celulares foi realizada numa incubadora Heal Force HF151 a uma temperatura 

controlada de 37ºC e a uma concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) de 5%. Para o 

aquecimento de reagentes utilizou-se uma incubadora VWR Incu-Line. A preparação das linhas 

celulares foi utilizada uma centrifuga HERMLE Z 206A. A monitorização das células foi feita 

utilizando um microscópio invertido Nikon Eclipse TS 100 e para a contagem de células foi 

utilizado um microscópio Motic BA 80. A solubilização dos compostos foi auxiliada por imersão 

num banho de ultrassons P Selecta Ultrassons H-D. Para a irradiação utilizou-se uma lâmpada de 

Halogénio/Tungsténio OSRAM de 250 W e 24 V, com uma fluência média de radiação de 18 

W/cm2, medida com um radiómetro ILT 1400-A com detetor SEL033. Usou-se uma solução 

aquosa de dicromato de potássio (K2Cr2O7) a 3% entre a fonte de irradiação e as culturas celulares 
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com o objetivo de impedir a passagem da radiação UV residual para as células. Por último para a 

leitura das placas foi usado um leitor de microplacas Biotek ELX800. 

 

3.2 Caracterização física e estrutural 

Os pontos de fusão (P.f.) foram determinados usando um microscópio binocular 

(Rotoquímica) com placa aquecida e não foram corrigidos. 

Os espectros no UV/Vis foram realizados num espectroscópio de duplo feixe Perkin-Elmer 

Lambda 25, na gama de λ de 500 a 800 nm. As soluções foram preparadas usando MeOH/CH2Cl2 

na proporção de 99/1 (v/v). Foram utlizadas células de quartzo com 1 cm de percurso ótico para a 

leitura. Quando descritos os dados são indicados pela seguinte ordem: λmáx em nm e logaritmo do 

ℇmáx correspondente a essa banda. 

Para a obtenção dos espectros no IV foi utilizado um espectrofotómetro Unicam Research 

Series FT-IR. Os espectros foram registados ao longo da faixa de 4000-500 cm-1, com uma média 

de 64 scans e com uma resolução de 4 cm-1. As amostras sólidas (2 mg) foram finamente moídas, 

misturadas com aproximadamente 175 mg de brometo de potássio seco (KBr, Fischer Scientific, 

grau espectroscópico) e prensadas em pastilhas. As descrições dos espectros encontram-se 

indicados pela seguinte ordem: número de onda do máximo de uma banda de absorção (νmáx em 

cm-1) e tipo de banda [forte (f), média (méd) e fraca (fr)]. 

Os espectros de 1H-RMN e 13C-RMN foram obtidos num espetrómetro Bruker ARX 400, 

usando como solvente CDCl3 ou DMSO-d6. Na descrição de cada espectro os dados são indicados 

da seguinte forma: solvente; desvio químico (δ em ppm); área relativa (número de protões a que 

corresponde o sinal); multiplicidade do sinal [singuleto (s), singuleto largo (sl), dupleto (d), dupleto 

largo (dl), tripleto (t), tripleto largo (tl), quarteto (q), quarteto largo (ql) e multipleto (m) e valor da 

constante de acoplamento (J, em Hz) quando aplicável]. 

A espetrometria de massa de alta resolução por ionização em eletrospray – time-of-flith 

[EMAR (ESI-TOF)] foi obtida num espetrómetro de massa micrOTOF. Os dados obtidos em cada 
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espectro são indicados da seguinte forma: razão massa/carga do ião molecular (m/z); fórmula 

molecular e massa exata calculada (calc.) para o ião molecular correspondente. 

 

3.3 Síntese dos corantes esquarílicos derivados de 2-metilbenzotiazole 

3.3.1 Síntese do iodeto de 3-etil-2-metil-1,3-benzotiazol-3-io (2a) 

Fez-se reagir 2-metilbenzotiazole (1a) (5,00 g, 33,51 mmol) com iodoetano (8,2 

mL, 100,53 mmol) em acetonitrilo (125 mL) a refluxo. Após 6 dias a mistura 

reacional foi retirada do refluxo e deixada arrefecer primeiro à temperatura 

ambiente e de seguida num banho de gelo, tendo-se ainda adicionado éter 

dietílico de forma a promover a precipitação do produto pretendido. O conteúdo do balão foi então 

filtrado a pressão reduzida, os cristais obtidos foram lavados com éter dietílico gelado e por fim 

secos a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o iodeto de 3-etil-2-metil-1,3-benzotiazól-3-io 

(2a), sob a forma de cristais brancos e brilhantes, cromatograficamente puros e com um rendimento 

de 75%. P.f. 197-198ºC (lit. 198-199ºC, Pardal et al., 2002). 

 

3.3.2 Síntese do 4-[(3-etilbenzotiazol-3-io-2-il)metilideno]-2-[(3-etil-3H-benzotiazol-2-

ilideno)metil]-3-oxociclobut-1-en-1-olato (3a) 

Fez-se reagir o composto 2a (7,00 g, 22,94 mmol) com 

ácido esquárico (1,31 g, 11,47 mmol), em butanol (78,8 

mL) e piridina (8,8 mL), a refluxo e sob proteção da luz. 

Após 22 horas de reação a mistura reacional foi retirada 

do refluxo e deixada a arrefecer primeiro à temperatura ambiente e de seguida num banho de gelo, 

tendo-se ainda adicionado éter dietílico de forma a ocorrer precipitação do produto pretendido. O 

conteúdo do balão foi então filtrado a pressão reduzida, os cristais obtidos foram lavados com água 

destilada e, posteriormente, com éter dietílico e por fim secos a pressão reduzida. Deste modo 

obteve-se o 4-[(3-etilbenzotiazol-3-io-2-il)metilideno]-2-[(3-etil-3H-benzotiazol-2-ilideno)metil]-

3-oxociclobut-1-en-1-olato (3a), sob a forma de cristais verdes brilhantes, cromatograficamente 
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puros e com um rendimento de 72%. P.f. >300ºC (lit. >300ºC, Reis et al., 2002); UV/Vis 

(MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx: 649,6 nm;  IV (KBr) νmáx: 3067 (fr), 2972 (fr), 2918 (fr), 1589 (f), 

1457 (f), 1431 (f), 1357 (f), 1307 (f), 1246 (f), 1161 (f), 1090 (f), 1066 (f), 966 (méd), 834 (méd), 

784 (méd), 754 (méd), 741 (f). 

 

3.3.3 Síntese de triflurometonossulfonato de 2-[3-(3-etil-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-2-

metoxi-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (4a) 

Fez-se reagir o composto 3a (2,00 g, 4,62 mmol) com 

excesso de triflurometanossulfonato de metilo (1,52 mL, 

13,87 mmol) em diclorometano anidro (250 mL), à 

temperatura ambiente, sob atmosfera de azoto e sob 

proteção da luz. Às 5 horas do início da reação adicionaram-se mais 2 eq de 

triflurometanossulfonato de metilo. Após 6 horas do início da reação a mistura reacional, foi 

colocada num banho de gelo. O conteúdo do balão foi então filtrado a pressão reduzida, os cristais 

obtidos foram lavados com uma solução aquosa de bicarbonato de sódio a 5% (m/v) e, 

posteriormente, com água destilada e éter dietílico, colocando-se por fim a secar a pressão reduzida. 

Deste modo obteve-se o triflurometonossulfonato de 2-[3-(3-etil-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-

2-metoxi-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (4a), sob a forma de cristais 

roxos, cromatograficamente puros e com um rendimento de 68%. P.f. 275-276ºC (lit. 274ºC, Reis 

et al., 2002); IV (KBr) νmáx: 3043 (fr), 2977 (fr), 2936 (fr), 1753 (fr), 1649 (fr), 1504 (f), 1426 (f), 

1359 (f), 1311 (f), 1248 (f), 1151 (f), 1118 (f), 1042 (f), 1029 (f), 935 (fr), 838 (fr), 779 (f), 749 (f), 

637 (f). 

 

3.3.4 Síntese do iodeto de 2-[2-amino-3-(3-etil-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-4-oxociclobut-

2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (5a) 

Fez-se reagir o composto 4a (1,00 g, 1,68 mmol) com 

amoníaco 7M em metanol (0,59 mL, 4,19 mmol) em 

diclorometano anidro (250 mL), à temperatura ambiente, 

sob atmosfera de azoto e sob proteção da luz. Após 25 
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horas de reação adicionaram-se à mistura reacional mais 2,5 eq de amoníaco 7M em metanol. Após 

31 horas de reação a mistura reacional foi arrefecida num banho de gelo e os cristais formados 

foram recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e colocados a secar. 

Os cristais obtidos foram por fim dissolvidos em metanol, usando o menor volume necessário para 

efetuar a sua dissolução completa, e adicionado à solução resultante um volume idêntico de solução 

aquosa de iodeto de potássio a 14%. Após 1 hora em agitação os cristais precipitados foram 

recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com água destilada e éter dietílico e colocados 

a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o iodeto de 2-[2-amino-3-(3-etil-3H-benzotiazol-

2-ilidenometil)-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (5a), sob a forma de cristais 

azul petróleo, cromatograficamente puros e com um rendimento de 96%. P.f. >300ºC (lit. 291ºC 

dec., Ferreira et al., 2013); UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 648,6 nm (5,33); IV 

(KBr) νmáx: 3265 (fr), 3139 (méd), 3017 (fr), 2976 (fr), 1623 (f), 1521 (f), 1436 (f), 1368 (f), 1324 

(méd), 1233 (f), 1159 (f), 1091 (f), 1066 (f), 985 (f), 828 (méd), 783 (méd), 766 (méd), 746 (f); 1H-

RMN (400,13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8,60 (2H, s, NH2), 7,97 (2H, d, J=8,0, ArH), 7,69 (2H, d, 

J=8,4, ArH), 7,54 (2H, t, J=7,9, ArH), 7,37 (2H, t, J=7,6, ArH), 6,18 (2H, s, CH=C), 4,31 (4H, q, 

J=6,7, NCH2CH3), 1,35 (6H, t, J=7,0, NCH2CH3). 

 

3.3.5 Síntese do iodeto de 2-[3-(3-etil-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-2-metilamino-4-

oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (5b) 

Fez-se reagir o composto 4a (1,00 g, 1,68 mmol) com 

metilamina 2M em metanol (2,1 mL, 4,19 mmol) em 

diclorometano anidro (250 mL), à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção da luz. 

