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MGF7 Linha celular de Adenocarcinoma mamário 

Ph Fenil 
s 
TEA 
v/v 

Simgleto 

Trietilamina 

Volume por volume 

δ Deslocamento químico 
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RESUMO 

  

A doença de Chagas, infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é uma das 
principais endemias parasitárias da América Latina. Com alternativas de tratamento que 
datam cerca de 50 anos (nifurtimox e benzonidazol), mesmo apresentando eficácia limitada e 
uma série de efeitos adversos, a doença de Chagas é considerada uma doença negligenciada. 
Nesse contexto, o desenvolvimento de novos candidatos a fármacos para o tratamento é de 
extrema importância para o controle e enfrentamento dessa doença. Estudo prévio de uma 
série de compostos 4-carboidrazidas do sistema 1H-pirazolo[3,4b]piridina, desenvolvida em 
nosso grupo de pesquisa, demonstrou características estruturais importantes para a atividade 
tripanocida dessa classe de compostos. Na continuação desse estudo, o presente trabalho 
relata a síntese, elucidação estrutural, avaliação da atividade tripanocida, perfil de 
citotoxicidez e realização de estudos de ancoramento molecular (docking) de  novos derivados 
1,3,4-oxadiazolina do sistema -1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, estruturalmente 
relacionados aos derivados N’-hidroxi-benzilideno-4-carboidrazida, anteriormente estudados. 
Os novos compostos foram sintetizados com bons rendimentos e, após purificação, tiveram 
suas estruturas confirmadas por métodos espectroscópicos e foram testados in vitro contra a 
forma amastigota do T. cruzi. O perfil de citotoxicidez dos novos compostos foi determinado 
em cultura de células do tipo LLCMK2. Dentre os compostos avaliados, o Acetato de 2-(3-

acetil-5-(3-metil-1,6-difenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazol-2-

il)fenila apresentou os resultados mais promissores, tanto pela relevante atividade tripanocida 
quanto pela baixa toxidez celular apresentada. Os estudos de docking com as enzimas 
cruzaína e CYP51 do Trypanosoma cruzi indicam a possibilidade deste composto interagir 
com ambas as enzimas, corroborando com a possibilidade da atividade do novo composto 
estar relacionada a múltiplos alvos. 
  

Palavras-chave: Doença de Chagas. Tripanossomíase Americana. Trypanosoma cruzi, 
Síntese Química. Heterociclos.  1H-pirazolo[3,4-b]piridina. 1,3,4-oxadiazolina. Atividade 
Biológica.  
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ABSTRACT 

 

Chagas disease, an infection caused by the Trypanosoma cruzi protozoan, is considered one of 
the main endemic parasitosis of Latin America. With treatment alternatives dating from 50 
years ago (nifurtimox and benznidazole) although presenting limited efficacy and a set of 
adverse effects, Chagas disease is considered a tropical neglected disease. Within this context, 
development of new drug candidates for Chagas disease treatment is extremely important for 
facing and controlling this burden. The previous study of series of 4-carbohydrazide 
containing the moiety 1H-pyrazolo[3,4b]pyridine, developed by our research group, have 
revealed some important structural characteristics for the trypanocidal activity of this class of 
compounds. Following up with this study, the present work reports the synthesis, structural 
elucidation, trypanocidal activity evaluation, toxicity profile and molecular docking studies of 
new 1,3,4-oxadiazoline derivatives containing the moiety 3-methyl-1,6-diphenyl-1H-

pyrazolo[3,4b]pyridine, structurally related to the N’-hydroxy-benzylidene-4-carbohydrazide 
previously investigated. The new compounds were synthesized with good yields and, after 
purification, had their structures confirmed by spectroscopic methods and were tested in vitro 
against the amastigote form of T. cruzi. Their cytotoxicity profile was determined in 
LLCMK2 cells culture. Among the compounds evaluated, the 2-(3-acetyl-5-(3-methyl-1,6-

diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl acetate 
has presented the most promising result, both because of its relevant trypanocidal activity and 
low cytotoxicity profile. Docking studies with both cuzain and CYP51 enzymes have 
indicated the possibility of interaction of this compound with both enzymes, supporting the 
possibility of the new compound’s activity is related to multiple targets. 
 

Keywords: Chagas Disease. American Trypanosomiasis. Trypanosoma cruzi. Chemical 
Synthesis. Heterocycles. 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine. 1,3,4-oxadiazoline. Biological Activity. 



1 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A Tripanossomíase Americana, também conhecida como doença de Chagas, é uma 

infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi (T. cruzi) que acomete em torno de seis 

milhões de pessoas em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 7000 mortes 

anualmente. Apesar de ser historicamente conhecida como uma doença tropical, visto que é 

endêmica em 21 países da América Latina, a doença de Chagas tem se tornado um problema 

de saúde pública global nas últimas décadas devido à sua disseminação para outras regiões do 

planeta (Europa, América do Norte, Japão e Austrália) em vitude de movimentos migratórios 

(CHATELAIN, 2017). 

O tratamento contra a doença de Chagas consiste na utilização de derivados 

nitrofuranos como Nifurtimox e Benzonidazol, que apresentam diversas desvantagens, 

incluindo alta toxicidade, pouca eficácia na fase crônica e em infecções recentes, poucas 

formulações pediátricas e o aparecimento de cepas resistentes (CAMPOS et al., 2014; ROJO 

et al., 2014). 

Em função das desvantagens dos fármacos em uso terapêutico atualmente para 

infecções causadas pelo parasita T. cruzi, faz-se necessário o desenvolvimento de novos 

compostos bioativos mais eficazes no tratamento das fases aguda, infecção recente e crônica 

da doença. Neste contexto, os estudos bioquímicos e farmacológicos da infecção parasitária 

permitiram a identificação de alvos moleculares enzimáticos para o planejamento de novas 

substâncias com potencial atividade anti-T.cruzi (BERMUDEZ et al., 2016).  

Dentre os alvos macromoleculares mais investigados para o tratamento da doença de 

Chagas, podemos citar as enzimas cruzaína e a esterol 14α-demetilase (CYP51). A cruzaína é 

considerada a principal cisteíno protease do T. cruzi e é expressa em todas as formas 

evolutivas do parasita (MOTT et al., 2010). Por este motivo, esta enzima tem sido 

considerada um alvo promissor para o tratamento da doença de chagas, de modo que a 

maioria das patentes de potenciais agentes antichagásicos depositadas no período de 2000 a 

2015 relatam a cruzaína como sendo seu principal alvo molecular (G. DUSCHAK, 2016). De 

fato, diversas classes de compostos foram sintetizadas e apresentaram atividade como 

promissores inibidores da enzima cruzaína, tais como o composto K1777 (I, Figura 1) 

(DUSCHAK; COUTO, 2009; SAJID et al., 2011; ALVAREZ; NIEMIROWICZ; CAZZULO, 

2012), e o composto Neqmed176 (II, Figura 1) (WIGGERS et al., 2013).  

A CYP51 é uma ezima da família do citocromo P450 que está envolvida na biossíntese 

do ergosterol, uma substância importante na manutenção da integridade da membrana do 
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parasita e também como precursor de diversos sinalizadores bioquímicos. Sabe-se que a 

CYP51 possui grande especificidade no T. cruzi, o que faz com que seja considerado um 

importante alvo terapêutico para a doença de Chagas. Além disso, alguns fármacos inibidores 

da CYP51 já disponíveis no mercado para o tratamento de outras infecções, como os 

antifúngicos azólicos Posaconazol (III, Figura 1) e TAK-187 (IV, Figura 1) têm 

demonstrado atividades in vitro promissoras contra a forma amastigota do T. cruzi. (URBINA 

et al., 2003; BUCKNER; URBINA, 2012; KEENAN; CHAPLIN, 2015; OLIVEIRA; 

AVEZUM; CORDEIRO MATTOS, 2015; RILEY et al., 2015; SUETH-SANTIAGO et al., 

2015; BERMUDEZ et al., 2016; G. DUSCHAK, 2016) 

Pesquisadores do Laboratório de Química Medicinal (LQMed - UFF) sintetizaram 

derivados N’-benzilideno-carboidrazidas contendo o núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina, 

dentre os quais o composto V (Figura 1) demonstrou promissora atividade contra ambas 

formas do T. cruzi (tripomastigota e amastigota), superior ao descrito para Neqmed176 (II, 

Figura 1), além de apresentar menor citotoxidez celular que o fármaco benzonidazol. 

Entretanto, ainda não há uma determinação sobre qual seria o alvo molecular de atuação do 

composto V, porém devido às propriedades biológicas apresentadas este pode ser utilizado 

como modelo para o desenvolvimento de novos agentes antichagásicos (DIAS et al., 2007; 

RIBEIRO, 2017). 

 

  
Figura 1: O fármaco posaconazol (I) e outros compostos heterocíclicos (I, II, IV e V) com atividade tripanocida 
(tripomastigota e/ou amastigota) relevante. 
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – OBJETIVO GERAL 

 

Na busca de alternativas promissoras para o atual tratamento da doença de Chagas, 

este trabalho teve como objetivo geral a obtenção de novos compostos contendo o sistema 

heterocíclico 1H-pirazolo[3,4-b]piridina, planejados por modificação estrutural do composto 

LQMed41, com atividade anti-T. cruzi. 

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Sintetizar novos derivados 1H-pirazolo[3,4-b]piridina, com o grupo 3-acil-2-aril-1,3,4-

oxadiazolina na posição C-4 como substituto do grupo carboidrazida, presente no 

composto LQMed41 apresentando grupos acetato de fenila na posição C-2 do anel 

1,3,4-oxazolidina (1a-1e) ou o produto de hidrólise desses (1a-1j) (Figura 

2).Caracterizar a estrutura química dos novos compostos utilizando métodos 

espectroscópicos. 

 Realizar a avaliação biológica dos novos compostos quanto ao perfil tripanocida e de 

citotocicidade celular.  

 Investigar possíveis interações intermoleculares entre os compostos bioativos e as 

enzimas cruzaína e CYP51 por aplicação de métodos de ancoramento molecular 

(docking) a fim de compreender o modo de ligação destes compostos com os possíveis 

alvos moleculares. 

 

 

Figura 2: Novos compostos 1H-pirazolo[3,4-b]piridina propostos (1a-1j).  
Nota: Monossubstituídos nas posições 2, 3 ou 4 do anel fenila (R= OAc, OH), e dissubstituídos nas posições3,4- 
do anel fenila (R=  3,4-OAc, 3-OAc-4-OCH3, 3,4-OH, 3-OH-4-OCH3) 
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3 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 – PANORAMA ATUAL DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

A doença de Chagas representa um dos principais problemas de saúde pública da 

América Latina (TARLETON et al., 2014). Após mais de 100 anos de sua descoberta, em 

1909, pelo cientista brasileiro Carlos Chagas (STEVERDING, 2014; DIAS, 2015), esta 

doença permanece endêmica em 21 países entre as Américas, sendo a Bolívia o país de maior 

prevalência (Figura 3) (CHATELAIN, 2015).  

 

 

Figura 3: Distribuição dos Casos de Doença de Chagas reportados à OMS entre 2006 e 2015  
Extraído de: WHO, 2017 

 

Fatores migratórios tem sido apontados como principal causa da mudança de perfil 

epidemiológico desta doença, que passou a ser detectada em regiões não-endêmicas, como 

Europa, Japão e Austrália (Figura 3) (CONNERS et al., 2016). Atualmente, 

aproximadamente 23 milhões de pessoas sob risco de infecção pelo T. cruzi, sendo que mais 

de  6 milhões de pessoas estão infectadas com a doença, e cerca de 7.000 mortes ocorrem 

anualmente (CHATELAIN, 2015; WHO, 2015; CONNERS et al., 2016).  

No Brasil, estima-se que a cada ano ocorram 3 milhões de novos casos de infecção 
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aguda e cerca de 6 mil  mortes (MARTINS-MELO et al., 2014). Segundos dados do 

Ministério da Saúde (2015), cerca de 91,1% dos casos de infecção aguda ocorrem na região 

Norte do país, sendo o Pará o estado com maior número de casos totais (75% dos casos totais 

do país) e o estado Amapá o de maior incidência (1,74/100000 habitantes) (MINISTÉRIO DE 

SAÚDE, 2015). 

Inicialmente considerada uma doença rural devido aos aspectos associados a sua 

transmissão por vetores, movimentos migratórios dentro dos países endêmicos fizeram com 

que o perfil da doença de Chagas se tornasse cada vez mais urbano ao longo dos anos, 

exaltando a importância de suas vias secundárias de transmissão (WHO, 2015; CONNERS et 

al., 2016).  

A doença de Chagas é considerada uma das principais causas de insuficiência cardíaca 

no Brasil e um importante fator para a ocorrência de doenças cardiovasculares no mundo 

(CHATELAIN, 2015). Os custos associados com a doença a nível mundial em 2013 foram 

estimados em mais de US$7 bilhões de dólares americanos, incluindo perdas associadas à 

queda de produtividade (WHO, 2015; CONNERS et al., 2016). Os custos associados ao 

tratamento podem variar de R$680,00 a R$100.000,00 anualmente por paciente em países 

endêmicos. No Brasil, os custos da hospitalização por cardiomiopatia associada à doença de 

Chagas foram estipulados em R$1573,23 por dia de internação, o que é mais custoso do que 

os casos de internação por insuficiência cardíaca sem associação com a referida infecção 

(WHO, 2015).  

 

3.1.1 – Etiologia da Doença de Chagas 

 

A doença de Chagas é o resultado da infecção pelo parasita Trypanosoma cruzi, um 

protozoário cinetoplastídeo da família Trypanosomatidae (BERMUDEZ et al., 2016), que 

pode infectar mais de 150 espécies de mamíferos, incluindo os humanos, animais domésticos 

e silvestres (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010). Em seu ciclo de vida natural, este 

parasita é transmitido aos hospedeiros mamíferos por meio da picada de insetos hematófagos 

da família Reduviidae, chamados de triatomíneos, sendo que somente as espécies Triatoma 

infestans, Rhodnius prolixus e Triatoma dimidiata são capazes de carregar o parasita. 

(COURA; BORGES-PEREIRA, 2010; RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010; 

STEVERDING, 2014; BERMUDEZ et al., 2016). Ao longo de seu ciclo de vida, é possível 

identificar três formas evolutivas distintas do T. cruzi: a tripomastigota, a epimastigota e a 

amastigota (Figura 4). 
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Figura 4: Ciclo de Vida do Trypanosoma Cruzi.  
Adaptado de CDC-DPDX (2013) 
 

 A tripomastigota, forma infectante do parasita, encontra-se nas fezes do triatomínio. 

Portanto, para que ocorra a infecção do hospedeiro mamífero, o vetor precisa defecar próximo 

ao local da flebotomia, para assim permitir o acesso do parasita à corrente sanguínea do 

hospedeiro vertebrado através do local da picada (BERMUDEZ et al., 2016; JULIA et al., 

2016). Após acessar a corrente sanguínea do hospedeiro mamífero, o T. cruzi, na forma de 

tripomastigota, invade as células de diversos tecidos corporais e se transforma em sua forma 

replicativa no hospedeiro mamífero: a amastigota. Na forma de amastigota, o T. cruzi pode 

permanecer em estado de latência, ou pode permanecer em estágio replicativo até abandonar o 

tecido, assumir novamente a forma de tripomastigota e permanecer na corrente sanguínea.  

Apesar de a transmissão vetorial ser a principal forma de infecção pelo T. cruzi, vias 

alternativas de transmissão do agente etiológico da doença Chagas também devem ser 

consideradas. Nos últimos anos, o número de transmissão por via oral aumentou 

significamente devido ao consumo de alimentos in natura contaminados, como a polpa do 

açai e o caldo de cana de açúcar (ANDRADE; GOLLOB; DUTRA, 2014; MARTINS-MELO 

et al., 2014; MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2015) 

A alta carga parasitária nesses alimentos se deve ao esmagamento ou trituração do 
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vetor durante a etapa de processamento, resultando em uma alta carga parasitária, e 

consequentemente, a quadros clínicos exarcebados com altas taxa de mortalidade 

(MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2015; BERMUDEZ et al., 2016; ROBERTSON et al., 2016) 

Nos países não endêmicos e em regiões urbanas de países endêmicos, as principais 

vias de transmissão são via transfusão sanguínea, transplacentária e a adquirida através de 

transplante de órgãos sólidos (CONNERS et al., 2016). A transmissão da doença de Chagas por 

via sanguínea, através do contato com hemoderivados, varia entre 10% e 20% dos casos 

(RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010; CONNERS et al., 2016).  