Após 19 horas de reação adicionaram-se à mistura reacional mais 2,5 eq de metilamina 2M em 

metanol. Após 22 horas do início da reação a mistura reacional foi arrefecida num banho de gelo, 

os cristais formados foram recolhidos a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e colocados a 

secar a pressão reduzida. Os cristais obtidos foram por fim dissolvidos em metanol, usando o menor 

volume necessário para efetuar a sua dissolução completa, e adicionado à solução resultante um 

volume idêntico de solução aquosa de iodeto de potássio a 14%. Após 1 hora em agitação os cristais 
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precipitados foram recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com água destilada e éter 

dietílico e colocados a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o corante de 2-[3-(3-etil-

3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-2-metilamino-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-

3-io (5b), sob a forma de cristais roxos, cromatograficamente puros e com um rendimento de 82%. 

P.f. 290-292ºC dec. (lit. 291-292ºC dec.,  Reis et al., 2002); UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx 

(log ℇ): 658,2 nm (5,24); IV (KBr) νmáx: 3172 (fr), 3059 (fr), 2979 (fr), 2925 (fr), 1627 (méd), 1564 

(f), 1450 (f), 1356 (f), 1312 (f), 1250 (f), 1164 (f), 1109 (f), 1070 (f), 1043 (méd), 993 (méd), 839 

(fr), 779 (méd), 747 (méd); 1H-RMN (400,13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8,72 (1H, d, J=5,8, NH), 

7,99 (1H, d, J=7,9, ArH), 7,93 (1H, d, J=7,9, ArH), 7,71 (1H, d, J=8,3, ArH), 7,65 (1H, d, J=8,3, 

ArH), 7,57-7,49 (2H, m, ArH), 7,40-7,32 (2H, m, ArH), 6,17 (1H, s, CH=C), 6,05 (1H, s, CH=C), 

4,41 (2H, ql, J=7,6, NCH2CH3), 4,32 (2H, ql, J=7,6, NCH2CH3), 3,32 (3H, s, NCH3, sobreposto 

com HDO), 1,36-1,29 (6H, m, NCH2CH3). 

 

3.3.6 Síntese do iodeto de 2-[3-(3-etil-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-2-(2-hidroxietil)amino-

4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (5c) 

Fez-se reagir o composto 4a (1,00 g, 1,68 mmol) com 

N-etanolamina (0,25 mL, 4,19 mmol) em 

diclorometano anidro (250 mL), à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção da luz. 

Após 21 horas de reação a mistura reacional foi arrefecida num banho de gelo, os cristais formados 

foram recolhidos a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e colocados a secar a pressão 

reduzida. Os cristais obtidos foram por fim dissolvidos em metanol, usando o menor volume 

necessário para efetuar a sua dissolução completa, e adicionado à solução resultante um volume 

idêntico de solução aquosa de iodeto de potássio a 14%. Após 1 hora em agitação os cristais 

precipitados foram recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com água destilada e éter 

dietílico e colocados a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o iodeto de 2-[3-(3-etil-3H-

benzotiazol-2-ilidenometil)-2-(2-hidroxietil)amino-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-

etilbenzotiazol-3-io (5c), sob a forma de cristais roxos, cromatograficamente puros e com um 

rendimento de 86%. P.f. 288-289ºC dec. (lit. 290ºC dec., Conceição et al., 2015); UV/Vis 
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(MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 656,7 nm (5,28); IV (KBr) νmáx: 3181 (fr), 3055 (fr), 2975 

(fr), 1702 (fr), 1633 (fr), 1563 (méd), 1433 (f), 1357 (méd), 1311 (méd), 1229 (f), 1158 (f), 1122 

(f), 1069 (méd), 989 (méd), 834 (méd), 777 (f), 750 (méd); 1H-RMN (400,13 MHz, DMSO-d6) δ 

(ppm): 8,87 (1H, sl, NH), 8,00-7,94 (2H, m, ArH), 7,71-7,35 (6H, m, ArH), 6,31 (1H, s, CH=C), 

6,00 (1H, s, CH=C), 5,15 (1H, s, NCH2CH2OH), 4,38-4,33 (4H, m, NCH2CH3), 3,70 (4H, sl, 

NCH2CH2OH), 1,36-1,30 (6H, m, NCH2CH3). 

 

3.3.7 Síntese do iodeto de 2-[2-(colesteriloxicarbonil)amino-3-(3-etil-3H-benzotiazol-2-

ilidenometil)-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (8a) 

Fez-se reagir o composto 5a (0,10 g, 0,18 mmol) 

com 4-dimetilaminopiridina (0,0022 g, 0,018 

mmol), trietilamina (0,025 mL, 0,18 mmol) e 

cloroformato de colesterilo (0,080 g, 0,18 mmol) 

em diclorometano anidro (60 mL) à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto, e sob proteção 

da luz. Durante as 48 horas de reação foram 

adicionados mais 40 eq de trietilamina, 0,9 eq de 

4-dimetilaminopriridina e 0,6 eq de cloroformato 

de colesterilo. Após a reação se encontrar 

completa a mistura reacional foi lavada com 

água destilada, a fase orgânica foi depois 

recolhida e seca sobre sulfato de sódio anidro e 

levada à secura a pressão reduzida. O solido resultante foi então dissolvido em 

diclorometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v) e colocado num banho de gelo, adicionando-se 

por fim éter dietílico de forma a precipitar o produto desejado. Os cristais formados foram 

recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e colocados a secar a pressão 

reduzida.  Deste modo obteve-se o iodeto de 2-[2-(colesteriloxicarbonil)amino-3-(3-etil-3H-

benzotiazol-2-ilidenometil)-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io 8a, sob a 

forma de cristais roxos de brilho metálico, cromatograficamente puros e com um rendimento de 
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85%. P.f. 278-290ºC dec.; UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 633,4 nm (5,17); IV 

(KBr) νmáx: 3310 (fr), 3193 (fr), 3065 (fr), 2937 (m), 2868 (fr), 1719 (fr), 1624 (fr), 1512 (f), 1413 

(f), 1358 (méd), 1307 (méd), 1257 (f), 1153 (f), 1122 (f), 1044 (méd), 777 (méd), 738 (méd), 616 

(fr); 1H-RMN (400,13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 11,36 (1H, sl, NH), 7,76 (2H, sl, ArH), 7,65 (2H, 

dl, J=8,0, ArH), 7,46 (2H, tl, J=8,0, ArH), 7,17 (2H, sl, ArH), 6,43 (2H, s, CH=C), 5,40 (1H, sl, 

CH=C colesterol), 4,62 (1H, sl, HC-O colesterol), 4,16 (4H, sl, NCH2CH3), 2,50 (2H, m, OCHCH2C= 

colesterol, sobreposto com DMSO-d6), 1,98-0,83 (m, NCH2CH3 + CH colesterol + CH2 colesterol + CH3 

colesterol), 0,66 (3H, s, CH3 colesterol); 
13C-RMN (100,61 MHz, CDCl3) δ (ppm): 179,5, 140,7, 128,9, 

127,5, 124,5, 122,3, 122,2, 111,9, 77,4, 56,9, 56,3, 50,3, 42,5, 39,9, 39,7, 38,4, 37,3, 36,9, 36,3, 

35,9, 32,1, 32,0, 28,4, 28,2, 27,9, 24,4, 24,0, 22,9, 22,7, 21,2, 19,5, 18,9, 12,8, 12,0; EMAR (ESI-

TOF) m/z: 844,4540 ([M-I]+, C52H66N3O3S2; calc. 844,4554). 

  

3.3.8 Síntese do iodeto de 2-[2-(colesteriloxicarbonil)metilamino-3-(3-etil-3H-benzotiazol-2-

ilidenometil)-2-metilamino-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (8b) 

Fez-se reagir o composto 5a (0,10 g, 0,17 mmol) com 

4-dimetilaminopiridina (0,0021 g, 0,017 mmol), 

trietilamina (0,024 mL, 0,17 mmol) e cloroformato de 

colesterilo (0,078 g, 0,17 mmol) em diclorometano 

anidro (70 mL) à temperatura ambiente, sob atmosfera 

de azoto, e sob proteção da luz. Durante as 72 horas 

de reção foram adicionados mais 40 eq de trietilamina, 

0,9 eq de 4-dimetilaminopriridina e 0,6 eq de 

cloroformato de colesterilo. Após a reação se 

encontrar completa a mistura reacional foi lavada com 

água destilada, a fase orgânica foi depois recolhida e 

seca sobre sulfato de sódio anidro e levada à secura a 

pressão reduzida. O solido resultante foi então dissolvido em diclorometano/metanol na proporção 

de 95/5 (v/v), colocado num banho de gelo e adicionando-se por fim éter dietílico de forma a 

precipitar o produto desejado. Os cristais formados foram recolhidos a pressão reduzida, lavados 

com éter dietílico e colocados a secar a pressão reduzida.  Deste modo obteve-se o iodeto de 2-[2-
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(colesteriloxicarbonil)metilamino-3-(3-etil-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-2-metilamino-4-

oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etilbenzotiazól-3-io (8b), sob a forma de cristais vermelhos e com 

brilho metálico, cromatograficamente puros e com um rendimento de 80%. P.f. 185-190ºC dec. ; 

UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 616,6 nm (5,14); IV (KBr) νmáx: 3322 (fr), 3157 

(fr), 2933 (méd), 2864 (fr), 1717 (méd), 1425 (f), 1354 (méd), 1308 (méd), 1252 (f), 1204 (f), 1151 

(méd), 1145 (méd), 1110 (f), 1072 (méd), 1039 (méd), 838 (fr), 778 (méd), 745 (méd); 1H-RMN 

(400,13 MHz, CDCl3) δ (ppm): 7,61 (2H, d, J=8,0, ArH), 7,52-7,45 (4H, m, ArH), 7,31 (2H, t, 

J=8,0, ArH), 6,15 (2H, s, CH=C), 5,42 (1H, sl, CH=C colesterol), 4,75-4,65 (1H, m, OCH colesterol), 

4,58-4,53 (4H, m, NCH2CH3), 3,76 (3H, s, NCH3), 2,49-2,47 (2H, m, OCHCH2C= colesterol), 2,05-

0,85 (m, NCH2CH3 + CH colesterol + CH2 colesterol + CH3 colesterol), 0,69 (3H, s, CH3 colesterol); 
13C-RMN 

(100,61 MHz, CDCl3) δ (ppm): 179,9, 152,1, 161,1, 160,5, 151,9, 140,2, 139,3, 128,9, 128,3, 125,7, 

123,4, 122,5, 113,4, 88,5, 88,5, 88,5, 88,4, 78,3, 58,9, 56,3, 50,1, 43,3, 42,5, 39,9, 39,6, 38,4, 37,5, 

37,1, 36,8, 36,3, 35,9, 32,1, 31,9, 28,4, 28,1, 28,1, 24,4, 23,9, 22,9, 22,7, 21,2, 19,5, 18,9, 13,1, 

12,0; EMAR (ESI-TOF) m/z: 858,4697 ([M-I]+, C53H68N3O3S2; calc. 858,4707). 

 

3.3.9 Tentativa de síntese do corante 8f  

Fez-se reagir o composto 5c (0,10 g, 0,17 mmol) 

com 4-dimetilaminopiridina (0,0020 g, 0,017 

mmol), trietilamina (0,023 mL, 0,17 mmol), 

cloroformato de colesterilo (0,074 g, 0,17 mmol) 

em diclorometano anidro (50 mL), à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção 

da luz. Durante os 4 dias de reação foram 

adicionados mais 40 eq de trietilamina, 0,9 eq de 

4-dimetilaminopriridina e 1 eq de cloroformato 

de colesterilo. Uma vez que ao fim deste período 

de tempo a reação não apresentava evolução e 

tinha dois produtos formados optou-se pela sua 

paragem. A mistura reacional foi arrefecida num 

banho de gelo, e os cristais formados recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com água 
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destilada e éter dietílico e colocados a secar a pressão reduzida. Uma vez que se verificou a 

existência dos dois produtos realizou-se uma cromatografia em coluna de sílica gel usando com 

eluente diclorometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v), da qual se consegui separar dois 

produtos diferentes. Contudo da análise dos espectros de 1H-RMN e 13C-RMN respetivos não se 

conseguiu concluir quais as estruturas dos compostos. 

 

3.3.10 Tentativa de síntese do corante 9a 

Fez-se reagir o composto 5a (0,100 g, 0,018 mmol) em 

diclorometano anidro com tetraacetato de 1-bromo-α-D-

glucose (0,081 g, 0,020 mmol) na presença de trietilamina 

(0,062 mL, 0,045 mmol) à temperatura ambiente, sob 

atmosfera de azoto e sob proteção da luz. Uma vez que ao 

fim de 24 horas não se verificou qualquer reação, optou-se 

por adicionar 1 eq de 4-dimetilamonipiridina e colocar a 

reação a uma temperatura de 40ºC. Não se verificando 

alteração na reação colocou-se a 150ºC e depois a 250ºC. A mistura reacional resultante tinha uma 

composição demasiado complexa para justificar qualquer tentativa de purificação posterior. 

 

3.3.11 Tentativa de síntese do corante 9b 
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Método A 

Fez-se reagir o composto 5c (0,020 g, 0,033 mmol) com trietilamina (0,005 mL, 0,037 mmol) e 

com tetraacetato de 1-bromo-α-D-glucose (0,015 g, 0,037 mmol) em diclorometano anidro (25 mL) 

à temperatura ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção da luz. Durante os 8 dias que se 

seguiram não se verificou qualquer evolução da reação, acabando-se por abandonar este método. 

 

Método B 

Fez-se reagir o composto 5c (0,030 g, 0,053 mmol) em diclorometano anidro (50 mL), com hidreto 

de sódio (0,0025 g, 0,053 mmol) e tetraacetato de 1-bromo-α-D-glucose (0,024 g, 0,059 mmol) à 

temperatura ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção da luz. Após 8 horas de reação, uma 

vez que esta deixou de mostrar evolução e já existia produto formado, optou-se por proceder ao seu 

processamento, apesar de ainda existir material de partida. De seguida, com cuidado, fez-se a 

neutralização da mistura reacional com terc-butanol. Contudo esta acabou por se degradar durante 

o processo, formando uma pasta castanha de composição demasiado complexa que não justifica 

qualquer tentativa de purificação posterior, pelo que se acabou por abandonar este método. 

 

Método C 

Fez-se reagir o composto 5c (0,080 g, 0,13 mmol) com tetraacetato de 1-bromo-α-D-glucose (0,27 

g, 0,66 mmol) na presença de brometo de tetra-n-butilamónio (0,21 g, 0,66 mmol) e uma solução 

aquosa 1M de hidróxido de sódio (50 mL) em diclorometano (75 mL) à temperatura ambiente e 

sob proteção da luz. Após 2 horas e 25 minutos de reação esta começou a degradar-se e optou-se 

pelo seu processamento, apesar de ainda existir material de partida na mistura reacional. A mistura 

reacional foi então transferida para uma ampola de decantação, separando-se a fase orgânica da 

fase aquosa. A fase orgânica foi lavada com água destilada, recolhida e seca sobre sulfato de sódio 

anidro e, por fim, levada à secura a pressão reduzida. O solido obtido foi separado por 

cromatografia em coluna de sílica gel e por cromatografia preparativa também de sílica gel, usando 

como eluente diclorometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v). Contudo, nenhuma das formas 

de separação se mostrou eficaz, uma vez que se obteve muito pouco composto. Embora se tenha 
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conseguido a separação de 2 produtos pela análise dos espectros de 1H-RMN e 13C-RMN não se 

conseguiu concluir qual a estrutura dos compostos obtidos. 

 

3.4 Síntese dos corantes esquarílicos derivados de 2-metilquinolina 

3.4.1 Síntese do iodeto de 1-etil-2-metil-1,4-quinolini-1-io (2b) 

Fez-se reagir 2-metilquinolina (1b) (5,00 g, 34,92 mmol) com iodoetano (8,5 mL, 

104,76 mmol) em acetonitrilo (125 mL) a refluxo. Após 5 dias de reação a mistura 

reacional foi retirada do refluxo e deixada arrefecer primeiro à temperatura 

ambiente e de seguida num banho de gelo, tendo-se ainda adicionado éter dietílico de forma a 

promover a precipitação do produto pretendido. O conteúdo do balão foi então filtrado a pressão 

reduzida, os cristais obtidos foram lavados com éter dietílico gelado e, por fim secos, a pressão 

reduzida. Deste modo obteve-se o iodeto de 1-etil-2-metil-1,4-quinolini-1-io (2b), sob a forma de 

cristais de cor amarelo torrado, cromatograficamente puros e com um rendimento de 77%. P.f. 241-

242ºC (lit. 238-239ºC, Pardal et al., 2002). 

 

3.4.2 Síntese do 4-[(1-etilquinolin-1-io-2-il)metilideno]-2-[(1-etil-1H-quinolin-2-

ilideno)metil]-3-oxociclobut-1-en-1-olato (3b) 

Fez-se reagir o composto 2b (7,00 g, 23,40 mmol) com 

ácido esquárico (1,33 g, 11,70 mmol), em butanol 

(78,8 mL) e piridina (8,9 mL) sob refluxo e sob 

proteção da luz. Após 48 horas de reação a mistura 

reacional foi retirada do refluxo e deixada a arrefecer primeiro à temperatura ambiente e de seguida 

num banho de gelo, tendo-se ainda adicionado éter dietílico de forma a ocorrer precipitação do 

produto pretendido. O conteúdo do balão foi então filtrado a pressão reduzida, os cristais obtidos 

foram lavados com água destilada e, posteriormente, com éter dietílico, obtendo-se uma pasta azul 

que apresentava impurezas. Com o objetivo de retirar as impurezas, essa pasta foi lavada com uma 

mistura de diclorometano/metanol na proporção de 99/1 (v/v) e os cristais resultantes foram 

colocados a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o 4-[(1-etilquinolin-1-io-2-
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il)metilideno]-2-[(1-etil-1H-quinolin-2-ilideno)metil]-3-oxociclobut-1-en-1-olato (3b), sob a 

forma de cristais dourados brilhantes, cromatograficamente puros e com um rendimento de 46%. 

P.f. >300ºC (lit. >300ºC, Reis et al., 2002); UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx: 706,4 nm;  IV 

(KBr) νmáx: 3054 (fr), 2980 (fr), 2965 (fr), 2924 (fr), 1620 (méd), 1574 (f), 1562 (f), 1482 (f), 1433 

(f), 1323 (f), 1256 (f), 1190 (f), 1167 (f), 1083 (f), 989 (méd), 822 (méd), 777 (méd), 751 (méd). 

 

3.4.3 Síntese de triflurometonossulfonato de 2-[3-(1-etil-1H-quinolin-2-ilidenometil)-2-

metoxi-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (4b) 

Fez-se reagir o composto 3b (2,00 g, 4,77 mmol) com 

triflurometanossulfonato de metilo (1,30 mL, 11,89 

mmol) em diclorometano anidro (250 mL) à 

temperatura ambiente, sob atmosfera de azoto e sob 

proteção da luz. Após 5 horas de reação adicionou-se mais 1 eq de triflurometanossulfonato de 

metilo. Após 31 horas de reação a mistura reacional, foi colocada num banho de gelo. O conteúdo 

do balão foi então filtrado a pressão reduzida, os cristais obtidos foram lavados com uma solução 

aquosa de bicarbonato de sódio a 5% (m/v) e, posteriormente, com água destilada e éter dietílico, 

colocando-se por fim a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o triflurometonossulfonato 

de 2-[3-(1-etil-1H-quinolin-2-ilidenometil)-2-metoxi-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-1-

etilquinolin-1-io (4b), sob a forma de cristais verdes brilhantes, cromatograficamente puros e com 

um rendimento de 87%. P.f. 285-289ºC dec. (lit. 289ºC dec., Reis et al., 2002); IV (KBr) νmáx: 3023 

(fr), 2971 (fr), 2937 (fr), 1615 (méd), 1565 (méd), 1479 (f), 1417 (f), 1332 (f), 1265 (f), 1219 (méd), 

1141 (f), 1113 (f), 1080 (f), 1052 (f), 1028 (f), 940 (méd), 828 (fr), 748 (méd), 637 (méd). 