No caso da transmissão via transplacentária, ela se torna relevante para mulheres em 

qualquer fase da doença (aguda, intermediária ou crônica), podendo ocorrer nos último 

trimestre da gestação ou na passagem do feto pelo canal vaginal no contato da mucosa do feto 

com o sangue infectado (FRAGATA FILHO et al., 2008) 

A transmissão da doença de Chagas via transplante de órgãos, tanto como doador 

quanto receptor, é bem menos comum em países não endêmicos, porém, no Brazil as taxas de 

reativação da doença variam de 21-39% para transplantados cardíacos (KRANSDORF; 

ZAKOWSKI; KOBASHIGAWA, 2014). A reativação em pacientes transplantados está 

relacionado a imunossupressão necessária para evitar a rejeição do órgão transplantado, mas 

que pode alterar drasticamente a história natural da doença de Chagas (LATTES; LASALA, 

2014).  

 

3.1.2 – Manifestações Clínicas 

 

As infecções humanas por T. cruzi normalmente resultam em uma série manifestações 

clínicas distintas e podem ser divididas em três estágios diferentes: fase aguda, fase 

intermediária e fase crônica. Enquanto a fase aguda tem duaração de 4 a 8 semanas, a fase 

crônica pode perdurar por décadas. Por sua vez, a fase intermediária é assintomática 

(sorologia positiva para o T. cruzi) e tem tempo de duração indefinido (RASSI; RASSI; 

MARIN-NETO, 2010).  

O estágio agudo é caracterizado pela parasitemia intensa e multiplicação de 

amastigotas em diversos tecidos (COURA; BORGES-PEREIRA, 2010; RASSI; RASSI; 

MARIN-NETO, 2010; BERMUDEZ et al., 2016). Em geral, as manifestações clínicas mais 

comuns são inchaço na região das pálpebras (sinal de Romaña) ou na região da picada 

(chagoma de inoculação); seguida de sintomas inespecíficos, como febre, adenopatia 

generalizada, edema, hepatoesplenomegalia e reações alérgicas (COURA; BORGES-
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PEREIRA, 2010; BERMUDEZ et al., 2016). Em casos mais graves da infecção aguda, pode 

haver miocardite ou meningoencefalite severas, o que leva a morte entre 5% e 10% dos 

pacientes (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010). No entanto, na maior parte dos casos, a 

resposta imunológica do organismo contra o parasita é eficiente, sendo o início da fase 

intermediária. Em geral, 70% dos pacientes nunca desenvolverão a forma crônica da doença, 

apesar de permanecem com sorologia positiva para o T. cruzi. (RASSI; RASSI; MARIN-

NETO, 2010).  

A fase crônica acomete cerca de 30% dos pacientes infectados com o parasita após 

poucas décadas da infecção inicial (BERMUDEZ et al., 2016). A manifestação clínica mais 

comum da fase crônica é a Cardiomiopatia Chagásica Crônica (CCC), caracterizada pela 

hipertrofia do músculo cardíaco, arritmia cardíaca severa e progressiva disfunção sistólica 

(MALIK; SINGH; AMSTERDAM, 2015; BERMUDEZ et al., 2016). Normalmente esses 

sintomas aparecem entre 5 e 15 anos após a infecção inicial, e estão fortemente associados a 

persistência do parasita no tecido cardíaco, o que leva a fibrose do mesmo e remodelamento 

cardíaco, e aos danos causados ao sistema nervoso periférico decorrentes da resposta 

imunológica ao parasita (COURA; BORGES-PEREIRA, 2010; MALIK; SINGH; 

AMSTERDAM, 2015; BERMUDEZ et al., 2016).  

As complicações decorrentes do desenvolvimento estão entre as principais causas de 

mortalidade associadas à doença de chagas, sendo que 55% a 65% das mortes estão 

associadas a morte súbita cardíaca, seguida por insuficiência cardíaca congestiva (25% a 30% 

das mortes) e Isquemia pulmonar ou cerebral (10% a 15% das mortes) (RASSI; RASSI; 

MARIN-NETO, 2010; GUEDES et al., 2016).  

  

3.1.3 – Tratamento da Doença de Chagas 

 

A abordagem atual para o tratamento da doença de Chagas baseia-se em duas 

estratégias principais: o tratamento etiológico da infecção e o sintomático da forma crônica da 

doença (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010; MALIK; SINGH; AMSTERDAM, 2015; 

OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO MATTOS, 2015; BERMUDEZ et al., 2016). 

O tratamento sintomático da forma crônica da doença visa principalmente diminuir a 

mortalidade associada às complicações cardíacas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

que desenvolvem esta forma da doença (CAMPOS et al., 2014; ROJO et al., 2014; 

OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO MATTOS, 2015; BERMUDEZ et al., 2016). O 
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tratamento etiológico da infecção consiste na administração de fármacos tripanocidas para 

facilitar a eliminação do parasita, no entanto, ainda possui diversas limitações, visto que 

existem apenas dois fármacos disponíveis no mercado atualmente indicados para esta 

finalidade: o Benzonidazol (VI) e o Nifurtimox (VII) (Figura 5).  

 

 

Figura 5: Fármacos utilizados atualmente no tratamento etiológico da doença de Chagas 

 

O Benzonidazol é um derivado 2-nitroimidazol desenvolvido em 1971 pela Roche, 

que manteve sua produção sob a proteção patentária entre 1980 e 2003. Sua baixa 

solubilidade interfere em sua biodisponibilidade, fazendo com que não possua eficácia 

adequada na fase crônica da doença de Chagas (OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO 

MATTOS, 2015; BERMUDEZ et al., 2016).  

O Nifurtimox, o qual ainda tem o mecanismo de ação desconhecido, é um derivado 5-

nitrofurano inicialmente produzido pela Bayer em 1965 (BERMUDEZ et al., 2016). Este 

fármaco possui uma grande variedade de efeitos adversos, tais como náusea, vômito, dor 

abdominal e polineurite, além de aumentar as chances de insuficiência cardíaca em indivíduos 

que desenvolvem a fase crônica da doença de Chagas (OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO 

MATTOS, 2015; BERMUDEZ et al., 2016). 

Ambos os fármacos possuem características comuns, como maior eficácia na fase 

aguda da doença, maior toxicidade em adultos e melhor tolerabilidade em crianças, e a 

ineficiência em cepas de T. cruzi resistentes (BERMUDEZ et al., 2016). Além disso, os dois 

fármacos são contraindicados durante a gravidez e em indivíduos portadores de insuficiência 

renal ou hepática (OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO MATTOS, 2015; BERMUDEZ et al., 

2016). Normalmente, o Benzonidazol é indicado como primeira escolha de tratamento, visto 

que existe um maior número de estudos clínicos que comprovam sua segurança e eficácia 

(RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010; BERMUDEZ et al., 2016).  

As diretrizes atuais da OMS para o tratamento etiológico da doença de Chagas 

indicam que o uso de terapias com estes agentes tripanocidas é fortemente indicado para todos 

os casos de infecção aguda, independente da forma de transmissão; para casos de crianças que 

desenvolveram a forma crônica da doença; em casos de exposição ao T. cruzi em acidentes de 
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trabalho; e em casos de reativação da infecção frente a quadros de imunossupressão, como a 

co-infecção com o vírus HIV (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010; MALIK; SINGH; 

AMSTERDAM, 2015; OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO MATTOS, 2015).  

O tratamento etiológico de pacientes adultos com sintomas severos de cardiomiopatia 

causada por T. cruzi ainda permanece controverso, visto que existem evidências suficientes de 

que a persistência do parasita está intimamente relacionada à progressão dos sintomas 

cardíacos (OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO MATTOS, 2015; BERMUDEZ et al., 2016).  

A existência de apenas duas opções disponíveis para o tratamento etiológico da doença 

de Chagas evidencia ainda mais o caráter negligenciado desta doença, uma vez que não 

houve, em mais de 40 anos, a introdução de um novo medicamento para o tratamento da 

doença de Chagas (DIAS; COURA; YASUDA, 2014; OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO 

MATTOS, 2015).   

 

3.2 – PRINCIPAIS ALVOS MOLECULARES CONTRA A DOENÇA DE CHAGAS 

 

Atualmente, diversos estudos estão sendo conduzido com o objetivo de identificar 

alvos moleculares terapêuticos promissores e novas classes de compostos com potencial ação 

tripanocida (BERMUDEZ et al., 2016). Atualmente, diversas enzimas de vias metabólicas 

importantes para o desenvolvimento do parasita estão sendo explorados na busca de novos 

fármacos para o combate do T. cruzi são: 1) Nitrorredutases; 2) Esterol 14α-demetilase 

(CYP51) e 3) Cisteíno-Protease (Cruzaína). 

 

3.2.1 – Nitrorredutases tipo I (NTR): 

 

A nitrorredutase do tipo I é uma enzima que possui como cofator um mononucleotídeo 

flavina, dependente de NADH, que é responsável pela transferência de 2 elétrons na presença 

ou ausência de oxigenio (HALL; WILKINSON, 2012). Essa enzima é encontrada 

principalmente em procariotos e em alguns protozoários, não havendo proteínas homólogas 

em humanos (KEENAN; CHAPLIN, 2015).  

A enzima nitrorredutase é responsável pela ativação de compostos nitro-heterocíclicos, 

como o Benzonidazol e o Nifurtimox, sendo um dos possíveis mecanismos de ação desses 

fármacos (Esquema 1A) (HALL; BOT; WILKINSON, 2011; HALL; WILKINSON, 2012; 

BERMUDEZ et al., 2016). A redução do Benzonidazol leva a formação de um intermediário 
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hidroxilamina que é convertido em glioxal, composto altamente citotóxico responsável pela 

morte rápida das células parasitárias (Esquema 1B) (HALL; WILKINSON, 2012). No caso 

do nifurtimox, a redução do grupo nitro leva à quebra do anel furano, levando à formação de 

um intermediário nitrila que também possui ação citotóxica (Esquema 1C) (HALL; BOT; 

WILKINSON, 2011; BERMUDEZ et al., 2016). 

 

 

Esquema 1: A) Mecanismo de ação proposto para a ativação de compostos nitro-heterocíclicos pelas 
Nitroredutases do tipo I; B) Mecanismo proposto para a redução do Benzonidazol; C) Mecanismo proposto para 
a ativação do Nifurtimox. 

 

Ao observarmos os Esquemas 1B e 1C, os metabólitos gerados são espécies 

radicalares que são responsáveis pelo aparecimento de efeitos adversos, contribuindo para o 

abandono do tratamento (KEENAN; CHAPLIN, 2015; OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO 

MATTOS, 2015; BERMUDEZ et al., 2016).  

Recentemente, o Fexinidazol (VII, Figura 6), que é estruturalmente semelhante ao 

Benzonidazol (V, Figura 5), encontra-se em testes clínicos avançados para doença de Chagas 

(Fase II), Tripanossomíase Africana (fase III) e Leishmania (Figura 6) (combinado com 

miltefosina em fase II) (DNDI, 2015). A classe 3-nitro-1H-1,2,4-triazóis (VIII, Figura 6), que 
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é um bioisóstero do 5-nitroimidazol presente no Benzonidazol (V, Figura 5), apresentou 

resultados promissores em testes in vitro T. brucei, L. donavani e T. cruzi com valores de IC50 

menores do que 1 M (KEENAN; CHAPLIN, 2015). 

 

  

Figura 6: Candidatos a Fármacos com ação sobre a enzima Nitrorredutase tipo I  

 

3.2.2 – Esterol 14α-demetilase (CYP51): 

 

A enzima esterol 14α-demetilase (CYP51), que pertence à família do citocromo P450, 

é essencial para a biossíntese do ergosterol (Esquema 2), uma substância importante na 

manutenção da integridade da membrana do parasita e também como precursor de diversos 

sinalizadores químicos. Sendo assim, a CYP51 pode ser considerada um importante alvo 

terapêutico (BUCKNER; URBINA, 2012; KEENAN; CHAPLIN, 2015; OLIVEIRA; 

AVEZUM; CORDEIRO MATTOS, 2015; BERMUDEZ et al., 2016).  

 

 

Esquema 2: Biossíntese do ergosterol na epimastigota de T. cruzi  

 

Outro fato que reforça a importância da CYP51 como alvo terapêutico promissor para 
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a doença de Chagas é que esta enzima possui grande especificidade no T. cruzi, inclusive em 

relação a outros tripanossomatídeos, como o T. brucei (BERMUDEZ et al., 2016).  

Além disso, já existem diversos fármacos aprovados para comercialização que 

possuem esta enzima como alvo terapêutico, notadamente, os antifúngicos azólicos com ação 

sistêmica (KEENAN; CHAPLIN, 2015; BERMUDEZ et al., 2016). A validação destes 

fármacos para o tratamento etiológico da doença de Chagas possui ainda as vantagens de 

exigirem menos investimentos em pesquisa e menor tempo para disponibilização no mercado 

para este fim, uma vez que seu perfil de segurança já fora avaliado para outro uso 

anteriormente (OLIVEIRA; AVEZUM; CORDEIRO MATTOS, 2015). Dentre esta classe de 

antifúngicos, o Pozaconazol (III), o TAK-187 (IV) e o Ravuconazol (X) (Figura 7) ganham 

destaque por terem sido mais intensamente explorados para a atividade antichagásica 

(KEENAN; CHAPLIN, 2015). 

 

 

Figura 7: Antifúngicos azólicos com ação sobre a enzima CYP51 investigados para a ação antichagásica. 
Fontes: KEENAN; CHAPLIN (2015); BERMUDEZ et al. (2016) 

 

O fármaco Posaconazol (III) (Figura 7) é um dos compostos da classe que apresenta 

resultados mais promissores. Resultados de testes in vitro demonstraram que este fármaco 

possui atividade antichagásica de 100 a 30 vezes superior a outros antifúngicos azólicos, 

como o Itraconazol (KEENAN; CHAPLIN, 2015). Ademais, estudos em modelo animal que 

avaliaram a eficácia da terapia conjunta de Posaconazol e Benzonidazol em doses sub-ótimas 

obtiveram melhores resultados do que a utilização de apenas um dos fármacos, sugerindo a 

existência de um efeito sinérgico (BERMUDEZ et al., 2016).  

Um estudo clínico conduzido na Espanha, o CHAGAZOL, avaliou a eficácia do 

Posaconazol (III) em associação com Benzonidazol em pacientes em estágio intermediário da 



14 

 

 

 

doença de Chagas. Os resultados deste estudo recentemente reportado mostram que esta 

associação apresenta eficácia considerável na redução da carga parasitária durante o período 

de tratamento (60 dias). No entanto, a taxa de reincidência da infecção após o período de 

tratamento foi superior para esta associação do que para a monoterapia com Benzonidazol 

(ALONSO-PADILLA; RODRÍGUEZ, 2014; KEENAN; CHAPLIN, 2015; BERMUDEZ et 

al., 2016).  

O antifúngico azólico TAK-187 (IV) (Figura 7) demonstrou bons resultados em 

ensaios in vitro, no entanto, devido ao fato de sua produção ter sido descontinuada, sua 

aplicação em terapias futuras torna-se limitada (KEENAN; CHAPLIN, 2015). 

Já o fármaco Ravuconazol (X) (Figura 7), apesar de ter apresentado bons resultados 

em testes in vitro, mostrou apenas atividade supressiva, e não curativa, nos testes em modelo 

animal devido ao seu perfil farmacocinético desfavorável em cães (meia-vida de 8,8h). Além 

disso, foi demonstrado nos ensaios de fase II que este fármaco não possui eficácia sutentada 

para terapia antichagásica, apresentando reincidência da parasitemia após um ano do fim do 

tratamento (CHATELAIN, 2015). 

 

3.2.3 – Cisteíno-protease (Cruzaína) 

 

As cisteína-proteases (CPs) do T. cruzi possuem funções fundamentais na interação 

parasita-hospedeiro, desde a absorção de nutrientes até a degradação tecidual e evasão do 

sistema imune. Portanto, a inibição destas enzimas compromete seriamente os mecanismos de 

sobrevivência do parasita, o que as qualifica como alvos promissores para a busca de 

canditados à fármacos (DUSCHAK; COUTO, 2009; ALVAREZ; NIEMIROWICZ; 

CAZZULO, 2012; KEENAN; CHAPLIN, 2015). A Cruzaína (Cz) é considerada a principal 

CP presente no parasita e também a mais bem descrita na literatura científica (DUSCHAK; 

COUTO, 2009; SAJID et al., 2011). 