 



  Procedimento Experimental 

81 

3.4.4 Síntese do iodeto de 2-[2-amino-3-(1-etil-1H-quinolin-2-ilidenometil)-4-oxociclobut-2-

enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (5d)  

Fez-se reagir o composto 4b (1,00 g, 1,71 mmol) com 

amoníaco 7M em metanol (0,61 mL, 4,28 mmol) em 

diclorometano anidro (225 mL), à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção da 

luz. Às 48 horas de reação adicionaram-se à mistura reacional mais 2,5 eq de amoníaco 7M em 

metanol. Após 4 dias do início da reação a mistura reacional foi arrefecida num banho de gelo e os 

cristais formados foram recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e 

colocados a secar sob pressão reduzida. Os cristais obtidos foram por fim dissolvidos em metanol, 

usando o menor volume necessário para efetuar a sua dissolução completa, e adicionado à solução 

resultante um volume idêntico de solução aquosa de iodeto de potássio a 14%. Após 1 hora em 

agitação os cristais precipitados foram recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com 

água destilada e éter dietílico e colocados a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o iodeto 

de 2-[2-amino-3-(1-etil-1H-quinolin-2-ilidenometil)-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-1-

etilquinolin-1-io (5d), sob a forma de cristais castanhos, cromatograficamente puros e com um 

rendimento de 88%. P.f. 225-228ºC ; UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 697,8 nm 

(5,33); IV (KBr) νmáx: 3273 (fr), 3127 (méd), 2971 (méd), 1629 (f), 1621 (f), 1565 (f), 1465 (f), 

1421 (f), 1346 (f), 1267 (f), 1139 (f), 1073 (f), 982 (f), 825 (méd), 742 (méd), 663 (méd); 1H-RMN 

(400,13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8,97 (2H, d, J=8,0, CH=CH), 8.86 (2H, s, NH2, troca com água 

deuterada - D2O), 7,95-7,71 (8H, m, CH=CH + ArH), 7.44 (2H, t, J=6,0, ArH), 5,94 (2H, s, CH=C), 

4,43 (4H, sl, NCH2CH3), 1,41 (6H, t, J=8,0, NCH2CH3); 
13C-RMN (100,61 MHz, DMSO-d6) δ 

(ppm): 174,8, 168,9, 156,2, 150,4, 138,7, 135,2, 132,4, 129,1, 124,9, 124,7, 124,6, 115,8, 92,8, 

43,4, 12,3; EMAR (ESI-TOF) m/z: 420,2070 ([M-I]+, C28H26N3O; calc. 420,2975). 
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3.4.5 Síntese do iodeto de 2-[3-(1-etil-1H-quinolin-2-ilidenometil)-2-metilamino-4-

oxociclobut-2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (5e) 

Fez-se reagir o composto 3b (1,00 g, 1,71 mmol) com 

metilamina 2M em metanol (2,14 mL, 4,28 mmol) em 

diclorometano anidro (250 mL), à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção da 

luz. Após 2 horas a mistura reacional foi arrefecida num banho de gelo, os cristais formados foram 

recolhidos a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e colocado a secar sob pressão reduzida. 

Os cristais obtidos foram por fim dissolvidos em metanol, usando o menor volume necessário para 

efetuar a sua dissolução completa, e adicionado à solução resultante um volume idêntico de solução 

aquosa de iodeto de potássio a 14%. Após 1 hora em agitação os cristais precipitados foram 

recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com água destilada e éter dietílico, e colocados 

a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o iodeto de 2-[3-(1-etil-1H-quinolin-2-

ilidenometil)-2-metilamino-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (5e), sob a forma 

de cristais verdes, cromatograficamente puros e com um rendimento de 95%. P.f. 284-286ºC dec. 

(lit. >300ºC dec. Reis et al., 2002); UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 708,0 nm (5,31); 

IV (KBr) νmáx: 3334 (fr), 3126 (fr), 3036 (fr), 2981 (fr), 2938 (fr), 1619 (méd), 1562 (f), 1477 (f), 

1411 (f), 1340 (f), 1267 (f), 1156 (f), 1110 (f), 1052 (méd), 1001 (méd), 972 (méd), 821 (méd), 766 

(méd), 753 (méd), 691 (fr), 652 (fr); 1H-RMN (400,13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 9,03 (1H, d, 

J=9,4, CH=CH), 8,96 (1H, d, J=4,0, NH), 8,90 (1H, d, J=9,5, CH=CH), 8,02 (1H, d, J=9,4, 

CH=CH), 7,91-7,76 (6H, m, CH=CH + ArH), 7,71 (1H, t, J=7,8, ArH), 7,48 (1H, t, J=7,5, ArH), 

7,42 (1H, t, J=7,4, ArH), 5,95 (1H, s, CH=C), 5,90 (1H, s, CH=C), 4,46 (4H, sl, NCH2CH3), 3,41 

(3H, d, J=4,2, NCH3), 1,43-1,38 (6H, m, NCH2CH3). 
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3.4.6 Síntese do iodeto de 2-[3-(1-etil-1H-quinolin-2-ilidenometil)-2-(2-hidroxietil)amino-4-

oxociclobut-2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (5f) 

Fez-se reagir o composto 4b (1,00 g, 1,71 mmol) com 

N-etanolamina (0,26 mL, 4,28 mmol) em 

diclorometano anidro (250 mL), à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção da 

luz. Após 4 horas de reação a mistura reacional foi arrefecida num banho de gelo, os cristais 

formados foram recolhidos a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e colocados a secar a 

pressão reduzida. Os cristais obtidos foram por fim dissolvidos em metanol, usando o menor 

volume necessário para efetuar a sua dissolução completa, e adicionado à solução resultante um 

volume idêntico de solução aquosa de iodeto de potássio a 14%. Após 1 hora em agitação os cristais 

precipitados foram recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com água destilada e éter 

dietílico e colocados a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o iodeto de 2-[3-(1-etil-1H-

quinolin-2-ilidenometil)-2-(2-hidroxietil)amino-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-

io (5f), sob a forma de cristais verde escuro, cromatograficamente puros e com um rendimento de 

94%. P.f. >300ºC ; UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 707,1 nm (5,11); IV (KBr) νmáx: 

3361 (fr), 3206 (fr), 3037 (fr), 2976 (fr), 2931 (fr), 1623 (méd), 1563 (méd), 1478 (f), 1433 (f), 

1342 (f), 1274 (f), 1157 (f), 1123 (f), 1082 (méd), 1055 (méd), 999 (méd), 829 (fr), 772 (fr), 749 

(fr); 1H-RMN (400,13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 9,19 (1H, s, NH), 9,06 (1H, d, J=8,0, CH=CH), 

8,99 (1H, d, J=12,0, CH=CH), 8,02 (1H, d, J=8,0, CH=CH), 7,89 (2H, t, J=8,0, ArH), 7,85-7,76 

(4H, m, CH=CH + ArH), 7,71 (1H, t, J=8,0, ArH), 7,49 (1H, t, J=6,0, ArH), 7,42 (1H, t, J=8,0, 

ArH), 6,05 (1H, s, CH=C), 5,88 (1H, s, CH=C), 5,30 (1H, s, NCH2CH2OH), 4,50-4,42 (4H, m, 

NCH2CH3), 3,76 (4H, sl, NHCH2CH2OH), 1,44-1,38 (6H, m, NCH2CH3); 
13C-RMN (100,61 MHz, 

DMSO-d6) δ (ppm): 174,7, 166,8, 156,3, 154,9, 150,8, 149,8, 138,9, 138,7, 135,9, 134,6, 132,7, 

132,4, 129,2, 129,0, 125,3, 124,0, 124,7, 124,6, 116,2, 115,8, 93,6, 92,9, 71,9, 60,9, 48,7, 46,5, 

43,6, 12,6, 11,9; EMAR (ESI-TOF) m/z: 464,2333 ([M-I]+, C30H30N3O3; calc. 464,2340). 
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3.4.7 Síntese do iodeto de 2-[2-(colesteriloxicarbonil)amino-3-(1-etil-1H-quinolin-2-

ilidenometil)-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (8c) 

Fez-se reagir o composto 5d (0,20 g, 0,37 mmol) 

com 4-dimetilaminopiridina (0,0045 g; 0,037 

mmol), trietilamina (0,051 mL, 0,37 mmol) e 

cloroformato de colesterilo (0,16 g; 0,37 mmol) 

em diclorometano anidro (75 mL), à 

temperatura ambiente, sob atmosfera de azoto, e 

sob proteção da luz. Durante os 5 dias de reação 

foram adicionados mais 40 eq de trietilamina, 

0,9 eq de 4-dimetilaminopriridina e 1 eq de 

cloroformato de colesterilo. Após a reação se 

encontrar completa a mistura reacional foi 

colocada num banho de gelo. O conteúdo do 

balão foi então filtrado a pressão reduzida, os 

cristais obtidos foram lavados com água 

destilada e éter dietílico e colocados por fim a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o 

iodeto de 2-[2-(colesteriloxicarbonil)amino-3-(1-etil-1H-quinolin-2-ilidenometil)-4-oxociclobut-

2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (8c), sob a forma de cristais roxos, cromatograficamente 

puros e com um rendimento de 43%. P.f. 286-288ºC dec. ; UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx 

(log ℇ): 678,9 nm (5,11); IV (KBr) νmáx: 3324 (fr), 2934 (méd), 2866 (fr), 1617 (méd), 1564 (méd), 

1475 (f), 1453 (f), 1327 (f), 1271 (f), 1245 (f), 1185 (f), 1165 (f), 1120 (méd), 1079 (f), 1056 (méd), 

1002 (méd), 822 (fr), 742 (fr); 1H-RMN (400,13 MHz, CDCl3) δ (ppm): 12,57 (1H, s, NH), 9,93 

(2H, dl, J=8,0, CH=CH), 7,68-7,58 (8H, m, CH=CH +ArH), 7,36 (2H, tl, J=8,0, ArH), 7,01 (2H, 

sl, CH=C), 5,39 (1H, sl, CH=C colesterol), 4,64 (5H, sl, OCH colesterol + NCH2CH3), 2,63-2,53 (2H, m, 

OCHCH2C= colesterol), 2,04-0,86 (m, NCH2CH3 + CH colesterol + CH2 colesterol + CH3 colesterol), 0,68 (3H, 

s, CH3 colesterol); 
13C-RMN (100,61 MHz, CDCl3) δ (ppm): 180,2, 151,5, 140,5, 139,3, 135,0, 132,0, 

129,1, 125,6, 125,4, 124,8, 122,4, 115,4, 96,9, 56,9, 56,3, 50,3, 42,5, 39,9, 39,6, 36,8, 36,3, 35,9, 

32,1, 31,9, 28,4, 28,1, 24,4, 23,9, 22,9, 22,7, 21,2, 19,5, 18,9, 12,8, 11,9; EMAR (ESI-TOF) m/z: 

832,5412 ([M-I]+, C56H70N3O3; calc. 832,5413). 
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3.4.8 Síntese do iodeto de 2-[2-(colesteriloxicarbonil)metilamino-3-(1-etil-1H-quinolin-2-

ilidenometil)-2-metilamino-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (8d) 

Fez-se reagir o composto 5e (0,20 g, 0,36 mmol) 

com 4-dimetilaminopiridina (0,0044 g, 0,036 

mmol), trietilamina (0,050 mL, 0,36 mmol) e 

cloroformato de colesterilo (0,16 g, 0,36 mmol) 

em diclorometano anidro (75 mL), à 

temperatura ambiente, sob atmosfera de azoto, e 

sob proteção da luz. Durante os 10 dias de 

reação foram adicionados mais 40 eq de 

trietilamina, 0,9 eq de 4-dimetilaminopriridina e 

2 eq de cloroformato de colesterilo. Uma vez 

que a reação não evoluía, a mistura reacional foi 

transferida para uma ampola de decantação e 

lavada com água destilada. A fase orgânica foi 

depois recolhida e seca sobre sulfato de sódio anidro e levada à secura a pressão reduzida. O solido 

resultante foi então dissolvido em diclorometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v), a mistura 

resultante foi colocada num banho de gelo, adicionando-se por fim éter dietílico de forma a 

precipitar o produto desejado. Os cristais formados foram recolhidos a pressão reduzida, lavados 

com éter dietílico e colocados a secar a pressão reduzida. Deste modo obteve-se o iodeto de                    

2-[2-(colesteriloxicarbonil)metilamino-3-(1-etil-1H-quinolin-2-ilidenometil)-2-metilamino-4-

oxociclobut-2-enilidenometil]-1-etilquinolin-1-io (8d), sob a forma de cristais verde com brilho 

metálico, cromatograficamente puros e com um rendimento de 58%. P.f. 158-160ºC dec.; UV/Vis 

(MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 656,5 nm (5,21); IV (KBr) νmáx: 3332 (fr), 3077 (fr), 2940 

(méd), 2867 (fr), 1732 (méd), 1613 (méd), 1566 (méd), 1469 (f), 1432 (f), 1335 (f), 1270 (f), 1160 

(f), 1110 (f), 1032 (méd), 829 (fr), 757 (fr), 636 (fr), 620 (fr); 1H-RMN (400,13 MHz, CDCl3) δ 

(ppm): 8,68 (2H, sl, CH=CH), 7,86-7,75 (8H, m, CH=CH + ArH), 7,46 (2H, sl, ArH), 5,83 (2H, s, 

CH=C), 5,39 (1H, s, CH=C colesterol), 4,65 (5H, sl, OCH colesterol + NCH2CH3), 3,72 (3H, s, NCH3), 

2,49 (2H, sl, OCHCH2C= colesterol), 2,03-0,85 (m, NCH2CH3 + CH colesterol + CH2 colesterol + CH3 
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colesterol), 0,68 (3H, s, CH3 colesterol); 
13C-RMN (100,61 MHz, CDCl3) δ (ppm): 180,9, 160,4, 151,2, 

150,9, 139,2, 139,1, 138,4, 137,2, 132,9, 129,3, 125,7, 124,9, 123,5, 122,4, 116,5, 106,9, 76,9, 56,1, 

55,6, 49,3, 44,3, 41,9, 37,8, 36,4, 36,1, 35,7, 35,5, 35,2, 31,3, 27,8, 27,4, 23,9, 23,2, 22,7, 22,4, 

20,6, 18,9, 18,6, 12,3, 11,7; EMAR (ESI-TOF) m/z: 846,5568 ([M-I]+, C57H72N3O3; calc. 

846,5579). 

 

3.4.9 Tentativa de síntese do corante 8g 

Fez-se reagir o composto 5f (0,20 g, 0,35 mmol) 

com 4-dimetilaminopiridina (0,0043 g, 0,035 

mmol), trietilamina (0,049 mL, 0,35 mmol) e 

cloroformato de colesterilo (0,16 g, 0,35 mmol) 

em diclorometano anidro (50 mL) à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto e sob proteção 

da luz. Durante os 5 dias de reação foram 

adicionados mais 34 eq de trietilamina, 0,9 eq de 

4-dimetilaminopriridina e 14 eq de cloroformato 

de colesterilo. Após a reação se encontrar 

completa a mistura reacional, que tinha dois 

produtos formados, foi colocada num banho de 

gelo. O conteúdo do balão foi então filtrado a 

pressão reduzida, os cristais obtidos foram lavados com água destilada e éter dietílico e colocados 

por fim a secar a pressão reduzida, obtendo-se assim um dos produtos. As águas mãe foram 

transferidas para uma ampola de decantação e lavadas com água destilada. A fase orgânica foi 

depois recolhida e seca sobre sulfato de sódio anidro e levada à secura a pressão reduzida. O solido 

resultante foi então dissolvido em diclorometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v), colocado 

num banho de gelo, adicionando-se por fim éter dietílico, obtendo-se assim o outro produto 

formado. Contudo pela análise espectros de 1H-RMN e 13C-RMN não foi possível identificar as 

estruturas dos produtos isolados. 
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3.4.10 Tentativa de síntese do corante 9c 

Fez-se reagir o composto 5f (0,15 g, 0,27 mmol) com 

tetraacetato de 1-bromo-α-D-glucose (0,27 g, 0,66 

mmol) na presença de brometo de tetra-n-butilamónio 

(0,43 g, 1,33 mmol) e uma solução de aquosa 1M de 

hidróxido de sódio (50 mL) em diclorometano (75 

mL) sob agitação, de acordo com o método C indicado 

em 3.3.11. Durante as 26 horas de reação foram 

adicionados mais 2,5 eq de tetraacetato de 1-bromo-α-

D-glucose e 5 eq de brometo de tetra-n-butilamónio. Após a reação se encontrar completa a mistura 

reacional foi transferida para uma ampola de decantação, fazendo-se a separação da fase orgânica 

da fase aquosa. A fase orgânica foi lavada com água destilada, sendo depois recolhida e seca sobre 

sulfato de sódio anidro e por fim levada à secura a pressão reduzida. O solido obtido foi separado 

por cromatografia em coluna de sílica gel e cromatografia preparativa de sílica gel, usando como 

eluente diclorometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v). Contudo nenhuma das formas de 

separação se mostrou eficiente, uma vez que se obteve muito pouco composto não totalmente puro. 

Pela análise dos espectros de 1H-RMN e 13C-RMN não foi possível concluir qual a estrutura do 

composto obtido. 

 

3.5 Síntese dos corantes esquarílicos derivados de 6-iodo-2-metilbenzotiazole  

3.5.1 Síntese do 2-metil-6-nitrobenzotiazole (6) 

A uma solução de 2-metilenzotiazole (1a) (9,78 mL, 78,68 mmol) e ácido 

sulfúrico (46 mL) sob agitação e em banho de gelo, adicionou-se, gota a 

gota, uma mistura de ácido nítrico (9,40 mL) e ácido sulfúrico (7,00 mL), 

deixando-se reagir de seguida à temperatura ambiente. Três horas depois o conteúdo do balão foi 

vertido sobre gelo e, após este ter derretido, a mistura reacional foi colocada no frigorífico até ao 

dia seguinte. O precipitado que se formou foi recolhido por filtração a pressão reduzida e lavado 

várias vezes com água destilada gelada. O solido obtido foi recristalizado em metanol e, por fim, 

seco a pressão reduzida. Deste modo, obteve-se o 2-metil-6-nitrobenzotiazole (6), sob a forma de 
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cristais brancos e brilhantes com um rendimento de 62%. P.f. 167-170ºC (lit. 168-170ºC, Santos et 

al., 2005). 

 

3.5.2 Síntese do 6-amino-2-metilbenzotiazole (7) 

 

 

Método A  

A uma solução do composto 6 (9,00 g, 46,34 mmol) em tetrahidrofurano (180 mL) e metanol (90 

mL) adicionou-se formato de amónio previamente pulverizado (44,44 g) e paládio sob carvão a 

10% (4,50 g), sob agitação e à temperatura ambiente. Após 14 dias de reação fez-se então uma 

filtração a pressão reduzida da mistura reacional, seguido de uma lavagem com metanol quente. O 

filtrado obtido foi levado à secura, dissolvido em clorofórmio, transferido para uma ampola de 

decantação e lavado com uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio. A fase orgânica foi 

então recolhida e seca sobre sulfato de sódio anidro e levada à secura a pressão reduzida. O solido 

obtido foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel, usando como eluente 

diclometano/metanol na proporção de 95/5 (v/v), obtendo-se o 6-amino-2-metilbenzotiazole (7) 

sob a forma de cristais cinzentos e com um rendimento de 39%. P.f. 122-125ºC (lit. 125-126ºC, 

Santos et al., 2005). 

 

Método B  

Fez-se reagir o composto 6 (2,00 g, 10,30 mmol) com cloreto de estanho dihidratado (9,29 g, 41,19 

mmol) em metanol (100 mL) e ácido clorídrico (100 mL), sob agitação e à temperatura ambiente 

durante 1 hora. Após o fim da reação a mistura reacional foi neutralizada com uma solução aquosa 

de hidróxido de sódio a 20% até o pH ser alcalino. De seguida a solução obtida foi transferida para 

uma ampola de decantação e lavada com diclorometano. A fase orgânica foi recolhida, lavada com 

água destilada, seca sobre sulfato de sódio anidro e levada à secura a pressão reduzida. Deste modo, 
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obteve-se o 6-amino-2-metilbenzotiazole (7), sob a forma de cristais beges e com um rendimento 

de 96%. P.f. 124-126ºC (lit. 125-126ºC, Santos et al., 2005). 