A cruzaína é uma enzima lisossomal pertencente à da superfamília das papaínas (Clã 

CA, família C1) (DUSCHAK; COUTO, 2009; SAJID et al., 2011). Originalmente, o termo 

cruzaína era normalmente empregado para designar a enzima expressa de forma 

recombinante, enquanto que a enzima em sua forma nativa era designada como cruzipaína, no 

entanto, ambos os termos são considerados sinônimos atualmente (SAJID et al., 2011).  

Esta enzima é expressa em todas as formas evolutivas do T. cruzi em proporções 

diferentes, sendo a epimastigota a forma onde a cruzaína encontra-se mais ativa (SAJID et al., 
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2011; ALVAREZ; NIEMIROWICZ; CAZZULO, 2012). A cruzaína já foi identificada em 

lisossomas, na estrutura pré-lisossomal nomeada de reservossoma, na porção flagelar e na 

membrana plasmática tanto de epimastigotas quanto de amastigotas (SAJID et al., 2011). 

 Acredita-se que a cruzaína esteja envolvida em diversas funções fundamentais para a 

sobrevivência do patógeno, como participação nos mecanismos de turnover protéico e no 

processamento de nutrientes para o parasita, principalmente quando este encontra-se no 

intestino médio de triatomínios. Além disso, sabe-se que esta protease possui um papel 

importante na evasão do parasita ao sistema imune do hospedeiro e especula-se que cruzaína 

possua alguma função na invasão do parasita em células de mamíferos. Outra função de 

grande importância na biologia parasitária do T. cruzi que é desempenhada pela cruzaína é a 

participação no processo de metaciclogênese, ou seja, no mecanismo de diferenciação do 

parasita entre suas formas evolutivas (SAJID et al., 2011; ALVAREZ; NIEMIROWICZ; 

CAZZULO, 2012).  

Devido às diversas características da cruzaína que a qualificam como potencial alvo 

bioquímico para a doença de Chagas, algumas classes de inibidores sintéticos da enzima já 

foram desenvolvidas e reportadas na literatura (DUSCHAK; COUTO, 2009).  

Dentre estas classes, destacam-se as vinil-sulfonas, tiosemicarbazonas, 

Carboidrazidas, triazino-nitrilas, purino-nitrilas, acetamidotiofeno-carboxamidas e dipeptidil-

epoxiésteres por possuírem bons resultados em ensaios in vitro e representarem alternativas 

promissoras como protótipo para o desenvolv imento de novos candidatos a fármaco para a 

doença de chagas (DUSCHAK; COUTO, 2009; MARTINEZ-MAYORGA et al., 2015). 

Compostos de natureza peptídica, como as vinil-sulfonas, estão entre os primeiros 

candidatos a fármaco desenvolvidos para a doença de Chagas com atividade sobre a cruzaína 

(DUSCHAK; COUTO, 2009). Um composto desta classe, o K777 (I, Figura 8), demonstrou-

se bastante promissor em ensaios pré-clínicos devido ao fato de não ser mutagênico, ser bem 

tolerado e ter perfil farmacocinético aceitável (DUSCHAK; COUTO, 2009; SAJID et al., 

2011; ALVAREZ; NIEMIROWICZ; CAZZULO, 2012), no entanto, os testes com este 

composto tiveram de ser descontinuados devido a sua estreita janela terapêutica (SAJID et al., 

2011). 
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Figura 8: Exemplos de inibidores da cruzaína da classe das Vinilssulfonas (I) Tiosemicarbazonas (XI), Purino-

nitrilas (XII) e acetamidotiofeno-carboxamida (II). 
 

Diversas classes de inibidores não-peptídicos da cruzaína também tem sido obtidas 

com resultados promissores, as tiosemicarbazonas (XI, Figura 8) são as mais extensamente 

exploradas com este propósito (DUSCHAK; COUTO, 2009; ALVAREZ; NIEMIROWICZ; 

CAZZULO, 2012; MARTINEZ-MAYORGA et al., 2015). Inicialmente desenvolvidas como 

inibidores da Catpsina L, uma das principais CP envolvidas na fisiopatologia de células 

cancerígenas, as tiosemicarbazonas também são inibidores irreversíveis da cruzaína 

(ESPÍNDOLA et al., 2015). Estudos in vitro com estes compostos, no entanto, demonstraram 

toxicidade relativamente alta sobre macrófagos humanos (FUJII et al., 2005). 

Outras classes de inibidores não-peptídicos da cruzaína, as purino-nitrilas, mostraram 

resultados promissores como inibidores covalentes reversíveis da enzima. Um composto desta 

classe, o QL2 (XII, Figura 8), apresentou valores de IC50 sobre a cruzaína na ordem de 

nanomolares, no entanto, não se mostraram eficazes na inibição da proliferação do parasita 

(MOTT et al., 2010). Já a classe das acetamidotiofeno-carboxamidas, representada pelo 

composto NeqMed176 (II, Figura 8), apesar de apresentarem atividade moderada tanto sobre 

a enzima quanto sobre o parasita, possuem a vantagem de serem inibidores não-covalentes da 

cruzaína, o que os torna candidatos mais seguros (WIGGERS et al., 2013). 
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3.3 – APLICAÇÕES DO NÚCLEO 1H-PIRAZOLO[3,4-b]PIRIDINA EM QUÍMICA 

MEDICINAL 

 

Os heterociclos nitrogenados estão entre as classes de compostos com mais amplo 

espectro de aplicações na área de química medicinal, estando presentes em cerca de 90% dos 

compostos sob análise em indústrias farmacêuticas. Substâncias bioativas frequentemente 

apresentam heterociclos de cinco membros, como pirazol e imidazol, e/ou de seis membros, 

como piridina e pirimidina, ou núcleos condensados desses heterociclos (GÁLVEZ et al., 

2014; GUNASEKARAN; PRASANNA; PERUMAL, 2014; GHAEDI et al., 2015).  

O núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina é um heterociclo nitrogenado contendo um anel 

piridina fundido a um anel pirazol em sua estrutura que, dependendo da natureza dos 

substituintes, apresenta atividade sobre diversos receptores biológicos conhecidos com alto 

grau de especificidade (GHAEDI et al., 2015). Em geral, fármacos contendo esse tipo de 

sistema aromático, substituídos em N-1, possuem baixa toxicidez e são bem tolerados pelo 

organismo humano, como no caso dos ansiolíticos Cartazolato (XIII), Etazolato (XIV) e 

Tacrazolato (XV), e do vasodilatador Riociguat (XVI) (Figura 9) (SCHIROK et al., 2015; 

EISSA; EL-NAGGAR; EL-HASHASH, 2016).  

 

 

Figura 9: Fármacos licenciados que contém o núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina (destacado com tracejado) em 
suas estruturas. 

  

O núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina tem despertado o interesse de diversos grupos de 

pesquisa na área de química medicinal, os quais já   reportaram diversos derivados na 

literatura científica, com diferentes  propriedades biológicas, entre as quais podemos citar: 

atividade analgésica e anti-inflamatória (DIAS et al., 1994; GASTON et al., 1996; FRAGA; 

BARREIRO, 2006; JIMENEZ et al., 2013), antiparasitária (DIAS et al., 2000, 2007; MELLO 
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et al., 2004; SALVADOR et al., 2016), antiviral (MELLO et al., 2004; DIAS et al., 2006; 

KUETHE et al., 2009), antineoplásica (SALEM; ALI, 2016), antimicrobiana (NERES et al., 

2013), antiagregante plaquetária (SAITO et al., 2016; LOURENÇO et al., 2017); entre outras. 

 

3.3.1 – Substâncias com Atividade Citotóxica e Antiproliferativa sobre Células Cancerígenas 

  

Na última década, diversos compostos contendo o núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina 

foram sintetizados com promissora atividade citotóxica sobre diversas linhagens celulares de 

câncer humano (Figura 10) (CHAVVA et al., 2013; ZHENG et al., 2013; KURUMURTHY et 

al., 2014; NAGENDER et al., 2014; EISSA; EL-NAGGAR; EL-HASHASH, 2016; SALEM; 

ALI, 2016).  

Os mecanismos de ação citotóxica e antiproliferativa desses compostos podem ser 

bastante variados, conforme o design funcional. Entre os alvos bioquímicos mais explorados 

para essa finalidade, estão: proteína-quinases dependentes de ciclinas (CDK) envolvidas na 

fisiopatologia do câncer, alvo do composto XVII (MOHAMED et al., 2012); receptor do fator 

de crescimento de fibroblastos (FGFR), alvo do composto XVIII  (ZHAO et al., 2016); e 

enzimas envolvidas no metabolismo celular, como Nicotinamida Fosforribosil-transferase 

(NAMPT), alvo do composto XIX (ZHENG et al., 2013). Alguns estudos também 

identificaram compostos com atividade promissora sem assinalar um alvo terapêutico 

específico, como no caso do composto XX  (SALEM; ALI, 2016).  

 

 

Figura 10: Compostos contendo o núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina desenvolvidos para a atividade citotóxica e 
antiproliferativa sobre células cancerígenas 
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3.3.2 – Substâncias com Atividade Antimicrobiana 

 

O núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina é de grande interesse para o desenvolvimento de 

novos candidatos a agentes antimicrobianos, apresetando amplo espectro de atividade 

biológica contra bactérias gram positivas (S. epidermidis, S. aureus, M. luteus, B. subtilis e S. 

pneumoniae), e gram negativas (A. baumannii, E. coli, P. aeruginosa e S. Typhimurium) e 

fungos (A. niger, e F. oxysporum) (Figura 11) (LEAL et al., 2008; EL-SAYED ALI, 2009; 

NERES et al., 2013; NAGENDER et al., 2014; SALEM; ALI, 2016) 

 

 

Figura 11: Derivados 1H-pirazolo[3,4-b]piridina com atividade antimicrobiana 

 

Em geral, esses compostos apresentam baixa toxicidade sobre o organismo humano, 

sendo que alguns apresentam atividade similar ou melhor do que os antimicrobianos 

tradicionalmente utilizados na clínica (XXI, Figura 11) (LEAL et al., 2008).  

 Pode-se observar na Figura 11 que a natureza dos substituintes presentes no núcleo 

1H-pirazolo[3,4-b]piridina interfere na seletividade desses compostos, ressaltando a 

versatilidade desse núcleo no desenvolvimento de novos candidatos a fármacos. 

 

3.3.3 – Substâncias com Atividade Antiparasitária 

 

Destaca-se também derivados do núcleo 1-fenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina que foram 

avaliados quanto à atividade antiparasitária (MELLO et al., 2004; DIAS et al., 2000, 2007). 

Mello e colaboradores (2004) planejaram uma série de substâncias contendo este núcleo com 
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potencial ação sobre as formas tripomatigotas de Leishmania amazonensis. Os resultados 

apresentados nesse estudo demonstraram a atividade leishmanicida dos compostos XXVa 

(IC50= 0,39 µM) e XXVb (IC50= 0,12 µM) (Figura 12) , como superiores às do fármaco 

Amodiaquina (IC50= 0,95 µM) e do Isotionato de Pentamidina (IC50= 0,46 µM), fármaco de 

referência para a Leishmaniose. 

Dias e colaboradores (2000) relataram derivados 4-aminoálccois (XXVI), análogos da 

mefloquina, com atividade antimalárica in vitro contra o Plasmodium falciparam. A mistura 

diastereoisomérica do derivado trifluorometil (3 ng/mL) apresentou melhor atividade 

antimalárica que seu análogo metil (25 ng/mL). Por sua vez, compostos do tipo 4-

benzilideno-carboidrazida-1-fenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina demonstraram atividade 

anti-T. cruzi (Dias et al., 2007). Nesse contexto, o composto LQMed41 (V) apresentou 

promissora atividade tripanocida contra as formas tripomastigota (IC50= 4,26 µM) e 

amastigota (IC50= 21,4 µM), sem demonstrar citotoxidez significativa (DIAS et al., 2007; 

RIBEIRO, 2017).  

 

 

Figura 12: Derivados do núcleo 1-fenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina com atividade antiparasitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

3.4 – CARBOIDRAZIDAS DE INTERESSE FARMACÊUTICO E SUAS APLICAÇÕES 

NA QUÍMICA MEDICINAL DE DOENÇAS PARASITÁRIAS 

 

Hidrazonas são compostos derivados da reação de adição nucleofílica de hidrazinas 

em aldeídos e cetonas, e cuja fórmula estrutural geral é R1R2C=N-NR3R4. Estes compostos 

possuem uma ligação C=N conjugada com o par de elétrons não ligantes do outro nitrogênio 

presente na estrutura. Ambos os nitrogênios presentes na estrutura das hidrazonas possuem 

natureza nucleofílica, enquanto o carbono participante a ligação C=N pode ter propriedades 

eletrofílicas ou nucleofílicas (VERMA et al., 2014).  

A combinação das hidrazonas com outros grupamentos funcionais leva a formação de 

substâncias com propriedades químicas e físico-químicas únicas que as tornam excelentes 

intermediários na síntese de diversas substâncias (VERMA et al., 2014). Em especial, as 

carboidrazidas (R1R2C=N-N-(C=O)R3R4) possuem diversas aplicações em síntese orgânica, 

principalmente na formação de N-alquilidrazidas, 2-azetidionas e compostos heterocíclicos, 

como 1,3,4-oxadiazolinas e 4-tiazolidinas (Esquema 3) (ROLLAS; KÜÇÜKGÜZEL, 2007). 

Alguns fármacos que possuem esse grupamento em suas estruturas podem ser obtidos através 

de sínteses que envolvem intermediários carboidrazidas, como Iproniazida (XXVII), 

Isocarboxazida (XXVIII) e Nifuroxazida (XXIX) (Figura 13) (UPPAL et al., 2011; NEGI, 

2013) . 

 

 

Esquema 3: Algumas aplicações sintéticas do grupamento carboidrazida. 

 

 

Figura 13: Exemplos de fármacos que contém o grupamento carboidrazida em sua estrutura. Iproniazida, 
Isocarboxazida e Nifuroxazida. 
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Além das aplicações sintéticas, o grupamento carboidrazida também é frequentemente 

relacionado a diversas propriedades biológicas (DIAS; SALVADOR, 2012; KOÇYIĞIT-

KAYMAKÇIOĞLU et al., 2012; NEGI, 2013). Dias e Salvador (2012) investigaram a 

influência da posição do grupamento carboidrazida na atividade biológica de derivados do 

anel pirazol. De acordo com este estudo, a presença do grupamento carboidrazida na posição 

C-3 do anel resulta em substâncias com atividade antitumoral (XXX) e antagonista de 

receptores canabinóides (XXXI) (Figura 14); na posição C-5 resulta em substâncias também 

com atividade anticancerígena (XXXII e XXXIII) (Figura 14); e na posição C-4 resulta em 

substâncias com atividades biológicas diversas, como antiparasitária (XXXIVa e XXXIVb) e 

antimicrobiana (XXXIVc) (Figura 14) (DIAS; SALVADOR, 2012). 

 

 

Figura 14: Substâncias contendo o grupamento carboidrazida que possuem diversas atividades biológicas. 

 

No que diz respeito à química medicinal de doenças parasitárias, o grupamento 

carboidrazida têm sido apontado como potencial para inibição de proteases, visto que a 

ligação imínica presente neste grupamento pode funcionar como ancoramento no sítio ativo 

de proteases parasitárias (BERNARDINO et al., 2006). Nesse sentido, há relatos de 

compostos contendo o grupamento carboidrazida que se mostraram promissores.  

Caffrey e colaboradores (2002) testaram compostos de uma biblioteca com cerca de 

500 compostos com grupamentos carboidrazidas não peptídicas na busca de inibidores da 

enzima brucipaína, maior CP do protozoário Trypanosoma brucei. Os 21 compostos mais 

ativos identificados foram testados contra cultura de formas tripomastigotas do parasita. 
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Apesar de não ter conseguido estabelecer uma relação direta entre a atividade tripanocida e a 

inibição da enzima brucipaína, o estudo identificou candidatos promissores para futura 

otimização estrutural, como o composto TF-4-129 (XXXV) (Figura 15), que apresentou 

IC50=0,05 M (CAFFREY et al., 2002). 

Em relação especificamente ao T. cruzi, o grupamento carboidrazida tem sido 

explorado em compostos com potencial para inibir a enzima cruzaína desse parasita (LI et al., 

1996; DOS SANTOS FILHO et al., 2009; CARVALHO et al., 2012).  

A partir de resultados promissores obtidos para o desenvolvimento de inibidores da 

enzima falcipaína, uma CP presentes em protozoários do gênero Plasmodium, Li e 

colaboradores (1996) desenvolveram uma série de novos inibidores de CPs parasitárias, 

incluindo a enzima cruzaína do T. cruzi.  Dentre os compostos desenvolvidos neste estudo, o 

composto XXXVI (Figura 15) apresentou bons resultados frente à inibição da cruzaína, 

indicando que esta enzima é, de fato, susceptível a compostos contendo o grupamento 

carboidrazida em sua estrutura (LI et al., 1996). 