 

3.5.3 Síntese do 6-iodo-2-metilbenzotiazole (1c) 

Ao composto 7 (1,00 g, 6,09 mmol) sob agitação e em banho de gelo foi 

adicionada uma solução aquosa de ácido clorídrico (2,97 mL de ácido 

clorídrico a 37% em 2,97 mL de água destilada), seguido de uma adição, 

gota a gota, de uma solução aquosa de nitrito de sódio (0,86 g de nitrito de sódio em 3,86 mL de 

água destilada). Passados 30 minutos foi adicionada, gota a gota, uma solução aquosa de iodeto de 

potássio (1,95 g de iodeto de potássio em 2,23 mL de água destilada). Deixou-se por fim 10 minutos 

em agitação à temperatura ambiente e 15 minutos num banho de água a 30-40ºC. O solido escuro 

resultante foi recolhido por filtração a pressão reduzida e lavado com uma solução aquosa de 

metassulfito de sódio (2,56% m/m). Os filtrados reunidos foram transferidos para uma ampola de 

decantação e lavados com uma solução aquosa de metassulfito de sódio (2,56% m/m) até a fase 

orgânica ficar com uma cor amarelo pálido. A fase orgânica é posteriormente recolhida, seca sobre 

sulfato de sódio anidro e levada à secura a pressão reduzida. Uma vez que o solido obtido possuía 

impurezas procedeu-se à sua purificação através de uma cromatografia em coluna de sílica gel 

utilizando como eluente diclorometano/éter de petróleo na proporção de 1/2 (v/v). Deste modo, 

obteve-se o 6-iodo-2-metilbenzotiazole (1c), sob a forma de cristais cor de rosa claro e com um 

rendimento de 25%. P.f. 139-140ºC (lit. 140-141ºC, Santos et al., 2005). 

 

3.5.4 Síntese do iodeto de 3-etil-6-iodo-2-metilbenzotiazólio (2c) 

Fez-se reagir o composto 1c (1,10 g, 6,18 mmol) em acetonitrilo (42,50 mL) 

e iodoetano (1,50 mL, 18,54 mmol) em refluxo, num total de 21 dias. Ao 

longo da reação, e uma vez verificada a formação de sólido, a mistura 

reacional foi retirada do refluxo e arrefecida num banho de gelo, 

adicionando-se éter dietílico de forma a precipitar mais sólido. O precipitado formado foi recolhido 

por filtração a pressão reduzida, lavado com éter dietílico e colocado a secar a pressão reduzida. O 
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filtrado obtido foi levado à secura e colocado novamente em refluxo em acetonitrilo e iodoetano. 

Fizeram-se várias recolhas segundo o procedimento descrito anteriormente, até obter o máximo de 

rendimento possível. Deste modo, obteve-se o iodeto de 3-etil-6-iodo-2-metilbenzotiazólio (2c), 

sob a forma de cristais cinzentos e com um rendimento de 69%. P.f. 265-266ºC dec. (lit. 264-265ºC 

dec., Mandim et al., 2019). 

 

3.5.5 Síntese do 4-[(3-etil-6-iodobenzotiazol-2-il)metilideno]-2-[(3-etil-6-iodo-3H-benzotiazol-

2-ilideno)metil]-3-oxociclobut-1-en-1-olato (3c) 

Fez-se reagir o composto 2c (1,00 g, 2,32 

mmol) com ácido esquárico esquárico (0,132 

g, 1,16 g), em butanol (104 mL) e piridina 

(11,5 mL), sob refluxo e sob proteção da luz. 

Após 5 horas de reação a mistura reacional foi 

arrefecida num banho de gelo, os cristais formados foram recolhidos a pressão reduzida, lavados 

com água destilada e éter dietílico e colocados a secar a pressão reduzida. Deste modo, obteve-se 

o 4-[(3-etil-6-iodobenzotiazol-2-il)metilideno]-2-[(3-etil-6-iodo-3H-benzotiazol-2-ilideno)metil]-

3-oxociclobut-1-en-1-olato (3c), sob a forma de cristais verdes e com um rendimento de 97%. P.f. 

>300ºC (lit. >300ºC, Mandim et al., 2019); UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx: 651,2 nm; IV 

(KBr) νmáx: 3328 (fr), 3043 (fr), 2974 (fr), 1593 (méd), 1459 (f), 1429 (f), 1356 (méd), 1246 (f), 

1147 (fr), 1099 (méd), 1073 (méd), 1037 (fr), 788 (fr), 755 (fr), 736 (fr). 

 

3.5.6 Síntese do trifluorometanossulfonato de 3-etil-2-[3-(3-etil-6-iodo-3H-benzotiazol-2-

ilidenometil)-2-metoxi-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-6-iodobenzotiazól-3-io (4c) 

Fez-se reagir o composto 3c (0,20 g, 0,291 

mmol) com triflurometanossulfonato de 

metilo (0,080 mL, 0,728 mmol) em 

diclorometano anidro (75 mL) à temperatura 

ambiente, sob atmosfera de azoto e com 
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proteção de luz. Após 20 horas de reação foram adicionados mais 7,5 eq de 

triflurometanossulfonato de metilo. Após 23 horas do início da reação a mistura reacional foi 

transferida para uma ampola de decantação e lavada com uma solução aquosa de bicarbonato de 

sódio a 5% (m/v). A fase orgânica foi depois recolhida e seca sobre sulfato de sódio anidro e levada 

à secura a pressão reduzida. Deste modo, obteve-se o trifluorometanossulfonato de 3-etil-2-[3-(3-

etil-6-iodo-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-2-metoxi-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-6-

iodobenzotiazól-3-io (4c), sob a forma de cristais verdes e brilhantes com um rendimento de 88%. 

P.f. >300ºC (lit. >300ºC, Mandim et al., 2019); IV (KBr) νmáx: 3391 (fr), 3087 (fr), 2970 (fr), 1651 

(fr), 1567 (fr), 1506 (méd), 1420 (f), 1352 (méd), 1241 (f), 1209 (f), 1154 (méd), 1122 (f), 1074 

(méd), 1031 (méd), 812 (fr), 784 (fr), 745 (méd), 638 (fr). 

  

3.5.7 Síntese do iodeto de 2-[2-amino-3-(3-etil-6-iodo-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-4-

oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etil-6-iodobenzotiazól-3-io (5g) 

Fez-se reagir o composto 4c (0,20 g, 0,236 

mmol) com amoníaco em metanol 7M (0,168 

mL, 1,18 mmol) em diclorometano anidro 

(200 mL), à temperatura ambiente, sob 

atmosfera de azoto e sob proteção da luz. 

Durante as 48 horas de reação foram adicionados mais 20 eq de amoníaco em metanol 7M. Após 

a reação se encontrar completa a mistura reacional foi arrefecida num banho de gelo, os cristais 

formados foram recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e colocados 

a secar a pressão reduzida. Os cristais obtidos foram por fim dissolvidos em metanol, usando o 

menor volume necessário para efetuar a sua dissolução completa, e adicionado à solução resultante 

um volume idêntico de solução aquosa de iodeto de potássio a 14%. Após 1 hora em agitação os 

cristais precipitados foram recolhidos por filtração a pressão reduzida, lavados com água destilada 

e éter dietílico e colocados a secar a pressão reduzida. Deste modo, obteve-se o iodeto de 2-[2-

amino-3-(3-etil-6-iodo-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etil-6-

iodobenzotiazól-3-io (5g), sob a forma de cristais azuis e com um rendimento de 80%. P.f. >300ºC 

(lit. >300ºC, Mandim et al., 2019); UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 661,4 nm (5,27); 

IV (KBr) νmáx: 3436 (fr), 3345 (fr), 3065 (fr), 2913 (fr), 1646 (fr), 1517 (méd), 1431 (f), 1363 (f), 
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1322 (fr), 1217 (f), 1153 (méd), 1091 (méd), 1066 (f), 1031 (fr), 969 (méd), 799 (méd), 759 (méd), 

731 (méd); 1H-RMN (400,13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8,63 (2H, s, NH2), 8,36 (2H, d, J=1,8, 

ArH), 7,81 (2H, d, J=8,5, 1,8, ArH), 7,48 (2H, d, J=8,7, ArH), 6,16 (2H, s, CH=C), 4,25 (4H, q, 

J=5,6, NCH2CH3), 1,32 (6H, t, J=7,1, NCH2CH3). 

 

3.5.8 Síntese do iodeto de 3-etil-2-[3-(3-etil-6-iodo-3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-2-(2-

hidroxietil)amino-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-6-iodobenzotiazól-3-io (5h) 

Fez-se reagir o composto 4c (0,25 g, 0,29 

mmol) com N-etanolamina (0,089 mL, 1,47 

mmol) em diclorometano anidro (250 mL) à 

temperatura ambiente, sob atmosfera de azoto 

e sob proteção da luz. Durante os 3 dias de 

reação foram adicionados mais 10 eq de N-etanolamina. Após a reação se encontrar completa a 

mistura reacional foi arrefecida num banho de gelo, os cristais formados foram recolhidos por 

filtração a pressão reduzida, lavados com éter dietílico e colocados a secar. Os cristais obtidos 

foram por fim dissolvidos em metanol, usando o menor volume necessário para efetuar a sua 

dissolução completa, e adicionado à solução resultante um volume idêntico de solução aquosa de 

iodeto de potássio a 14%. Após 1 hora em agitação os cristais precipitados foram recolhidos por 

filtração a pressão reduzida, lavados com água destilada e éter dietílico e colocados a secar a 

pressão reduzida. Deste modo, obteve-se o iodeto de 3-etil-2-[3-(3-etil-6-iodo-3H-benzotiazol-2-

ilidenometil)-2-(2-hidroxietil)amino-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-6-iodobenzotiazól-3-io 

(5h), sob a forma de cristais azuis de brilho metálico e com um rendimento de 88%. P.f. >300ºC 

(lit. >300ºC, Mandim et al., 2019); UV/Vis (MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 669,8 nm (5,10); 

IV (KBr) νmáx: 3354 (fr), 3095 (fr), 1632 (fr), 1563 (fr), 1513 (fr), 1447 (f), 1355 (méd), 1260 (f), 

1222 (f), 1183 (méd), 1129 (méd), 1071 (méd), 1037 (méd), 994 (fr), 786 (fr), 756 (fr); 1H-RMN 

(400,13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 9,08 (1H, sl, NH), 8,39 (1H, s, ArH), 8,33 (1H, s, ArH), 7,81 

(2H, sl, ArH), 7,52-7,45 (2H, m, ArH), 6,36 (1H, s, CH=C), 5,95 (1H, s, CH=C), 5,30 (1H, sl, 

NCH2CH2OH), 4,33 (4H, sl, NCH2CH3), 3,69 (4H, sl, NCH2CH2OH), 1,32-1,23 (6H, m, 

NCH2CH3). 
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3.5.9 Síntese do iodeto de 2-[2-(colesteriloxicarbonil)amino-3-(3-etil-6-iodo-3H-benzotiazol-