 

 

Figura 15: Carboidrazidas com atividade anti-protozoária.  

 

Tendo em vista a já conhecida capacidade das carboidrazidas de inibirem CPs 

parasitárias, dos Santos Filho e colaboradores (2009) planejaram duas séries de 3-aril-1,2,4-

oxadiazóis funcionalizados com carboidrazidas na posição C-5 como potenciais inibidores da 

cruzaína. Entre as substâncias obtidas, o composto XXXVII (Figura 15) apresentou um dos 

melhores resultados in vitro contra tripomastigotas (IC50= 3,6 M) e epimastigotas (IC50= 

14,2 M) do T. cruzi. Estudos de simulação computacional com a estrutura da enzima 

cruzaína, utilizando técnica de docking, revelaram que o composto XXXVII apresenta 
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interações polares importantes com os resíduos de aminoácidos Gly66, Asp158 e Asn69, 

presentes no sítio ativo da enzima (DOS SANTOS FILHO et al., 2009). 

Em estudo mais recente (CARVALHO et al., 2012), diversas carboidrazidas (E)-

cinâmicas foram planejadas como potenciais inibidores da cruzaína pela abordagem de 

hibridização molecular naftil-carboidrazidas e chalconas, outro grupamento apontado como 

possuidor de propriedades inibitórias sobre a cruzaína. O composto XXXVIII (Figura 15) foi 

um dos derivados planejados nesse estudo que apresentou melhores resultados de atividade 

tripanocida, sendo ativo contra as formas amastigota (IC50= 6,6 M) e tripomastigota (IC50= 

5,9 M) do parasita. Além disso, o composto se mostrou 2 vezes mais potente do que o 

fármaco de referência (Benzonidazol)  sobre a forma tripomastigota. No entanto, o estudo não 

conseguiu estabelecer uma ligação clara entre o efeito tripanocida e a inibição da cruzaína, 

sugerindo que esta substância siga um mecanismo de atividade tripanocida mais complexo 

(CARVALHO et al., 2012).  

 

3.5 – O NÚCLEO 1,3,4-OXADIAZOL 

 

Oxadiazóis são heterociclos aromáticos de cinco membros que possuem dois átomos 

de nitrogênio e um átomo de oxigênio (KHALILULLAH et al., 2012). Dependendo da 

posição dos heteroátomos, os oxadiazóis podem ser classificados como 1,2,3-oxadiazóis, 

1,2,4-oxadiazóis, 1,2,5-oxadiazóis ou 1,3,4-oxadiazóis. A forma hidratada é denominada 2,3-

di-hidro-1,3,4-oxadiazol ou 1,3,4-oxadiazolina (Figura 16) (BHATIA; GUPTA, 2011; 

KHALILULLAH et al., 2012; BAJAJ et al., 2015).  

 

 

Figura 16: Classificação dos oxadiazóis quanto à posição relativa dos heteroátomos. 

 

Os oxadiazóis são bases extremamente fracas devido ao efeito indutivo do átomo de 

oxigênio. A presença de três heteroátomos nesse sistema heterocíclico contribui com a 

redução da aromaticidade desses compostos, ao ponto de possuírem caráter de dienos 

conjugados  (KHALILULLAH et al., 2012). 
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Os oxadiazóis, especialmente as 1,3,4-oxadiazolinas, são de grande importância no 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos e tem ganhado maior destaque nos últimos anos 

em virtude de sua estabilidade térmica, seu perfil metabólico favorável e por serem capazes de 

participar de ligações de hidrogênio no sítio ativo de receptores biológicos (LI; MA; CAO, 

2009; BHATIA; GUPTA, 2011; BAJAJ et al., 2015).  

Compostos que contém o anel 1,3,4-oxadiazolina (Figura 16) tem sido relatados  para 

diversas propriedades farmacológicas, entre as quais propriedades antifúngicas, 

antimicrobianas e antituberculosas (LI; MA; CAO, 2009; BHATIA; GUPTA, 2011; 

KHALILULLAH et al., 2012; SUN; MAKAWANA; ZHU, 2013; BAJAJ et al., 2015). 

Observa-se a presença desse anel em fármacos comerciais, como Tiodazosin, Nesapisil e 

Furamizol (Figura 17) (SUN; MAKAWANA; ZHU, 2013). 

Além disso, 1,3,4-oxadiazóis são considerados bioisósteros de amidas e ésteres, 

contribuindo para a melhora das propriedades farmacocinéticas devido a presença de um 

grupo azol (-N=C-O-), o qual contribui com a lipofilicidade de substâncias (BAJAJ et al., 

2015).  

 

 

Figura 17: Presença do heterociclo 1,3,4-oxadiazol na estrutura dos fármacos comerciais Tiodazosin, Nesapidil 
e Furamizol. 
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4 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 – OBTENÇÃO, PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS NOVAS SÉRIES DE 

COMPOSTOS. 

 

Métodos sintéticos convencionais, tais como: reações de adição, condensação e 

ciclização foram utilizados em síntese linear para obtenção do sistema heterociclo 1,6-difenil-

1H-pirazolo[3,4-b]piridina, e reações de interconversão de grupamentos funcionais foram 

aplicadas na obtenção dos derivados propostos. Foram utilizados solventes com o grau P.A. 

no meio reacional e em etapas de purificação por recristalização ou coluna cromatográfica. 

Os métodos reacionais conduzidos sob irradiação por micro-ondas (MO) foram 

realizados em aparelho de micro-ondas tipo doméstico, marca BRASTEMP®, modelo 

BMX35, potência nominal de 900 W, e com capacidade de 30 L. Os métodos conduzidos sob 

irradiação por ultrassom (US) foram realizados em lavadora ultrassônica UltraCleaner, 

modelo 1600 A, marca Unique, frequência ultrassônica de 40 kHz e potência ultrassônica de 

135 W. 

O monitoramento de todas as reações foi realizado por cromatografia em camada fina 

(CCF), utilizando cromatofolhas de alumínio de Kiesegel 60F, espessura de camada 0,2 mm 

(Merck-Darmstadt). Os eluentes foram preparados por mistura de solventes volume a volume 

(v/v). 

Os evaporadores rotativos foram utilizados para a remoção parcial de solventes e para 

a remoção total de solventes foi utilizado um sistema de alto vácuo com pressão variável. Os 

rendimentos foram calculados considerando o peso bruto dos produtos obtidos nas reações. 

A determinação dos pontos de fusão de todos os compostos foi efetuada em aparelho 

Fisher-Johns e as análises de absorções na região do infravermelho foram realizadas em 

espectrofotômetro modelo FT-IR Spectrum Two™, da Perkin Elmer, usando pastilhas de 

brometo de potássio anidro; ou modelo IRTracer-100, da Shimadzu, usando método de 

Attenuated Total reflectance (ATR). As análises por espectrometria de massas de alta 

resolução foram conduzidas em espectrômetro de massas ESI-Q20 TOF (Bruker) usando 

ionização positiva, no Centro de Espectrometria de Massas de Biomoléculas da UFRJ. 

As análises espectroscópicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram 

realizadas em espectrômetro Varian VNMRS 500 MHz e 300 MHz do Laboratório 

Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear do Instituto de Química da UFF (LaReMN-
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IQ-UFF). Nas análises de RMN1H e RMN13C utilizou-se o tetrametilsilano (TMS) como 

referência interna e os valores de deslocamento químico referidos em parte por milhão (ppm) 

em relação ao TMS. As constantes de acoplamento foram expressas em Hertz (Hz). A 

identificação dos sinais nos espectros de RMN13C foi auxiliada por Attached Proton Test 

(APT). 

 

4.2 – INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA 

 

Os ensaios biológicos foram realizados no Departamento de Análises Clínicas, 

Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto na 

USP. A atividade tripanocida dos novos compostos foi avaliada frente à forma intracelular 

amastigota de clones B5 da cepa CL Brener do Trypanosoma cruzi (BRENER, 1962). 

Os ensaios contra as formas amastigotas intracelulares foram realizados em células 

LLCMK2. As células foram previamente cultivadas em microplacas de 96 poços em meio 

RPMI (Roswell Park Memorial Institute). Após 2 horas, formas tripomastigotas obtidas de 

uma cultura celular anterior foram adicionadas e incubadas por 4 horas. Para a remoção dos 

parasitas extracelulares os poços foram lavados com PBS (Phosphate-buffered Saline). Na 

sequência, os compostos testados foram adicionados nas concentrações de 0,2; 2,0; 8,0 e 32 

M e a microplaca incubada em atmosfera de CO2 a 37 °C, durante 72 horas. 

O meio de cultura RPMI foi utilizado como controle negativo e o Benznidazol como 

controle positivo. Os resultados foram expressos como IC50, calculados por método de 

regressão linear. 

Os ensaios de citotoxicidade foram realizados em células LLCMK2 em microplacas 

de 96 poços usando teste de exclusão de Trypan Blue. As células foram adicionadas a 

microplacas (103 células/poço) e mantidas na incubadora em atmosfera de CO2 a 37 °C 

durante 2 horas. O perfil de citotoxicidade dos derivados foi avaliado em 0,5, 2,0, 8,0 e 32 M 

nas mesmas condições descritas acima durante 72 horas. A solução Triton X de 10% 

(peso/volume) foi utilizada como controle positivo e a solução de DMSO a 0,6% foi usada 

como controle negativo. 
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4.3 – ESTUDOS DE ANCORAMENTO MOLECULAR (DOCKING) 

 

4.3.1. Construção da estrutura tridimensional dos compostos 

 

As estruturas tridimensionais dos compostos foram construídas usando o programa 

Spartan’10 (Wavefunction, Inc., Irvine, CA, USA) (DEWAR et al., 1985). Posteriormente, 

esses ligantes foram submetidos à análise conformacional sistemática padrão, utilizando o 

método semiempírico RM1, disponível no programa Spartan’ 10 (ROCHA et al., 2006).  

 

4.3.2. Ancoramento Molecular (Docking)  

 

Para o estudo de ancoramento molecular, foram selecionadas no banco de dados 

Protein Data Bank (PDB) do Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB) 

(BERMAN, 2000) as estrutura cristalográficas, obtida por difração de raios-X, das enzimas 

CYP51 (PDB ID: 4C27; R=1.95 Å) e cruzaína (PDB ID: 4KLB, R=2.62 Å) (WIGGERS et 

al., 2013; VIEIRA et al., 2014). 

A simulação de docking molecular foi realizada utilizando o programa Autodock 4.2, 

iniciando com conformação arbitrária e tentativa de predição da pose (orientação e 

conformação) mais favorável para interação com o sítio ativo através de algoritmo genético 

(MORRIS et al., 2009). A preparação das estruturas da proteína e do ligante foi realizada 

utilizando a extensão Python Molecular Viewer do programa ADT (Autodock tools). Na 

estrutura da proteína foram adicionados os hidrogênios ligados a grupos polares e as cargas 

dos átomos foram assinaladas pelo método Kollman. O mapa de rede (grid) foi adicionado 

com o auxílio da extensão Autogrid 4.2. Na investigação com a CYP51 o mapa de rede foi 

centrado no átomo de ferro tetravalente (Fe+4) do grupo heme (x: -5.208; y: 11.497; z: -

18.258) com dimensões de 68x60x60 Å3 e, com a cruzaína, no átomo de enxofre do resíduo 

Cys25 (x: 32,549; y:4.48; z: -27,088) com dimensões 40x40x40, ambas com espaçamento de 

rede de 0,375. A afinidade e o potencial eletrostático foram calculados para cada tipo de 

átomo, considerando o grupo funcional em que ele está inserido, como o carbono alifático ou 

aromático, e átomos polares que formam ou não ligação de hidrogênio.  

A função de busca utilizada para o estudo de ancoramento molecular da CYP51 foi o 

algoritmo Lamarckiano, utilizando os seguintes parâmetros: população de 300, máximo de 

2.500.000 avaliações de energia e de 27.000 gerações, mutações de 0,02, taxa de cruzamento 
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(crossover) de 0,8 e número de corridas de 50. Com a cruzaína, a função de busca utilizada 

para o estudo de ancoramento molecular foi o algoritmo genético (GA), o qual utiliza 

população de 600, sendo semelhante nos demais parâmetros: máximo de avaliações de 

energia (2.500.000) e de gerações (27.000), mutações (0,02), crossover (0,8) e número de 

corridas (50).  

Após o docking, todas as estruturas geradas foram separadas em agrupamentos 

(clusters) com base em uma tolerância de RMSD de 2 Å a partir da estrutura de menor 

energia. Para identificar o melhor resultado, considerou-se a pose de menor energia com o 

menor RMSD (<2 Å). A avaliação da interação por ligação hidrogênio foi realizada utilizando 

o servidor PLIP (Protein-Ligand Interaction Profiler) (SALENTIN et al., 2015) e as figuras 

foram geradas no programa PyMOL (DeLanoScientific). 

 

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

5.1 – PLANEJAMENTO DOS NOVOS COMPOSTOS 2-(FENIL)-2,3-DI-HIDRO-1,3,4-

OXADIAZOLINA DO SISTEMA 1H-PIRAZOLO[3,4-b]PIRIDINA (1a-1j) 

 

Derivados do sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina têm demonstrado atividade 

antichagásica bastante promissora, de acordo estudos conduzidos previamente pelo grupo de 

pesquisa do LQMed (DIAS et al., 2007; SALVADOR, 2012; SALVADOR et al., 2016; 

RIBEIRO, 2017). Uma série de compostos N’-benzilidenocarboidrazidas do sistema 1,6-

difenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina foi inicialmente sintetizada e avaliada quanto a atividade 

tripanocida (DIAS et al., 2007), dentre os quais o derivado 4-(N'-(4-

hidroxibenzilideno)carboidrazida (2a, Figura 18) apresentou boa atividade contra as formas 

tripomastigota (IC50= 4,25 µM) e amastigota (IC50= 21,42 µM) do T. cruzi, além de 

baixíssima toxicidade celular (CC50= 22595,0 µM) (DIAS et al., 2007; RIBEIRO, 2017).  

A influência de substitiuintes menos volumosos (CH3, CF3) na posição C-6 do sistema 

1H-pirazolo[3,4-b]piridina também foi avaliada, sendo constatado que a presença do 

grupamento fenil é fundamental para a atividade antichagásica desses compostos 

(SALVADOR, 2012; SALVADOR et al., 2016). Porteriormente, Ribeiro (2017) sintetizou 

novos derivados N’-(hidroxibenzilideno)carboidrazidas do sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina 

(2b-2e, Figura 18), estruturalmente semelhantes ao composto LQMed41, a fim de avaliar a 

influência da posição do grupamento hidroxila para a atividade biológica destes compostos, 

dentre os quais o derivado  4-(N'-(2-hidróxi)benzilidenocarboidrazida (2c, Figura 18) se 
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apresentou como o mais potente da série contra a forma intracelular amastigota do T. cruzi 

(IC50= 0,85 µM). 

Tendo em vista os resultados promissores dos derivados 4-(N’-

(hidroxibenzilideno)carboidrazida do sistema 1,6-difenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina para a 

atividade antichagásica (DIAS et al., 2007; RIBEIRO, 2017), neste estudo foram planejados 

novos derivados desse sistema por modificação da função N’-bezilidenocarboidrazida. 

 

 

Figura 18: Proposta de modificação estrutural de 2a-2e pela substituição do grupamento N’-
benzilidenocarboidrazida (A) por 2-(acetoxibenzil)- ou 2-(hidroxibenzil)- 1,3,4-oxadiazolinas (B) (1a-1j) , com 
manutenção dos grupos fenila nas posições N-1 e C-6 do núcleo 1,6-difenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina.   

 

Os novos compostos foram planejados (1a-1j, Figura 18) com o objetivo de avaliar o 

potencial do grupo 1,3,4-oxadiazolina como bioisóstero não-clássico do grupamento N-

benzilidenocarboidrazida para a atividade antichagásica, uma vez que há relatos de 1,3,4-

oxadiazol como bioisóstero de amidas, ésteres e ácidos carboxílicos, com o objetivo de 

melhorar a estabilidade térmica e metabólica dos compostos sem causar impacto negativo 

sobre as interações intermoleculares a nível farmacodinâmico, além de induzirem restrições 

conformacionais que podem beneficiar a interação com o receptor bioquímico  (LIMA; 

BARREIRO, 2005; MACCIONI et al., 2011; SUN et al., 2012; BAJAJ et al., 2015). 