2-ilidenometil)-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etil-6-iodobenzotiazol-3-io (8e) 

Fez-se reagir o composto 5g (0,150 g; 

0,185 mmol) com 4-dimetilaminopiridina 

(0,0226 g, 0,185 mmol), trietilamina (0,515 

mL, 3,698 mmol) e cloroformato de 

colesterilo (0,208 g, 0,462 mmol) em 

diclorometano anidro (125 mL), à 

temperatura ambiente, sob atmosfera de 

azoto e sob proteção da luz. Após 2 horas 

de reação a mistura reacional foi transferida 

para uma ampola de decantação e lavada 

com água destilada. A fase orgânica foi 

depois recolhida e seca sobre sulfato de 

sódio anidro e levada à secura a pressão 

reduzida. Deste modo, obteve-se o iodeto de 2-[2-(colesteriloxicarbonil)amino-3-(3-etil-6-iodo-

3H-benzotiazol-2-ilidenometil)-4-oxociclobut-2-enilidenometil]-3-etil-6-iodobenzotiazol-3-io 

(8e), sob a forma de cristais roxos e com um rendimento de 77%. P.f. 236-237ºC dec.; UV/Vis 

(MeOH/CH2Cl2, 99/1 v/v) λmáx (log ℇ): 648,3 nm (4,96); IV (KBr) νmáx:  3521 (fr), 3442 (méd), 

3362 (méd), 2933 (fr), 1650 (méd), 1431 (f), 1354 (méd), 1248 (f), 1125 (méd), 1073 (méd), 1036 

(méd), 791 (fr), 772 (fr), 735 (fr); 1H-RMN (400,13 MHz, CDCL3) δ (ppm): 12,23 (1H, s, NH), 

7,72 (4H, sl, ArH), 7,13 (4H, sl, CH=C + ArH), 5,40 (1H, sl, CH=C colesterol), 4,67 (1H, sl, OCH 

colesterol), 4,50-4,30 (4H, m, NCH2CH3), 2,60-2,49 (2H, m, OCHCH2C= colesterol), 2,32-0,85 (m, 

NCH2CH3 + CH colesterol + CH2 colesterol + CH3 colesterol), 0,68 (3H, s, CH3 colesterol); 
13C-RMN (100,61 

MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 177,3, 139,7, 136,5, 129,9, 122,6, 115,1, 56,3, 55,9, 49,4, 41,9, 36,1, 

31,4, 30,7, 27,5, 23,6, 22,7, 22,4, 18,9, 18,6, 12,51, 11,7; EMAR (ESI-TOF) m/z: 1096,2473 ([M-

I]+, C52H64N2O3S2; calc. 1096,2480). 
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3.5.10 Tentativa de síntese do corante 8h 

Fez-se reagir o composto 5h (0,080 g, 

0,094 mmol) com 4-dimetilaminopiridina 

(0,011 g, 0,094 mmol), trietilamina (0,21 

mL, 1,87 mmol) e cloroformato de 

colesterilo (0,11 g, 0,23 mmol) em 

diclorometano anidro (100 mL), à 

temperatura ambiente, sob atmosfera de 

azoto e sob proteção da luz. Durante os 6 

dias de reação foram adicionados mais 20 

eq de trietilamina, 0,9 eq de 4-

dimetilaminopriridina e 2,5 eq de 

cloroformato de colesterilo. Após a reação 

se encontrar completa a mistura reacional, 

que tinha dois produtos formados foi 

transferida para uma ampola de decantação e lavada com água destilada. A fase orgânica foi depois 

recolhida e seca sobre sulfato de sódio anidro e levada à secura. O solido obtido foi separado por 

cromatografia em coluna em sílica gel usando como eluente diclorometano/metanol na proporção 

de 95/5 (v/v), da qual se obteve-se a separação de 2 produtos diferentes. Contudo, pela análise dos 

espectros de 1H-RMN e 13C-RMN não foi possível concluir quais as estruturas dos compostos 

obtidos. 
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3.6 Determinação da capacidade de produção do oxigénio singuleto pelos corantes 

sintetizados 

3.6.1 Preparação das soluções 

 Para determinar a capacidade de produção de 1O2 pelos corantes começou-se por preparar 

uma solução com uma concentração de 5 µM de corante e de 50 µM de DPBF em diclorometano. 

Usou-se como padrão o azul de metileno e, tal como se fez para os corantes, foi preparada uma 

solução de 5 µM de azul de metileno e 50 µM de DPBF em diclorometano.  

 As soluções a testar formam preparadas imediatamente antes de serem analisadas, de forma 

a evitar a decomposição provocada pela luz ambiente. Quando preparadas foram colocadas na 

célula de quartzo, oxigenadas durante 3 minutos e feita de seguida a leitura sob agitação. 

 

3.6.2 Irradiação  

 As soluções dos corantes foram irradiadas sob agitação em intervalos de tempo de 6 em 6 

segundos até que o pico máximo de absorção do DPBF, que se situa a 415 nm, tivesse desaparecido 

quase na totalidade ou até que o pico máximo de absorção do corante tivesse desaparecido, sendo 

que o período de tempo necessário dependeu de cada corante. 

 Entre a fonte de luz e a amostra foi usado um filtro Oriel 59494 que barra a passagem de 

radiação abaixo de 515 nm para que desta forma não houvesse reação do DPBF com a própria luz 

e, assim, que o decréscimo observado na absorção do DPBF fosse, apenas originado pela reação 

deste com o 1O2 produzido pelo corante (Prostota et al., 2013). 
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3.7 Ensaio colorimétrico de Sulforrodamina B para avaliação da (foto)citotoxicidade dos 

compostos sintetizados 

 De forma a avaliar a (foto)citotoxicidade dos corantes esquarílicos sintetizados, foram 

usadas as seguintes linhas celulares: HeLa, HepG2, MCF-7, NCI-H460 da DSMZ (Leibniz-Institut 

DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Mönchengladbach, 

Alemanha) e uma cultura de células PLP2 preparada a partir de fígado de porco recém-colhido, 

obtido a partir de um matadouro local. Os tecidos do fígado foram lavados em solução salina 

equilibrada de Hanks (HBSS) contendo 100 U / mL de penicilina e 100 µg / mL de estreptomicina 

e colocados em frascos de cultura com meio de cultura completo (Abreu et al., 2011). Todos os 

ensaios nas 5 linhas celulares foram efetuados seguindo sempre o mesmo procedimento. 

 Para tal, foram efetuados dois tipos de ensaios de atividade citotóxica para cada um dos 

compostos a testar, ensaio sob irradiação e ensaio no escuro, e cada um destes ensaios foi realizado 

em duplicado, sendo cada um independente dos outros. Assim, para um determinado corante em 

cada linha celular, foram feitos 4 ensaios independentes: foram usadas duas microplacas para os 

ensaios com a irradiação e outras duas para os ensaios sem irradiação, sendo que em cada 

microplaca o ensaio é feito ainda em duplicado.  

 

3.7.1 Preparação das linhas celulares 

 As linhas celulares foram mantidas em frascos de cultura com meio de cultura completo 

para o seu crescimento celular. O meio de crescimento celular Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

(DMEM) foi suplementado com soro fetal bobino (10%), glutamina (1%), antibióticos (1%) e 

aminoácidos essenciais (1%).  As linhas celulares foram mantidas em frascos de cultura ventilados, 

que permitem trocas gasosas, numa incubadora à temperatura de 37ºC, com uma atmosfera húmida 

controlada de CO2 a 5% até à sua utilização.  

 As células estão aptas a serem usadas quando apresentam 70-80% de confluência. Após se 

constatar o crescimento necessário de cada uma das linhas celulares, removeu-se todo o meio de 

cultura, e fez-se uma lavagem com solução HBSS. Seguiu-se a adição de tripsina, de forma a 
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provocar a suspensão celular, deixando-se atuar durante 3 minutos na incubadora a 37ºC. A 

confirmação de que as células se encontravam em suspensão foi feita a partir da observação ao 

microscópio ótico invertido. Quando necessário foi ainda efetuada uma raspagem suave de forma 

a ajudar a dissociação das células que ainda se encontravam aderidas ao frasco. Após essa 

confirmação acrescentou-se meio de cultura e transferiu-se o conteúdo para um tubo de Falcon, 

que foi centrifugado durante 5 minutos a 1200 rpm. O sobrenadante resultante foi descartado, 

ressuspendendo-se as células em novo meio e procedendo-se à contagem celular. 

 Às células que ficaram no frasco de cultura adicionou-se meio completo, recolocando-se na 

incubadora de CO2 para voltarem a crescer. 

 

3.7.2 Contagem celular 

 Após a tripsinização das células, procedeu-se à sua contagem com ajuda de um 

hemocitómetro convencional. Começou-se por retirar 75 µL da solução de células obtidas e igual 

volume de azul de tripano para um eppendorf. O azul de tripano é um corante que permite distinguir 

as células viáveis das não viáveis, uma vez que consegue penetrar as células não viáveis, contando-

se assim as células não coradas. As células foram contadas com o intuito de preparar soluções com 

a quantidade necessária para que existissem, em média, 50000 células por mL.  

 Assim, a contagem foi feita utilizando uma câmara de Neubauer, onde foram colocadas 

duas gotas da solução preparada, uma lamela por cima e feita a contagem das células em cinco 

quadrados desta camara. Após a contagem das células, o número de células presente por mL foi 

determinado usando o esquema: 

Número de células por mL =  

média do número células contadas × 2 (fator de diluição) × 10000 (1 µL de volume) 

 

 A partir deste valor foi calculado o volume necessário da suspensão celular de forma a obter 

aproximadamente 50000 células, por mL, isto é, 10000 células por poço; o volume restante é 

completado com meio de cultura celular. 
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3.7.3 Preparação das soluções de corantes a serem aplicados nas células 

 

Método A 

 Começou-se por preparar soluções mãe de cada um dos corantes a testar com uma 

concentração final de 500 µM, usando como solvente DMSO. Para tal, começou-se por dissolver a 

massa de corante necessária para preparar a solução com essa concentração num tubo Falcon de 10 

mL, ao qual se adicionaram 5 mL de DMSO. Para completar a dissolução dos corantes optou-se 

por usar um banho de ultrassons, fazendo-se 4 ciclos de 10 minutos a cerca de 50ºC. Após todas as 

misturas se encontrarem homogéneas adicionaram-se 5 mL de meio celular, ficando assim com 

concentração final de 50% de DMSO. Levou-se de novo ao banho de ultrassons 10 minutos a cerca 

de 50ºC e, de forma a estabilizar as soluções mãe estas foram colocadas na estufa durante 2 horas 

antes da sua utilização. 

 Estas soluções mãe de 500 µM foram usadas posteriormente para preparar as soluções stock 

pretendidas. As diferentes soluções stock de cada um dos corantes foram preparadas por diluições 

sucessivas da solução mãe com meio DMEM tal como é descrito na tabela 17. 

  

Tabela 17 – Preparação e concentração das soluções stock pelo método A. 

Solução stock Volumes usados 
Concentração final 

(µM) 

1 120 µL solução mãe + 180 µL meio a 3% DMSO 200 

2 75 µL solução stock 1 + 225 µL meio a 3% DMSO 50 

3 75 µL solução stock 2 + 225 µL meio a 3% DMSO 12,5 

4 75 µL solução stock 3 + 225 µL meio a 3% DMSO 3,125 

5 75 µL solução stock 4 + 225 µL meio a 3% DMSO 0,781 

 

 De seguida, nas microplacas para os testes in vitro, foram adicionados 10 µL de cada uma 

das soluções stock preparadas anteriormente (tabela 17) e 190 µL da solução contendo as células 
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da linha celular a testar, tal como descrito na tabela 18. Nos poços do controlo utilizou-se apenas 

solução de meio de cultura com 4% DMSO e com as células. 

   

Tabela 18 - Concentrações finais testadas nas linhas celulares pelo método A. 

Solução Volumes solução stock tabela 17 e meio com células 
Concentração 

(µM) 

1’ 10 µL solução stock 1 + 190 µL meio 3% DMSO com células 10 

2’ 10 µL solução stock 2 + 190 µL meio 3% DMSO com células 2,5 

3’ 10 µL solução stock 3 + 190 µL meio 3% DMSO com células 0,625 

4’ 10 µL solução stock 4 + 190 µL meio 3% DMSO com células 0,156 

5’ 10 µL solução stock 5 + 190 µL meio 3% DMSO com células 0,0390 

  

Método B 

 Na tentativa de encontrar um solvente melhor do que o DMSO para os ensaios celulares 

testou-se a solubilidade do composto 8a, em misturas de clorofórmio, acetona, etanol, butanol e 

isopropanol com água. 

 A mistura isopropanol/água mostrou dissolver melhor o composto. Assim, fez-se uma 

solução mãe de 500 µM de cada um dos corantes a testar, usando 4 mL de isopropanol e 6 mL de 

meio DMEM, ficando deste modo com uma percentagem de 40% de isopropanol. Levou-se ao 

banho de ultrassons num total de 4 ciclos, cada um de 10 minutos a cerca de 50ºC. Desta solução 

mãe fez-se uma solução de 250 µM/ 10 mL (5 mL da solução 500 µM/ 10 mL e 5 mL de meio 

DMEM) ficando com uma concentração de isopropanol de 20%, preparando-se a partir desta as 

soluções stock tal como apresentado na tabela 19. 
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Tabela 19 – Preparação e concentração das soluções stock pelo método B. 

Solução stock Volumes usados 
Concentração final 

(µM) 

1 300 µL de solução 250µM/10mL 250 

2 75 µL de solução stock 1 + 225 µL meio a 20% isopropanol 62,5 

3 75 µL de solução stock 2 + 225 µL meio a 20% isopropanol 15,625 

4 75 µL de solução stock 3 + 225 µL meio a 20% isopropanol 3,906 

5 75 µL de solução stock 4 + 225 µL meio a 20% isopropanol 0,977 

 

 De seguida, nas microplacas para os testes in vitro foram adicionados 10 µL de cada uma 

das soluções stock preparadas anteriormente (tabela 19) e 190 µL da solução contendo as células 

da linha celular a testar, tal como descrito na tabela 20, sendo no final a percentagem de isopropanol 

usada de 1%. Nos poços do controlo utilizou-se apenas solução de meio de cultura com 1% de 

isopropanol e com as células.  

 

Tabela 20 - Concentrações finais testadas nas linhas celulares pelo método B. 

Solução Volumes solução tabela 19 + meio com células 
Concentração final 

(µM) 

1’ 10 µL solução stock 1 + 190 µL meio com células 12,5 

2’ 10 µL solução stock 2 + 190 µL meio com células 3,125 

3’ 10 µL solução stock 3 + 190 µL meio com células 0,781 

4’ 10 µL solução stock 4 + 190 µL meio com células 0,195 

5’ 10 µL solução stock 5 + 190 µL meio com células 0,0488 

 

Método C 

 Da solução mãe, apresentada no método B, fez-se uma solução de 100 µM com um volume 

final de 10 mL e com uma concentração de isopropanol de 50%, a partir da qual se prepararam 

diferentes soluções stock tal como apresentado na tabela 21. 
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Tabela 21 – Preparação e concentração das soluções stock pelo método C. 

Solução 

stock 
Volumes usados 

Concentração final 

(µM) 

1 300 µL solução de 100µM/10mL 100 

2 75 µL de solução stock 1 + 225 µL meio a 50% isopropanol 25 

3 75 µL de solução stock 2 + 225 µL meio a 50% isopropanol 6,25 

4 75 µL de solução stock 3 + 225 µL meio a 50% isopropanol 1,563 

5 75 µL de solução stock 4 + 225 µL meio a 50% isopropanol 0,391 

 

 De seguida, nas microplacas para os testes in vitro foram adicionados 10 µL de cada uma 

das soluções stock preparadas anteriormente (tabela 21) e 190 µL da solução contendo as células 

da linha celular a testar, tal como descrito na tabela 22, sendo no final a percentagem de isopropanol 

de 2,5%. Nos poços do controlo utilizou-se apenas solução de meio de cultura com 2,5% de 

isopropanol e com as células.  

 

Tabela 22 - Concentrações finais testadas nas linhas celulares pelo método C. 

Solução Volumes solução tabela 21 + meio com células 
Concentração final 

(µM) 

1’ 10 µL solução stock 1 + 190 µL meio com células 5 

2’ 10 µL solução stock 2 + 190 µL meio com células 1,25 

3’ 10 µL solução stock 3 + 190 µL meio com células 0,313 

4’ 10 µL solução stock 4 + 190 µL meio com células 0,0781 

5’ 10 µL solução stock 5 + 190 µL meio com células 0,0195 
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3.7.4 Tratamento fotodinâmico  

 Após a aplicação dos compostos a testar todas as microplacas formam colocadas na 

incubadora durante o período de 24 horas, na ausência de luz, a 37ºC e com atmosfera de CO2 de 

5%.  

 Após 24 horas de incubação tanto as microplacas para os ensaios sob irradiação como os 

ensaios no escuro sofreram troca do meio de cultura por meio novo. Seguidamente, as placas a 

serem sujeitas a irradiação foram irradiadas durantes 30 minutos, assegurando-se que não era 

ultrapassada a temperatura de viabilidade celular (37ºC). Utilizou-se como fonte de irradiação uma 

lâmpada de halogéneo/tungsténio de 250W, com uma fluência de irradiação de cerca de 18W/cm2. 

As placas não irradiadas, foram colocadas fora da estufa, à temperatura ambiente na ausência de 

luz durante 30 minutos servindo assim como controlo não irradiado, sendo manipuladas da mesma 

forma para minimizar os efeitos que estejam além dos implícitos da exposição à irradiação.  

 De seguida, as células voltaram a ser incubadas a 37ºC com atmosfera de CO2 a 5%, durante 

mais 24 horas. 

 

3.7.5 Tratamento e leitura das microplacas pelo método da sulforrodamina B 

 O crescimento celular foi avaliado pelo método que se baseia no uso da SRB na medição 

do teor de proteína celular e que corresponde à crescimento celular. As células, após incubação, 

são fixadas, coradas, lavadas e, posteriormente, dissolvidas com tris(hidroximetil)aminometano 

(Tris), de modo a que se consiga efetuar a medição da densidade ótica (OD) a 515 nm. O uso desta 

técnica deve-se ao facto de ser um método de análise rápida e eficiente e que requer equipamentos 

e reagentes de fácil acesso e pouco dispendiosos (Vichai et al., 2006). 

 Após a incubação das células, foram adicionados 100 µL de ácido tricloroacético a 10% 

(m/v) a cada poço e as microplacas foram incubadas 1 hora no frio a 4ºC. Após esse tempo, foram 

lavadas (3 vezes) com água corrente, removendo-se o excesso de água com papel absorvente e 

deixando-se secar à temperatura ambiente. Foram adicionados 100 µL de uma solução de SRB a 
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0,057% (m/v) a cada poço e deixou-se repousar 30 minutos, à temperatura ambiente. De seguida, 

as placas foram lavadas (4 vezes) com uma solução de ácido acético a 1% (v/v) e novamente secas. 

Finalmente, foram adicionados 200 µL de uma solução base de Tris 10 mM (pH 10,5) e as placas 

foram colocadas no agitador de microplacas durante 1 minuto de forma a auxiliar a dissolução do 

corante. As leituras foram efetuadas num leitor de microplacas a 515 nm.  

 O cálculo da % de inibição foi obtido pelas seguintes expressões, onde OD é a densidade 

ótica correspondente a uma média uma vez que o ensaio é feito em duplicado: 

% crescimento celular = 
𝑂𝐷 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑂𝐷 𝑚𝑒𝑖𝑜

𝑂𝐷 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑖𝑜 − 𝑂𝐷 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜
 × 100% 

% inibição celular = 100% − % 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 
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Figura 16 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do corante 5a (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação.  

 

 

Figura 17 - Espectro do no UV-Vis (50 µM) e do corante 5b (5 µM), em diclorometano, com diferentes tempos de 

irradiação.  
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Figura 18 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do corante 5d (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação.  

 

 

 

Figura 19 - Espectro no UV-Vis DPBF (50 µM) e do corante 5e (5 µM), em diclorometano, com diferentes tempos 

de irradiação.  
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Figura 20 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do corante 5g (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação.  

 

  

 

Figura 21 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do corante 8a (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação.  
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Figura 22 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do corante 8b (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação.  

 

 

 

Figura 23 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do corante 8c (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação.  
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Figura 24 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do corante 8d (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação.  

 

 

Figura 25 - Espectro no UV-Vis do DPBF (50 µM) e do corante 8e (5 µM), em diclorometano, com diferentes 

tempos de irradiação.  
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