Adicionalmente, a substituição do grupo hidroxila (1f-1j) por acetato (1a-1e) visa verificar o 

impacto do aumento da lipofilicidade e redução de doadores de hidrogênio, para interações do 

tipo ligações de hidrogênio em sítios alvo do parasita, na atividade desses compostos. 

 

 

 

 R1 R2 R3 

1a OAc H H 

1b H OAc H 

1c H H OAc 

1d OAc OAc H 

1e OCH3 OAc H 

1f OH H H 

1g H OH H 

1h H H OH 

1i OH OH H 

1j OCH3 OH H 
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5.2 – SÍNTESE QUÍMICA 

 

Tradicionalmente, heterociclos da classe 1,3,4-oxadiazolina são obtidos a partir da 

ciclicação oxidativa de acilidrazonas com anidrido acético (MALLIKARJUNA et al., 2009; 

KOÇYIĞIT-KAYMAKÇIOĞLU et al., 2012; MOREIRA OSÓRIO et al., 2012). Entretanto, o 

meio reacional utilizado nessa etapa é favorável à acetilação dos grupamentos hidroxilas 

presentes no grupo benzilideno das carboidrazidas intermediárias (2a-2e, Figura 18). Assim, 

primeiramente foram sintetizados os compostos substituídos em C-4 do sistema 1,6-difenil-3-

metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina com o grupamento acetoxibenzil-1,3,4-oxadiazolina (1a-1e, 

Figura 18), e posteriormente  com o grupamento hidroxibenzil-1,3,4-oxadiazolina (1f-1j, 

Figura 18),  por hidrólise seletiva do grupamento acetoxibenzil. 

 

5.2.1 – Obtenção e Purificação dos Compostos Intermediários: N’-Benzilidenocarboidrazidas 

do Sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina 

 

Os compostos N’-benzilidenocarboidrazidas (2a-2e) utilizados neste trabalho, como 

intermediários na obtenção dos novos compostos 1,3,4-oxadiazolinas propostos, já haviam 

sido sintetizados anteriormente em nosso grupo de pesquisa a partir 4-carboidrazida-1,6-

difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina (6, Esquema 4) (RIBEIRO, 2017).  

 

 

Esquema 4: Síntese do intermediário 6, utilizado na síntese dos compostos 2a-2e. 

 

Resumidamente, conforme demonstrado no Esquema 4, o composto 6 foi obtido a 

partir da reação do éster carboxílico 5 com hidrazina mono-hidratada em etanol, método 
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amplamente disseminado na literatura científica (DIAS et al., 2007; VERA-DIVAIO et al., 

2009; SALVADOR et al., 2016).  O éster 5, por sua vez, pode ser obtido por ciclocondensação 

do composto 5-amino-3-metil-1-fenil-1H-pirazol (4) com 4-fenil-2,4-dioxibutanoato de etila, 

obtido comercialmente (SALVADOR et al., 2016). Esta reação foi conduzida de acordo com 

protocolo desenvolvido por Ribeiro (2017), em que se utiliza glicerol como solvente para a 

ciclocondensação do composto 4 com 4-fenil-2,4-dioxibutanoato de etila, resultando em 

rendimento e pureza superiores em relação ao método convencional, que utiliza metanol 

(SALVADOR et al., 2016). O composto 4 foi obtido em duas etapas, pela autocondensação da 

acetonitrila e posterior condensação com fenilidrazina em meio ácido. 

Os intermediários N’-benzilidenocarboidrazida (2a-2e) foram obtidos por reação de 

adição nucleofílica do composto 6 à carbonila de benzoaldeídos hidroxissubstituídos, 

conforme descrito por Ribeiro (2017) (Esquema 5). 

 

 

Esquema 5: Reação de obtenção dos compostos 2a-2e por adição nucleofílica do grupamento carboidrazida do 
composto 6 à carbonila de benzoaldeídos. 

 

Todos os compostos da série N’-benzilidenocarboidrazida, utilizados como 

intermediários dos compostos-objetivo neste trabalho, foram produzidos com rendimentos 
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superiores a 85% em tempo reacional de até 3 horas, conforme a Tabela 1. Todos, com 

exceção do composto 2c (R= 2-OH), foram obtidos com pureza cromatográfica logo após o 

isolamento, porém, ainda assim foram submetidos a purificação por recristalização em etanol 

ou metanol. Após recristalização em metanol, o composto 2c foi purificado por cromatografia 

em coluna do tipo flash, utilizando como eluente a mistura de hexano (1,5): acetato de etila 

(1). 

 

Tabela 1: Resultados das reações de obtenção dos intermediários da série N’-benzilidenocarboidrazida (2a-2e) 
 

 

Composto R Tempo Reacional (h) Rendimento (%) 

2a 4-OH 2 85 

2b 3-OH 1 99 

2c 2-OH 1 96 

2d 3,4-OH 3 98 

2e 3-OH-4-OCH3 3 89 

 

5.2.2 – Obtenção, Purificação e Caracterização dos Compostos 2-(acetoxifenil)-2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazolina  Derivados do Sistema 1,6-difenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina 

 

A obtenção dos compostos da série 2-(acetoxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina 

(1a-1e) foi realizada através de uma reação de heterociclização oxidativa dos compostos 2a-

2e, em presença de anidrido acético, um clássico método de obtenção de 1,3,4-oxadiazolinas a 

partir de N-acilidrazonas (ALMEIDA, 2008; LEE et al., 2010; KOÇYIĞIT-

KAYMAKÇIOĞLU et al., 2012; MOREIRA OSÓRIO et al., 2012; OLIVEIRA, 2013). 

Há algumas propostas de mecanismo para a heterociclização nessas condições.  

Acredita-se que o mecanismo seja iniciado pelo ataque do nitrogênio mais nucleofílico (C=N) 

à carbonila do anidrido, causando a acetilação do grupamento hidrazona e levando à formação 

de um intermediário carbocátion (espécie A, Esquema 6), com consequente liberação de 

ânions acetato no meio reacional. Posteriormente, sugerem-se dois caminhos possíveis 

(Esquema 6).  
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Primeiro, propõe-se que a porção amídica seja desprotonada pelos ânions acetato, 

liberados na primeira etapa da reação, desencadeando o mecanismo concertado de 

heterociclização, que termina com o ataque nucleofílico do oxigênio carbonílico ao 

intermediário carbocátion, conforme o Esquema 6.  

A segunda proposta sugere que o intermediário carbocátion (espécie A, Esquema 6) 

seja estabilizado ao sofrer ataque nucleofílico dos ânions acetato presentes no meio reacional 

(Espécie B), seguido de ataque do oxigênio carbonílico ao carbono benzílico com liberação de 

ânions acetato (Espécie C), e finalizando com a desprotonação do nitrogênio imínico formado 

após o processo de ciclização (Esquema 6) (ALMEIDA, 2008; OLIVEIRA, 2013). 

 

 

Esquema 6: Proposta de ciclização dos compostos 1a-1e a partir dos compostos (2a-2e). 

 

No caso de compostos contendo grupos funcionais susceptíveis a acetilação, como 

hidroxilas, é possível a ocorrência de acetilação secundária destes grupamentos (Esquema 7). 

A ocorrência deste tipo de reação secundária, geralmente pode ser evitada com a otimização 

da temperatura reacional, caso a energia necessária para a acetilação do grupamento 
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segundário seja suficientemente menor que a energia de acetilação do nitrogênio hidrazônico, 

etapa necessária para o desencadeamento da heterociclização (ALHADI et al., 2015).  

Os relatos variam quanto ao sucesso da obtenção de 1,3,4-oxadiazolinas sem a 

ocorrência de acetilação secundária. Em determinados trabalhos, a obtenção de 2-

(hidroxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolinas é descrita sem a ocorrência de acetilação 

secundária e mesmo sem a necessidade de um controle muito rigoroso da temperatura 

reacional (KOÇYIĞIT-KAYMAKÇIOĞLU et al., 2012). Porém, em outros casos, não houve 

sucesso na obtenção dos compostos em questão sem a ocorrência de acetilação secundária, 

mesmo após tentativas de otimização da temperatura reacional (OLIVEIRA, 2013). 

 

 

 

Esquema 7: Propostas de mecanismo para acetilação das hidroxilas presentes nos compostos (2a-2e). 

 

Para a obtenção dos derivados 2-(acetoxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolinas (1a-

1e) descritos neste trabalho, procedeu-se pelo método clássico de heterociclização de N’-

acilidrazonas utilizando anidrido acético em excesso e em temperatura de refluxo (LEE et al., 

2010; KOÇYIĞIT-KAYMAKÇIOĞLU et al., 2012; MOREIRA OSÓRIO et al., 2012), uma 

vez que esses compostos-obejtivo possuem o grupamento acetato, não sendo nesse caso a 

reação de acetilação secundária uma desvantagem.  

Os compostos 1a-1e foram obtidos com rendimentos entre 69-88%, em tempos 

reacionais de 2 a 6 horas (Tabela 2). Esses compostos foram submetidos à purificação por 

recristalização em etanol, obtendo grau de pureza cromatográfica necessário às análises 

espectroscópicas de elucidação estrutural e obtenção dos pontos de fusão. Todos os compostos 

obtidos nessa etapa são inéditos, não havendo dados na literatura referente a propriedades 

físico-químicas para comparação. 
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Tabela 2: Resultados das reações de obtenção dos compostos 1a-1e. 

 

Composto R Tempo Reacional 
(h) 

Rendimento 
(%) 

Ponto de Fusão 
(ºC) 

1a 4-OAc 2 88 175-176 

1b 3-OAc 2 69 148-150 

1c 2-OAc 3 75 200-201 

1d 3,4-OAc 4 78 229-231 

1e 3-OAc-4-OCH3 6 75 160 

 

O produto 1a foi o primeiro composto obtido e foi tomado como modelo para a 

caracterização dos demais compostos. Sendo assim, o composto 1a foi submetido às seguintes 

técnicas de elucidação estrutural: IV, RMN ¹H, RMN ¹³C - APT, RMN ¹H-¹³C gHSQC, RMN 

¹H-¹³C gHMBC, e Espectrometria de Massas de Alta Resolução (EMAR), as quais as análises 

foram compatíveis com a estrutura proposta.  

Na caracterização estrutural do composto 1b foram utilizadas as técnicas 

espectroscópicas de IV, RMN ¹H, RMN ¹³C APT e EMAR, em comparação com os resultados 

obtidos para o composto 1a. Os compostos 1c, 1d e 1e foram submetidos as mesmas análises, 

com exceção de RMN ¹³C-APT uma vez que esses não apresentaram solubilidade adequada 

no solventes deuterados disponíveis no laboratório (DMSO, CDCl3). 

A análise do espectro de IV do composto 1a (Espectro 1, p. 93) revelou sinais de 

intensidade baixa em 3077 cm-1 e 2918 cm-1, atribuídos ao estiramento da ligação C-H de 

carbonos sp2 e sp3, respectivamente, e sinais de média e alta intensidade em 1771 cm-1 e 1675 

cm-1, característicos de estiramento da ligação C=O de ésteres e amidas, respectivamente 

(Tabela 3), indicando a ocorrência de acetilação tanto na hidroxila quanto na carboidrazida. A 

ausência de sinais de banda larga de média a alta intensidade na região entre 3100 cm-1 e 3500 

cm-1, correspondentes ao estiramento das ligações O-H e N-H, também é um indicativo da 

ocorrência de acetilação nesses grupamentos.  
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Tabela 3: Principais sinais observados na espectroscopia de IV dos novos derivados 2-(acetoxifenil)-2,3-di-
hidro-1,3,4-oxadiazolina (1a-1e) 

Composto CSp2-H CSp3-H C=O (Éster) C=O (Amida) 

1a 3077 cm
-1 

(+) 2918 cm
-1 

(+) 1771 cm
-1 

(++) 1672 cm
-1 

(+++) 

1b 3067 cm
-1 

(+) 2932 cm
-1 

(+) 1764 cm
-1 

(++) 1672 cm
-1 

(+++) 

1c 3069 cm
-1 

(+) 2929 cm
-1 

(+) 1766 cm
-1 

(++) 1668 cm
-1 

(+++) 

1d ~3100 cm
-1 

(+) ~2900 cm
-1 

(+) 1769 cm
-1 

(++) 1683 cm
-1 

(+++) 

1e ~3050 cm
-1 

(+) ~2950 cm
-1 

(+) 1763 cm
-1 

(++) 1667 cm
-1 

(+++) 

 Notas: + = Sinal de baixa intensidade, ++ = Sinal de média intensidade, +++ = Sinal de alta 

intensidade 

 

Os demais compostos (1b-1e) obtiveram resultados semelhantes ao composto 1a, com 

valores de comprimento de onda variando de 1763 cm-1 a 1769 cm-1 para carbonila de éster e 

de 1667 cm-1 a 1683 cm-1 para carbonila de amida (Tabela 3). 

O espectro de RMN¹H do composto 1a (Espectro 2, p. 94) revelou sinais 

característicos do sistema 1,6-difenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, como os singletos 

correspondentes aos hidrogênios metílicos H-8 (3H, δ 2,88 ppm) e ao hidrogênio H-5 (1H, δ 

8,03 ppm) e  dois duplos-dubletos associados aos hidrogênios H-2’ e H-2’’: δ 8,35 ppm (2H, 

J= 8,7 Hz e 1,2 Hz) e δ 8,15 ppm (2H, J=8,4 Hz e 1,8 Hz), respectivamente (Tabela 4). 

Também foi possível identificar o aparecimento de singletos em δ 2,30 ppm (3H) e δ 2,42 

ppm (3H), atribuídos aos hidrogênios metílicos dos grupamentos éster e amida, 

respectivamente, confirmando, em complementeção com os espectros de IV, a presença dos 

grupamentos éster e amida nesse composto.  

O hidrogênio H-12 é o único hidrogênio presente no sistema 1,3,4-oxadiazolina, sendo 

a identificação desse hidrogênio fundamental para a confirmação do sucesso da reação de 

heterociclização. De acordo com dados da literatura, em compostos 1,3,4-oxadiazolinas 

contendo grupos arila na posição 5 do anel, os sinais atribuídos aos hidrogênios na posição 2 

do anel  são singletos, com valores de deslocamento químico variando de δ 6,85 a 7,63 ppm 

(ALMEIDA, 2008; LEE et al., 2010; MOREIRA OSÓRIO et al., 2012; OLIVEIRA, 2013).  

De fato, apesar de não ser um hidrogênio aromático, o H-12 sofre o efeito da 

eletronegatividade dos heteroátomos adjacentes no anel oxadiazolina, o que faz com que esse 

hidrogênio apresente deslocamento químico ligeiramente mais desblindado do que um 

hidrogênio metínico regular. Além disso, por estar a mais de 3 ligações de distância de 

qualquer outro hidrogênio da estrutura, faz sentido que o sinal se apresente na forma de 

singleto. Assim, o singleto observado em δ 7,14 ppm (1H) foi atribuído ao hidrogênio H-12. 
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Além disso, a ausência de sinais do tipo singleto na região entre δ 8,23 e 8,64 ppm, que 

correspondem ao hidrogênio presente  em N=CH de N’-benzilidenocarboidrazidas (RIBEIRO, 

2017), também é um indicativo que a reação de heterociclização foi bem sucedida. 

Foram observados ainda um dubleto em δ 7,18 ppm (2H, J=8,7 Hz), atribuído aos 

hidrogênios H-3’’’ e H-5’’’, cuja determinação discutimos na análise dos espectros 

bidimensionais; um duplo-dubleto em δ 7,32 ppm (1H, J= 7,2Hz e 1,2Hz), atribuído ao 

hidrogênio H-4’, pois possui a mesma constante de acoplamento de longa distância (J=1,2 

Hz) que o duplo-dubleto atribuído aos hidrogênios H-2’; e um multipleto (7H, δ 7,49-7,57 

ppm) ao qual são atribuídos os demais hidrogênios: H-3’ (2H), H-3’’ (2H), H-4’’ (1H), H-2’’’ 

(1H) e H-6’’’ (1H).  

As análises dos demais compostos obtidos demonstaram sinais de deslocamentos 

químicos semelhantes aos principais sinais observados na análise do composto 1a, sendo 

esses: os singletos referentes aos hidrogênios metílicos (H-8), que apresentaram valores na 

faixa de δ2,88 a 2,92 ppm; os singletos correspondentes ao hidrogênio H-5 do sistema 1H-

pirazolo[3,4-b]piridina, na faixa de δ8,03 a δ8,09; os duplos-dubletos na região de 

hidrogênios aromáticos em δ 8,34-8,35 ppm e δ 8,15-8,18 ppm, associados a H-2’ e H-2’’, 

respectivamente. Na análise dos espectros dos compostos 1b e 1d, não foi observado o 

desdobramento da multiplicidade do sinal referente a H-2’’ para duplo-dubleto, sendo 

assinalados como dubletos (Tabela 4). 

Também foram observados singletos relacionados aos hidrogênios metílicos dos 

grupamentos acetila de amidas (δ 2,42-2,43 ppm) e de ésteres (δ 2,20-2,30 ppm). 

Particularmente, o composto 1d apresentou dois sinais correspondentes aos hidrogênios do 

grupamento éster metílico (δ 2,28 e 2,29 ppm), indicando que ambas as hidroxilas do 

composto 2d foram acetiladas para formação do composto 1d. Por outro lado, o composto 1e 

apresentou um sinal distinto dos demais compostos, um singleto em δ 3,85 ppm, atribuído à 

metila do grupo metoxila. Além disso, poucas variações foram observadas nos singletos 

relacionados ao hidrogênio do anel oxadiazolina (H-12), com deslocamentos entre δ 7,14-7,27 

ppm.  

Conforme já era esperado, os sinais que apresentaram maior variação entre um 

composto e outro foram os associados aos hidrogênios dos grupamentos fenila (A-E) (Tabela 

4), devido ao efeito da posição do substituinte sobre os valores de deslocamento químico dos 

hidrogênios aromáticos adjacentes. Especialmente nessa parte da estrutura dos novos 
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compostos, o assinalamento dos hidrogênios de cada composto foi feito pela análise das 

constantes de acoplamento (J) dos sinais observados. 

 

Tabela 4: Dados de RMN 1H (300 ou 500 MHz, em CDCl3) dos compostos 1a-1e.  

 
Compostos 1a* 1b* 1c* 1d** 1e** 

R A B C D E 

δH-8 2,88(s) 2,88(s) 2,92(s) 2,92(s) 2,91(s) 

δ H-14 2,42(s) 2,42(s) 2,43(s) 2,43(s) 2,43(s) 

δ H-16 2,30(s) 2,28(s) 2,20(s) 2,29(s) 2,29(s) 

δ H-16’ - - - 2,28(s) - 

δ H-17 - - - - 3,85(s) 

δ H-12 7,14(s) 7,14(s) 7,27(s) 7,18(s) 7,14(s) 

δ H-2’’’ 7,49-7,57 (m) 

7,19(ddd) 

J=7,5, 1,8 e 

1,8 

7,33(dd); 

J=7,8 e 7,5 

7,46(dd); 

J=8,5 e 2,0  

7,42(dd) 

J=8,5 e 2,0 

δ H-3’’’ 7,18(d); J=8,7 
7,32(dd) 

J=7,5 e 7,2 

7,21(d); 

J=8,0 

7,28(d); 

J=8,5 

7,01(d); 

J=8,5 

δ H-4’’’ - 7,43-7,57(m) 
7,33(dd); 

J=7,8 e 7,5 
- - 

δ H-5’’’ 7,18(d); J=8,7 - 7,46-7,58(m) - - 

δ H-6’’’ 7,49-7,57 (m) 
7,28(dd); 

J=1,8 e 1,8 
- 

7,40(d) 

J=2,0 

7,21(d) 

J=2,0 

δ H-5 8,03(s) 8,04(s) 8,03(s) 8,08(s) 8,07(s) 

δ H-2’ 
8,35(dd) 

J=8,7 e 1,2 

8,35(d); 

J=7,8 

8,35(dd); 

J=8,7 e 1,2 

8,34(d); 

J=8,0 

8,34(dd); 

J=8,5 e 1,0 

δ H-3’ 7,49-7,57(m) 7,43 -7,57(m) 7,46 -7,58(m) 7,48-7,54(m) 7,47 -7,57(m) 

δ H-4’ 
7,32(dd); 

J=7,2 e 1,2 
7,43-7,57 (m) 7,46-7,58 (m) 7,48-7,54 (m) 

7,33(dd); 

J=7,0 e 1,0 

δ H-2’’ 
8,15(dd); 

J=8,4 e 1,8 

8,16(dd); 

J=7,8 e 1,5 

8,18(dd) 

J=8,1 e 1,5 

8,18(dd) 

J=8,5 e 1,5 

8,17(dd); 

J=8,5 e 1,5 

δ H-3’’ 7,49-7,57 (m) 7,43-7,57 (m) 7,46-7,58 (m) 7,48-7,54 (m) 7,47-7,57 (m) 

δ H-4’’ 7,49-7,57 (m) 7,43-7,57 (m) 7,46-7,58 (m) 7,48-7,54 (m) 7,47-7,57 (m) 

Notas: δ = Deslocamento químico (em ppm); J = Constante de Acoplamento (em Hz); *Experimento 

realizado em 300 MHz; **Experimento realizado em 500MHz 
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Na análise do espectro do composto 1b, além dos sinais correspondentes ao 

hidrogênio H-12 e ao multipleto (δ 7,43-7,57 ppm), foram observados três sinais na região de 

hidrogênios aromáticos: um duplo duplo-dubleto em δ 7,19 ppm (1H, J = 7,5, 1,8 e 1,8 Hz), 

um duplo dubleto em δ 7,28 ppm (1H, J = 1,8 e 1,8 Hz) e outro duplo dubleto em δ 7,32 ppm 

(1H, J = 7,5 e 7,2 Hz). O sinal observado em δ 7,28 ppm foi atribuído ao hidrogênio H-6’’’, 

uma vez que os hidrogênios mais próximos de H-6 encontram-se em posição meta- em 

relação a ele (H-2’’’ e H-4’’’), e o sinal em questão apresenta duas constantes de acoplamento 

de 1,8 Hz, indicando acoplamentos apenas em longa distância.  

Partindo do pressuposto acima, o sinal observado em δ 7,32 ppm foi atribuído ao 

hidrogênio H-3’’’, visto que existem dois hidrogênios em posição orto- em relação a H-3’’’ 

(H-2’’’ e H-4’’’) e o sinal em questão indica dois acoplamentos vicinais. Finalmente, o sinal 

observado em δ 7,19 ppm foi atribuído ao hidrogênio H-2’’’, já que este é capaz de realizar 

acoplamentos vicinais (com H-3’’’) e de longa distância (com H-6’’’ e H-4’’’). De fato, o sinal 

atritbuído a H-2’’’ possui um acoplamento de longa distância em comum com o sinal atribuído 

a H-6’’’ (J = 1,8 Hz) e outro de acoplamento vicinal, em comum com o sinal atribuído a H-

3’’’ (J = 7,5 Hz), corroborando com os assinalamentos dos sinais. Restando então o 

hidrogênio H-4’’’, este foi relacionado ao multipleto em δ 7,43-7,57 ppm. 

Na análise do espectro do composto 1c, além do multipleto em δ 7,43-7,57 ppm e do 

sinal atribuído a H-12, na região dos hidrogênios aromáticos, foram observados outros dois 

sinais: um duplo-dubleto em δ 7,33 ppm (2H, J = 7,8 e 7,5 Hz) e um dubleto em δ 7,21 ppm 

(1H, J = 8,0 Hz). Esse último (δ 7,21 ppm) foi atribuído ao H-3’’’, devido ao fato deste estar 

na posição para- em relação ao grupamento acetato, uma vez que esperaria-se que esse 

hidrogênio fosse o mais blindado, devido ao efeito doador de elétrons por ressonância nos 

pares de elétrons não ligantes do oxigênio. Já o hidrogênio H-5’’’ foi relacionado ao 

multipleto em δ 7,43-7,57 ppm (m), uma vez que esse hidrogênio se encontra na posição orto- 

em relação ao grupamento acetato, o sinal relativo a esse hidrogênio se encontra em campo 

mais desblindado, devido ao efeito indutivo retirador de elétrons do oxigênio. O sinal em δ 

7,33 ppm foi atribuído aos hidrogênios H-2’’’ e H-4’’’. 

As análises dos espectros dos compostos 1d e 1e demonstraram sinais com 

deslocamentos semelhantes, provavelmente devido ao padrão de dissubstituição semelhante. 

Em ambos os compostos, foi possível determinar os sinais de cada hidrogênio por observação 

das constantes de acoplamento. Os sinais observados em δ  7,40 ppm (d, 1H, J = 2,0 Hz) e δ 

7,21 ppm (d, 1H, J = 2,0 Hz) nos espectros dos compostos 1d e 1e, respectivamente, foram 



41 

 

 

atribuídos aos hidrogênios H-6’’’,   uma vez que o valor de J indica acoplamento de longa 

distância, e os demais hidrogênios próximos a H-6’’’ encontram-se em posição meta- (H2’’’), 

O sinal obervado em δ 7,28  ppm (d, 1H, J = 8,5 Hz),  no espectro de 1d, e em δ 7,01  ppm (d, 

1H, J = 8,5 Hz) no espectro de 1e foram atribuídos ao hidrogênio H-3’’’ de cada um dos 

compostos, visto que esse hidrogênio pode apresentar acoplamento vicinal com H-2’’’, 

compatível com a constante de acoplamento de 8,5 Hz em ambos,. Já o hidrogênio H2’’’ foi 

relacionado ao sinal em δ 7,46 ppm (dd, 1H, J = 8,5 e 2,0 Hz) no espectro de 1d e ao sinal δ 

7,42 ppm (dd, 1H, J = 8,5 e 2,0  Hz) no espectro de 1e, visto que em ambos os compostos o 

hidrogênio H-2’’’ pode fazer um acoplamento vicinal com H3’’’ (J = 8,5 Hz) e um 

acoplamento de longa distância com H-6’’’ (J = 2,0 Hz). 

Os sinais atribuídos aos átomos de carbono do composto 1a, observados no espectro 

de RMN ¹³C, (Espectro 3, p. 95) foram assinalados com o auxílio das técnicas de APT 

(acrônimo de Attached Proton Test), ¹H-¹³C gHSQC (acrônimo de Heteronuclear Single 

Quantum Coherence), e ¹H-¹³C gHMBC (acrônimo de Heteronuclear Multiple Bond 

Coherence). O espectro de RMN ¹H-¹³C gHSQC permitiu a visualização de acoplamento de 

carbono ligado a determinado hidrogênio, e o RMN ¹H-¹³C gHMBC a visualização de 

acoplamento de carbono com hidrogênios a até 3 ligações de distância, utilizando os sinais 

assinalados no espectro de RMN ¹H. Os espectros bidimensionais RMN ¹H-¹³C gHSQC e 

RMN ¹H-¹³C gHMBC foram editados com o eixo horizontal correspondendo aos δH e o eixo 

vertical correspondendo aos δC (KAISER, 2000). A análise dos sinais observados no espectro 

de RMN ¹³C-APT encontra-se resumida na Tabela 5. 

Inicialmente, foram assinalados no espectro de RMN ¹³C-APT do composto 1a os 

sinais correspondentes aos carbonos metílicos, os quais aparecem em campo mais blindados 

do espectro. Com auxílio do espectro de RMN ¹H-¹³C gHSQC, foi possível determinar os 

sinais de carbonos metílicos associados aos sinais assinalados para os hidrogênios H-8, H-14 

e H-16. Observando a Figura 19, podemos observar que o sinal relacionado ao hidrogênio H-

8 (δ 2,99 ppm) acopla diretamente com o sinal de carbono em δ 17,35 ppm, da mesma forma 

que o sinal relacionado ao H-16 (δ 2,30 ppm) acopla diretamente com o sinal em δ 21,04 ppm 

e o sinal relacionado ao H-14 (δ 2,42 ppm) acopla diretamente com o sinal em δ 21,70 ppm. 

Sendo assim, os sinais em δ 17,35, 21,04 e 21,71 ppm foram assinalados como 

correspondentes aos carbonos C-8, C-16 e C-14, respectivamente. 
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Tabela 5: Dados de RMN 13C-APT (75 MHz, CDCl3) dos compostos 1a e 1b.  

 
Composto 1a 1b Composto 1a 1b 

R A B R A B 

δ C-3 142,40 142,41 δ C-1’ 139,24 139,20 

δ C-3a 110,58 110,57 δ C-2’ 121,34 121,33 

δ C-4 137,98 137,95 δ C-3’ 128,96 128,96 

δ C-5 113,61 113,64 δ C-4’ 125,84 125,85 

δ C-6 156,50 156,48 δ C-1’’ 127,26 127,18 

δ C-7a 151,88 150,99 δ C-2’’ 127,45 127,45 

δ C-8 17,35 17,35 δ C-3’’ 129,96 129,96 

δ C-9 153,34 153,38 δ C-4’’ 128,89 128,89 

δ C-12 91,97 91,82 δ C-1’’’ 133,40 137,44 

δ C-13 167,93 167,99 δ C-2’’’ 127,95 123,98 

δ C-14 21,71 21,73 δ C-3’’’ 122,14 123,98 

δ C-15 169,06 169,06 δ C-4’’’ 151,98 123,50 

δ C-16 21,04 21,09 δ C-5’’’ 122,14 151,84 

  
 

δ C-6’’’ 127,95 123,50 

Notas: δ = Deslocamento químico (em ppm); 
 

Com auxílio do espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC foi possível distinguir o 

assinalamento das metilas ligadas às carbonilas de éster e de amida, observando quais sinais 

de hidrogênios metílicos acoplavam com os sinais das respectivas carbonilas de éster e de 

amida. O sinal de carbono carbonílico de éster foi assinalado como mais desblindado que o 

sinal de carbono carbonílico de amida.  

O sinal de hidrogênio metílico δ 2,30 ppm foi atribuído ao H-16 (associado à carbonila 

de éster)  por realizar acoplamento com o sinal de carbonila mais desblindado (δ 169,06 ppm), 

assim como o sinal em δ 2,42 ppm foi atribuído ao H-14 (associado à carbonila de amida) por 

realizar acoplamento com o sinal de carbonila observado em δ 167,93 ppm (Figura 20). Não 

foram observados sinais de carbono carbonílico realizando acoplamento com o sinal em δ 

2,99 ppm, atribuído ao H-8. Essas observações além de corroborar com os assinalamentos dos 

hidrogênios metílicos, auxiliaram o assinalamento dos carbonos carbonílicos observados no 
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espectro de RMN ¹³C-APT: δ 167,92 ppm assinalado como C-13 e δ 169,06 ppm assinalado 

como C-15. 

 

    

Figura 19: Acoplamento C-8/H-8, C-16/H-16 e C-14/H14 observado no espectro de RMN¹H-¹³C gHSQC de 1a. 

 

 

Figura 20: Acoplamento C-15/H-16 e C-13/H14 observado no espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC de 1a. 
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O carbono C-12, presente no anel oxadiazolina, foi assinalado com auxílio do espectro 

de RMN ¹H-¹³C gHSQC. Conforme podemos observar na Figura 21, o sinal em δ 91,966 

ppm acopla com o sinal correspondente ao hidrogênio H-12 (δ 7,145 ppm), sendo esse sinal 

relacionado ao carbono C-12. Esse resultado está de acordo com relatos da literatura que 

descrevem o deslocamento químico do carbono C-12 de 1,3,4-oxadiazolinas 2-aril-

substituídas com valores entre δ 84,4 e 92,7 ppm (ALMEIDA, 2008; OLIVEIRA, 2013).  

Os sinais correspondentes aos carbonos C-5, C-2’, C-4’, C-2’’, C-3’’’/5’’’ também 

foram assinalados com o auxílio do espectro de RMN ¹H-¹³C gHSQC. Na Figura 22, 

podemos observar o acoplamento do sinal referente ao hidrogênio H-5 (δ 8,031 ppm) com o 

sinal observado em δ 113,610 ppm, o qual foi atribuído ao carbono C-5. Em trabalhos 

anteriores, que descrevem a obtenção do núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina, o sinal atribuído 

ao carbono C-5 apresenta pouca variação de um composto para o outro, sendo observado  

entre δ 112,97 e 113,27 ppm (RIBEIRO, 2017), semelhantes ao observado neste trabalho. De 

maneira semelhante, os sinais em δ 121,34 e 127,45 ppm foram atribuídos aos carbonos C-2’ 

e C-2’’, respectivamente (Figura 22), e o sinal observado em δ 125,84 ppm foi atribuído ao 

carbono C-4’ (Figura 23). 

 

 

Figura 21: Acoplamento C-12/H-12 observado no espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC de 1a.  
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Figura 22: Acoplamentos C-2’/H-2’, C-2’’/H-2’’ e C-5/H-5 observados no RMN ¹H-¹³C gHSQC de 1a. 

 

 

Figura 23: Acoplamentos C-4’/H-4’ e C-3’’’/5’’’/H-3’’’/5’’’ observados no RMN ¹H-¹³C gHSQC de 1a. 
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O sinal observado em δ 122,14 ppm apresentou acoplamento com o dubleto atribuído 

aos hidrogênios H-3’’’/5’’’ (δ 7,18 ppm) (Figura 23), sendo atribuído aos carbonos C-3’’’/5’’’. 

de maneira indireta, com auxílio do espetro de RMN ¹H-¹³C gHMBC (Figura 24). A ausência 

de acoplamento do sinal atribuído aos carbonos C-3’’’/5’’’ com o hidrogênio H-12 no espectro 

de RMN ¹H-¹³C gHMBCcorroborou com o assinalamento desses carbonos (C-3’’’ e C-5’’’), 

pois esses não seriam capazes de realizar acoplamento com o H-12  por estarem a uma 

distância de mais de 3 ligações desse hidrogênio (Figura 25). Na Figura 24 é possível 

observar que o sinal em δ 122,14 ppm não possui acoplamento de longa distância com o 

hidrogênio H-12, confirmando o assinalamento dos carbonos C-3’’’/5’’’ e, consequentemente, 

o assinalamento do dubleto observado em δ 7,18 ppm no espectro de RMN ¹H referente aos 

hidrogênios H-3’’’/5’’’.  

Por outro lado, o sinal observado em δ 127,95 ppm apresenta acoplamento no espetro 

de RMN ¹H-¹³C gHMBC tanto com o hidrogênio H-12 quanto com o multipleto observado em 

δ 7,49-7,57 ppm (Figura 24), sendo esse sinal atribuído aos carbonos C-2’’’/6’’’, uma vez que 

estes são os únicos carbonos terciários capazes de realizar acoplamento com H-12. 

 

 

Figura 24: Acoplamentos C-2’’’/H-2’’’/H-12 e C-3’’’/5’’’/H-3’’’/5’’’ observados no espectro de RMN ¹H-¹³C 
gHMBC do composto 1a. 
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Figura 25: Representação da distância entre os núcleos C-3’’’/5’’’ e H-12. A numeração em vermelho representa 
a numeração do núcleo, e a numeração em verde representa a distância em ligações entre os núcleos. 

 

Os demais carbonos terciários C-3’ e C-3’’ foram assinalados de maneira semelhante 

aos carbonos C2’’’/6’’’, apenas com auxílio do espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC, visto que 

esses carbonos acoplam diretamente com hidrogênios assinalados no multipleto δ 7,49-7,57 

ppm, o que dificultou a interpretação desses sinais no espectro de RMN ¹H-¹³C gHSQC. O 

sinal correspondente ao carbono C-3’ (δ 128,96 ppm) foi determinado pelo acoplamento desse 

sinal com o hidrogênio H-2’(δ 8,35 ppm) (Figura 26). De maneira semelhante, o sinal 

correspondente ao carbono C-3’’ (δ 129,959 ppm) foi determinado pelo acoplamento com o 

hidrogênio H-2’’ (δ 8,15 ppm) (Figura 27). O sinal em δ 128,89 ppm foi atribuído ao carbono 

C-4’’, uma vez que não foram observados acoplamentos desse carbono com sinais bem 

definidos, apenas com o multipleto em δ 7,49-7,57 ppm. 

 

  

Figura 26: Acoplamentos C-2’’’/H-2’’’/H-12 e C-3’’’/5’’’/H-3’’’/5’’’observados no RMN ¹H-¹³C gHMBC de 1a. 
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Figura 27: Acoplamentos C-2’’’/H-2’’’/H-12 e C-3’’’/5’’’/H-3’’’/ observados no RMN ¹H-¹³C gHMBC de 1a. 

 

 O sinal em δ 139,24 ppm foi atribuído ao  carbono C-1’, devido ao acoplamento desse 

sinal com os hidrogênios H-2’ e H-3’ (Figura 28). O sinal em δ 110,78 ppm foi atribuído ao 

carbono C-3a por acoplar com os hidrogênios H-8 (Figura 29) e H-5 (Figura 30). Por sua 

vez, o carbono C-3  foi relacionado ao sinal em δ 142,40 ppm, por apresentar acoplamento 

apenas com o hidrogênio H-8 (Figura 31), e o carbono C-4 foi relacionado ao sinal em δ 

137,98 ppm, por acoplar apenas com o hidrogênio H-5 (Figura 32).  

O sinal em δ 133,400 ppm, que  apresentou acoplamento com os hidrogênios H-12 e 

H-3’’’/5’’’, foi atribuído ao carbono C-1’’’  (Figura 33), enquanto que o sinal em δ 151,975 

ppm, que  apresentou acoplamentos com H-3’’’/5’’’ e H-2’’’/6’’’, foi atribuído ao carbono 

C4’’’ (Figura 34). Apesar dos acoplamentos não serem suficientes para determinar 

exatamente os sinais de C-1’’’ e C-4’’’, a diferenciação foi feita com base nos deslocamentos 

químicos, atribuindo-se o sinal em campo mais desblindado ao carbono C-4’’’, uma vez que 

está diretamente ligado ao grupamento acetato. 

O sinal em δ 156,50 ppm foi atribuído ao carbono C-6  com base no acoplamento 

desse carbono com os hidrogênios H-2’’ e H-5, e o sinal em  δ 153,335 ppm foi atribuído ao 

carbono C-9  com base em seu acoplamento com H-12 e H-5 (Figura 34).  
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Figura 28: Acoplamentos C1’/H-2’/H-3’observados no espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC de 1a  

 

 

Figura 29: Acoplamento C-3a/H-5observado no espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC do composto 1a  
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Figura 30: Acoplamento C-3a/H-8 observado no espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC do composto 1a,  

  

 

Figura 31: Acoplamento C-3/H-8 observado no espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC do composto 1a. 
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Figura 32: Acoplamento C-4/H-5 observado no espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC do composto 1a.  

 

 

Figura 33: Acoplamentos C-1’’’/H-3’’’/5’’’/H-12 observados no espectro de RMN ¹H-¹³C gHMBC de 1a. 

  



52 

 

 

 

 

Figura 34: Acoplamentos C-4’’’/H-2’’’/6’’’/H-3’’’/5’’’, C-6/H-2’’/H-5 e C-9/H-5/H-12 observados no RMN ¹H-

¹³C gHMBC de 1a,. 
 

O assinalamento do carbono C7a (δ 151,88 ppm) foi feito com base em comparações 

com trabalhos anteriores (RIBEIRO, 2017), pois esse carbono está distante mais de três 

ligações de qualquer hidrogênio da molécula, não sendo detectado nos espectros de RMN ¹H-

¹³C gHSQC e RMN ¹H-¹³C gHMBC. Por fim, o sinal em δ 127,26 ppm, que não apresentou 

acoplamento com outros sinais além do multipleto em δ 7,49-7,57 ppm, foi atribuído a C1’’. 

Os sinais obtidos no espectro RMN ¹³C-APT do composto 1b obtiveram resultados 

muito semelhantes aos obtidos para o composto 1a (Tabela 5), com excessão dos carbonos do 

grupamento fenila “B” (C-1’’’ a C-6’’’).Assim, os assinalamentos dos carbonos do composto 

1a auxiliaram, por comparação, nos assinalamentos dos carbonos do composto 1b. Na 

determinação dos carbonos C2’’’ a C-6’’’, o sinal em campo mais desblindado (δ 151,844 

ppm) foi assinalado como sendo do carbono diretamente ligado ao grupamento acetato (C-

5’’’), o seguinte (δ 137,442 ppm) foi atribuído ao outro carbono quaternário (C-1’’’) Os 

carbonos em orto- em relação a C-5’’’ (C6’’’e C4’’) foram relacionados ao sinal em δ 123,495 

ppm, em campo mais blindado  que o sinal  em δ 123,981 ppm, que foi então atribuído aos 

carbonos restantes (C2’’’=C3’’’). 

Adicionalmente aos espectros de IV e RMN, foram feitas análises de espectrometria 

de massas de alta resolução (EMAR) para os compostos 1a-1e, com o objetivo de 



53 

 

 

complementar a caracterização estrutural desses compostos. As análises foram realizadas no 

modo positivo e os sinais dos íons moleculares (M+1) de cada composto estão apresentados 

na Tabela 6. Em todos os casos, o pico de base foi relacionado ao pico do íon molecular 

(M+1) e foi utilizado como referência na análise de exatidão.  

A análise da exatidão da massa, também conhecida como cálculo de erro (E), foi 

calculada pela diferença entre a massa teórica (T) e a experimental (Exp), expressa em parte 

por milhão (ppm), seguindo a definição: 𝐸 = 𝑇−𝐸𝑥𝑝𝑇 × 6 (FERREIRA, 2012). Os cálculos 

indicaram que os compostos apresentaram grau de pureza aceitável, como valores na faixa de 

-0,0178-0,0564 ppm. 

 

Tabela 6: Resultados de Espectroscopia de Massas de Alta Resolução (EMAR) para os compostos 1a-1e 

Composto m/zM+1 (Exp) Massa Exata (T) Erro (E) 

1a 532,1979 532,19793 0,0564 

1b 532,1979 532,19793 0,0564 

1c 532,1979 532,19793 0,0564 

1d 590,2034 590,20341 0,0169 

1e 562,2085 562,20849 -0,0178 

Notas: m/z = Relação massa/carga; M+1 = sinal do íon molecular; 𝑬 = 𝑻−𝑬𝒙𝒑𝑻 × 𝟔 

 

5.2.3 – Obtenção, Purificação e Caracterização dos Compostos da Série 2-(hidroxifenil)-2,3-

di-hidro-1,3,4-oxadiazolina do Sistema 1H-pirazolo[3,4b]piridina. 

 

Na obtenção dos derivados 2-(hidroxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina (1f-1j) 

foram consideradas as abordagens sintéticas de heterociclização de N’-

benzilidenocarboidrazidas (2a-e) em condições controladas, e hidrólise seletiva do grupo O-

acetil dos derivados 2-(acetoxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina (1a-1e). 

Inicialmente, foi adotada como estratégia sintética a tentativa de acetilação seletiva, 

com diminuição da temperatura reacional na etapa de heterociclização de N’-

benzilidenocarboidrazidas a fim de evitar a acetilação secundária dos grupos hidroxilas. 

Como já comentado anteriormente, essa é uma estratégia um tanto desafiadora, uma vez que a 

energia de acetilação do grupo hidrazona deve ser menor que a energia de acetilação da 

hidroxila fenólica. No entanto, existem relatos de obtenção de 1,3,4-oxadiazolinas 

hidroxiladas utilizando o método de heterociclização com anidrido acético sem a ocorrência 

da acetilação secundária, apenas com o controle da temperatura (ALHADI et al., 2015).  
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Sendo assim, foi realizada uma tentativa de obtenção do composto 1f baseada no 

protocolo descrito por Alhadi e colaboradores (2015), em que a reação de heterociclização do 

composto 2a foi conduzida à temperatura de 70-80ºC ao invés de temperatura de refluxo, 

utilizada na obtenção dos derivados 1a-1e (ALMEIDA, 2008; LEE et al., 2010; KOÇYIĞIT-

KAYMAKÇIOĞLU et al., 2012; MOREIRA OSÓRIO et al., 2012; OLIVEIRA, 2013). No 

entanto, com esse método foi obtido novamente o composto 2-(acetoxifenil)-2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazolina (1a), porém com um aumento do tempo reacional de 2h para 36h. O 

resultado obtido indica que a reação de acetilação do grupamento hidroxila deve ocorrer 

simultaneamente à reação de heterociclização, o que explicaria o fato do produto O-acetilado 

também não ter sido detectado durante a condução desse método. Deste modo, o método 

mostrou-se inviável para a obtenção dos derivados 2-(hidroxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-

oxadiazolina (1f-1j). 

A segunda abordagem sintética adotada para a obtenção dos compostos 1f-1j foi a 

hidrólise seletiva do grupamento acetato dos derivados 1a-1e, a fim de preservar o 

grupamento acetamida presente no anel 1,3,4-oxadiazolina.  

De modo geral, a hidrólise de amidas, tanto em meio ácido quanto em meio básico, 

exige a aplicação de condições mais drásticas do que a hidrólise de ésteres, como a utilização 

de altas temperaturas de reação ou tempos de reação mais prolongados (WANG et al., 2012). 

Sendo assim, a utilização de métodos de hidrólise em condições mais brandas de temperatura 

e/ou que utilizem catalisadores de menor força ácida/básica poderiam garantir a seletividade 

da hidrólise do grupamento acetato frente ao grupamento acetamida.  

Nesse contexto, dois métodos foram inicialmente testados para hidrólise dos 

compostos 1d e 1e: um com uma base fraca (AcONaaq 4,2M em n-BuOH) e aquecimento 

convencional,  em temperatura de refluxo, ou sob irradiação de micro-ondas em aparelho do 

tipo doméstico (NARENDER; REDDY; MADHUR, 2009); e outro que utiliza uma base forte 

como catalizador (KOH), mas conduzida em temperatura ambiente (ISKANDER et al., 2015) 

(Tabela 7). Entretanto, com ambos compostos 1d e 1e os métodos utilizados conduziram à 

obtenção do produto diacilidrazida 1k (Esquema 8). De fato há relatos na literatura de 

obtenção de diacilidrazidas a partir de 1,3,4-oxadiazolinas quando estas são expostas a meios 

fortemente ácidos ou polares (ZHOU et al., 2014).  

A obtenção do composto 1k foi confirmada por espectros de IV, RMN1H, RMN13C-

APT e espectroscopia de massas de alta resolução (EMAR) dos produtos de reação de 

hidrólise dos compostos 1d e 1e. Nos espectros de RMN 1H desse composto (ver Espectro 
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21, p. 114), foi possível observar os sinais correspondentes aos hidrogênios do sistema 1H-

pirazolo[3,4-b]piridina, porém, não foi possível observar os sinais referentes ao hidrogênio H-

12 (singleto em δ6,9-δ7,1 ppm) e nem os sinais referentes aos hidrogênios aromáticos do 

grupamento fenila substituído, sugerindo que essa parte do composto (1d ou 1e) tenha sido 

eliminada durante a reação. De maneira semelhante, análise do espectro de RMN 13C-APT do 

composto 1k (ver Espectro 22, p. 114) não foram observados os sinais referentes ao carbono 

C-12 (~ δ90,0 ppm) e aos carbonos aromáticos do grupamento fenila substituído. Na análise 

de EMAR (ver Espectro 23, p. 115) foi observado o íon molecular do composto 1k no modo 

positivo (M+1) equivalente a 386,1611, com erro de 0,1295 em relação a massa calculada 

(386,16115). 

 

 

Esquema 8: Tentativas de hidrólise dos compostos 1a, 1d e 1e que forneceram a diacilidrazida 1k. Reagentes e 
condições: A) NaOAc, n-BuOH, Refluxo; B) NaOAc, n-BuOH, MO; C) KOH (3 eq.), MeOH, t.a. 

 

Em uma quarta tentativa de hidrólise seletiva do grupo acetato, foram utilizadas 

condições ainda mais brandas, tanto de temperatura quanto com relação à basicidade do meio 

reacional, com solução saturada de NaHCO3(aq) em metanol a temperatura ambiente, sem e 

com utilização de ultrassom (Esquema 9) (CASTAGNOLO et al., 2007).  

 

 

Esquema 9: Obtenção dos compostos 1f e 1g utilizando o método de hidrólise com NaHCO3. 
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Métodos de hidrólise utilizando NaHCO3 são amplamente utilizados como reações de 

desproteção de acetatos aromáticos, visto que o grupamento acetato é um dos principais 

grupamentos de proteção de fenóis e catecóis (GREENE; WUTS, 2006). Inicialmente, apenas 

o composto 1a foi submetido a este método de hidrólise. Nas condições estabelecidas para o 

método, o produto 1f foi obtido com rendimento de 88% após 30h de reação (Tabela 7). 

Supomos que o longo tempo necessário para promover a hidrólise completa do grupamento 

acetato tenha se dado devido à baixa solubilidade do composto 1a no meio reacional, fazendo 

com que a reação acontecesse apenas na interface sólido-líquido. Com o objetivo de diminuir 

o tempo reacional e melhorar o rendimento químico, foi introduzida uma modificação no 

método com a utilização de ultrassom. 

 A utilização de ultrassom como método de ativação tem sido bastante explorada em 

síntese orgânica, sejam em reações radicalares, reações que envolvem transferência de 

elétrons, extrações ou hidrólises. O mecanismo de ativação por ultrassom se dá por um 

fenômeno chamado cavitação acústica, o qual consiste na formação, crescimento e colapso e 

microbolhas em líquidos. Esse fenômeno permite que haja consideráveis alterações de calor e 

pressão a nível molecular, sem alterar consideravelmente as condições a nível macroscópico, 

sendo uma alternativa a outras técnicas de ativação mais drásticas, como altas pressões e 

temperaturas.  Dessa forma, a técnica de ativação por ultrassom pode conduzir a uma 

melhoria considerável de rendimentos químicos, diminuição do tempo reacional e, no caso de 

reações heterogêneas sólido-líquido, elimina a necessidade de utilização de catalizadores de 

transferência de fase, sendo capaz de promover a pulverização da fase sólida simultaneamente 

à ativação da reação na interface (PACCOLA et al., 2015; VEITÍA; FERROUD, 2015). 

A aplicação de ativação por ultrassom permitiu a diminuição do tempo reacional de 

30h para 13h, e a melhoria do rendimento químico de 88% para 99%. Desse modo, os demais 

compostos (1b-1e) também foram submetidos à ativação por ultrassom na aplicação do 

método de hidrólise com NaHCO3. No entanto, apenas o composto 1g (obtido a partir de 1b) 

pode ser obtido nas mesmas condições que o composto 1f. Os compostos 1c e 1e não foram 

hidrolizados nessas condições reacionais, mesmo após 48h sob efeito de ultrassom (Tabela 7). 
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Tabela 7: Abordagens reacionais adotadas na hidrólise dos compostos da série 1a-e e produtos obtidos.  

Composto 
de Partida Reagente Condições Tempo 

Reacional Produto Rendimento 
(%) 

Faixas de 
Fusão (ºC) 

1a KOH MeOH, t.a. 1h 1k 87 268-270 

1a NaHCO3 H2O/MeOH, t.a. 30h 1f 88 233-234 

1a NaHCO3 
H2O/MeOH,  

t.a., ))) 
13h 1f 99 233-234 

1b NaHCO3 
H2O/MeOH,  

t.a., ))) 
6h 1g 99 227-228 

1c NaHCO3 
H2O/MeOH,  

t.a., ))) 
>48h * - - 

1d AcONa n-BuOH, MO 3 min 1k 97 268-270 

1d NaHCO3 
H2O/MeOH,  

t.a., ))) 
<1h ** - - 

1e AcONa 
n-BuOH, 

Refluxo 
4h 1k 64 268-270 

1e AcONa n-BuOH, MO 10 min 1k 95 268-270 

1e NaHCO3 
H2O/MeOH,  

t.a., ))) 
>48h * - - 

Notas: 

*Não ocorreu hidrólise total 

**Produto final sofreu degradação 
 

O composto 1d sofreu degradação em tempo inferior a 1 hora quando submetido às 

condições reacionais citadas. A degradação do produto foi detectada pelo aspecto do meio, 

que passou a apresentar coloração marrom escura, e por cromatografia em camada fina.  

Possivelmente, a degradação desse composto foi motivada pelo efeito da ativação 

ultrassônica em meio aquoso, pois compostos fenólicos podem ser susceptíveis à degradação 

quando expostos ao ultrassom em diferentes frequências, uma vez que a cavitação pode 

induzir a formação de radicais hidroxila (PETRIER et al., 1994; MALEKI et al., 2007; 

VEITÍA; FERROUD, 2015). 

 Particularmente, a formação de radicais em compostos catecóis conduz a formação de 

ortobenzoquinonas, que conferem uma coloração escura ao meio reacional. Posteriormente, 

ocorre a abertura do anel, com a formação de ácido mucônico e, por fim, de gás carbônico 

(Esquema 10) (BERLAN et al., 1994; WU et al., 2001). 

 

 

Esquema 10: Degradação do catecol via formação de radicais fenóxi ativada por efeito de ultrassom. 
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A obtenção dos compostos 1f e 1g foi confirmada por análises espectroscópicas de IV, 

RMN, e EMAR. Os principais sinais observados na espectroscopia na região do IV dos 

compostos 1f (Espectro 24, p. 116) e 1g (Espectro 27, p. 119) correspondem ao estiramento 

da ligação O-H (3159 cm-1
 e 3263 cm-1, respectivamente) e ao estiramento da ligação C=O de 

amida (1651 cm-1 e 1644 cm-1, respectivamente). 

O espectro de RMN 1H  do composto 1f (Espectro 25, p. 117) revelou sinais do tipo 

singleto em δ2,33 ppm correspondentes ao hidrogênios metílicos associados ao grupamento 

acetamida; singleto em δ2,79 ppm associado aos hidrogênios do grupamento metila na 

posição 3 do sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina (H-8); singleto em δ7,17 ppm associado ao 

hidrogênio na posição 2 do anel oxadiazolina (H-12); singleto em δ8,02 ppm correspondente 

ao hidrogênio H-5 do sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina; além de dubletos, duplos-dubletos e 

multipletos correspondentes aos demais hidrogênios aromáticos. Também foi possível 

identificar um sinal do tipo singleto em δ8,38 ppm, que provavelmente corresponde ao 

hidrogênio fenólicos de 1f, respectivamente. Também não foi identificado sinal 

correspondente à metila do grupamento acetato, corroborando a ocorrência da hidrólise. 

De maneira semelhante ao observado para o composto 1f, no espectro de RMN 1H  do 

composto 1g (Espectro 28, p. 120) também foi possível observar os sinais correspondentes 

aos hidrogênios metílicos do grupamento acetamida (δ2,32 ppm, s, 3H), aos hidrogênios 

metílicos H-8 (δ2,74 ppm, s, 3H),  ao hidrogênio H-12 (δ7,13 ppm, s, 1H), aos demais 

hidrogênios aromáticos do sistema. 

Os principais sinais observados no espectro de RMN ¹³C-APT do composto 1b são os 

relativos às metilas do grupamento acetamida (δ16,56 ppm) e na posição 3 do sistema 1H-

pirazolo[3,4-b]piridina (δ21,23 ppm), o sinal do carbono na posição 2 do anel oxadiazolina 

(δ92,22) e o sinal da carbonila do grupamento acetamida (δ166,89 ppm). A ausência dos 

sinais correspondentes à carbonila e à metila do grupamento acetato com a manutenção dos 

sinais associados ao grupamento acetamida também confirmam o sucesso da reação de 

hidrólise seletiva. 

Os espectros de EMAR do composto 1f (Espectro 26, p. 118) e 1g (Espectro 30, p. 

122) revelaram m/z 490,1874 para íons moleculares (M+1) de ambos os compostos 1f e 1g. 

Nos dois casos, o pico base correspondeu ao íon molecular M+1 (100%), o qual foi tomado 

como referência para a análise de exatidão (E= (T – Exp)/T x 106), resultado em um erro 

equivalente a -0,0816, indicando que os compostos possuem padrão de pureza aceitável. 
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5.3 – AVALIAÇÃO BIOLÓGICA 

 

Os derivados 1,3,4-oxadiazolina (1a-d, 1f, 1g) foram submetidos a testes in vitro para 

avaliar a atividade antichagásica expressa como a concentração necessária para inibir 50% 

dos parasitas (IC50), considerando a forma intracelular amastigota da cepa CL Brener do clone 

B5 (CL-B5) de T. cruzi (Tabela 8). O composto 1e não foi avaliado devido a sua baixa 

solubilidade em meio aquoso, o que inviabilizou a execução do protocolo para esta amostra.  

A cepa CL-B5 de T. cruzi é geneticamente modificada para expressar a enzima -

galactosidase de Escherichia coli, codificada pelo gene lacZ, que metaboliza o substrato 

vermelho- -D-galactopiranosideo-clorofenol (chlorophenol red-beta-d-galactopyranoside - 

CPRG), promovendo uma reação colorimétrica em parasitos viáveis dentro ou fora da célula 

hospedeira (Figura 35) (LE-SENNE et al., 2002; ESPERANDIM et al., 2010; JUERS; 

MATTHEWS; HUBER, 2012). 

Os derivados 1,3,4-oxadiazolina que apresentaram atividade tripanocida frente à forma 

intracelular amastigota de T. cruzi, também foram avaliados quanto a sua citotoxidez em 

células da linhagem LLCMK2 (células de rim de Macaca mulata), expressa como a 

concentração capaz de matar 50% das células infectadas pelo T. cruzi (CC50) (Tabela 8). O 

fármaco benzonidazol (BZD) foi utilizado como referência de controle positivo para atividade 

tripanocida e para comparação nos resultados de citotoxidez. 
 

 

Figura 35: Reação colorimétrica promovida em parasitos viáveis da cepa CL-B5 do T. cruzi 
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Tabela 8: Atividade tripanocida frente à forma amastigota do T. cruzi (IC50), citotoxicidade (CC50) e índice de 
seletividade (IS) dos derivados 1,3,4-oxadiazolina (1a-1d 1f, 1g) , em comparação com os precursores sintéticos 
N’-benzilidenocarboidrazidas (2a-2c) e com o fármaco benzonidazol (BZD). 

 
 

Composto R1 R2 R3 IC50 (µM)a CC50 (µM)a ISb 

1a OAc H H 22,64 64,79 2,86 

1b H OAc H 16,26 >100 6,15 

1c H H OAc 1,11 >100 89,89 

1d OAc OAc H 33,90 54,51 1,61 

1f OH H H 17,70 34,42 1,94 

1g H OH H 10,53 17,15 1,63 

2ac OH H H 21,42 22595,00 1054,86 

2bc H OH H 23,18 69,59 3,00 

2cc H H OH 0,85 >200 >235 

BZD - - - 3,90 312,90 80,23 

Notas: 
a 
Média de valores obtidos em duplicata; 

b
 IS=CC50/IC50; 

c
 Dados obtidos de Ribeiro (2017) 

 

Todos os derivados da série 1,3,4-oxadiazolina apresentaram considerável atividade 

inibitória contra a forma amastigota de T. cruzi. Entretanto, a presença do grupo acetila parece 

ser importante para a redução da citotoxidez dos derivados da série, visto que os derivados 

acetilados (1a-1c) apresentaram menor citotoxidez que os derivados hidroxilados (1f e 1g). Os 

derivados 1b e 1c apresentaram CC50 superior a 100 µM, indicando que esses compostos 

apresentam a menor citotoxicidez dentre os derivados da série 1,3,4-oxadiazolina, sendo o 

derivado 1h o que demonstrou melhor atividade tripanocida (IC50= 1,11 M), 
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aproximadamente 3,5 vezes mais potente que o fármaco benzonidazol. 

Nos demais compostos, observa-se que os derivados que apresentam substituintes na 

posição meta- (1b e 1g) foram mais ativos (IC50= 10,53 e 16,26 M, respectivamente) que os 

respectivos análogos com substituinte na posição para- (1a e 1f), porém o índice de 

seletividade desses compostos se manteve baixo (IS= 1,63 – 6,15 M), não acompanhando o 

aumento de atividade frente à forma amastigota do parasita. A atividade demonstrada pelo 

derivado 3,4-dissubstituído (1d, IC50=33,90 M, CC50= 54,51 M) reforça que a presença de 

substituinte na posição para- em derivados da série 1,3,4-oxadiazolina, reduz a atividade 

desses compostos e não melhora o índice de seletividade (Tabela 8).   

O índice de seletividade (IS) dos compostos considerou a razão entre o valor de CC50 e 

IC50, sendo que um valor de IS maior que 50 sugere que o composto é suficientemente 

seletivo para que possa avançar para avaliações biológicas in vivo (ROMANHA et al., 2010).  

Comparando as atividades biológicas demonstradas pelos derivados da série 1,3,4-

oxadiazolina (1a-1d, 1f, 1g) com as dos precursores N’-benzilidenocarboidrazida (2a-2c), 

vemos que os derivados hidroxilados (1a e 1b) são menos seletivos (mais citotóxicos) que os 

análogos da série N’-benzilidenocarboidrazida (2a e 2b). Por outro lado, o derivado 

monossubstituído na posição orto- (1c), assim como seu análogo da série N’-

benzilidenocarboidrazida (2c), foi o derivado da série que demonstrou melhor atividade 

tripanocida e menor citotoxidez, com índice de seletividade comparável ao fármaco 

bezonidazol, indicando que esse composto tem atuação principalmente no parasito intracelular 

amastigota, com baixa toxidez para células hospedeiras.   

A substituição do grupamento N’-benzilidenocarboidrazida pelo grupamento 2-

(acetoxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina resultou num promissor composto (1c), com 

atividade tripanocida equivalente ao 2c, indicando que esse grupamento pode ser considerado 

um bioisóstero não-clássico de seu congênere N’-benzilidenocarboidrazida para a atividade 

antichagásica frente a forma amastigota do T. cruzi.  

Considerando que compostos N’-benzilidenocarboidrazidas podem possuir isômeros 

geométricos (E e Z) e que o isômero E é o mais abundante e, possivelmente, o mais ativo  

(DIAS et al., 2007; RIBEIRO, 2017), o fato do grupamento 2-(acetoxifenil)-2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazolina possuir maior similaridade estrutural ao isômero E de seu precurssor 

estrutural parece ser vantajoso (Figura 36). Além disso, a estrutura cíclica também induz uma 

maior restrição conformacional, o que reduz a entropia de interação com o receptor biológico, 

(FANG et al., 2014).  



62 

 

 

 

 

Figura 36: Relação entre estrutura e atividade dos compostos da série 1,3,4-oxadiazolinas para a atividade anti-
T. cruzi: restrição conformacional e posição dos substituintes no anel fenila.  

 

5.4 – ESTUDOS DE ANCORAMENTO MOLECULAR (DOCKING) 

 

Baseados no conceito de polifarmacologia (MORPHY; RANKOVIC, 2005; TALEVI, 

2015; SCOTTI et al., 2016), consideramos que a atividade tripanocida mostrada pelos 

compostos (1a-1d, 1f, 1g) nos testes biológicos in vitro pode ser resultante da interação 

intermolecular com diferentes alvos moleculares enzimáticos importantes para o metabolismo 

do parasita. 

Alguns autores já relacionaram a possibilidade de múltiplos alvos moleculares à 

atividade de compostos contra doenças consideradas negligenciadas (SCOTTI et al., 2016). 

Particularmente no caso de doenças de Chagas, recentemente num estudo da atividade de 

amidinas aromáticas frente a diferentes cepas de T. cruzi, foram propostos possíveis alvos 

enzimáticos a partir de estudos de ancoramento molecular (SANTOS et al., 2017). 

Nesse sentido, o estudo de ancoramento molecular foi realizado com o intuito de obter 

informações que pudessem ser consideradas relevantes para a atividade tripanocida 

apresentada pelos novos compostos sintetizados, derivados 2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina 

(1a-1d, 1f, 1g) frente à forma intracelular amastigota, considerando dois possíveis alvos 

enzimáticos do T. cruzi. 

A enzima esterol C14-α desmetilase (CYP51) faz parte da biossíntese do ergosterol e 

modificações nessa via causam alterações morfológicas que levam a morte do parasita 

(COSENTINO; AGÜERO, 2014; G. DUSCHAK, 2016; CHATELAIN; IOSET, 2018). Já a 

cisteíno-protease denominada cruzaína tem papel fundamental em todas as etapas do ciclo de 

vida do parasita, principalmente na forma intracelular amastigota, pois está relacionada ao 
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mecanismo de escape do sistema imunológico (DUSCHAK; COUTO, 2009). Assim, devido à 

importância das enzimas CYP51 e cruzaína no metabolismo do parasita T. cruzi, essas 

enzimas foram avaliadas como potenciais alvos para ação tripanocida dos derivados 2,3-di-

hidro-1,3,4-oxadiazolina. 

O composto 1c (IC50=1,11 µM), mais ativo da nova série de derivados 2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazolina do sistema 1,6-difenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, foi utilizado nos estudos 

de ancoramento molecular.  

Na análise conformacional do composto 1c, observa-se que a  introdução do 

anel 1,3,4-oxadiazolina no sistema 1,6-difenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, resultou em 

4 ângulos diedros (Figura 37), os quais foram avaliados para ambos isômeros ópticos (R e S) 

desse composto, obtido como racemato na síntese utilizada (Figura 37). 

 

 

Isômero 
Ângulos Diedros  

ω1 ω2 ω3 ω4 

R 304,45º 255,19º 16,22º 329,34º 

S 280,93º 291,96º 349,21º 36,32º 
Notas:  ω1= C-15, O-6’’’, C-6’’’, C-5’’’;  ω2=  C-6’’’, C-1’’’, C-12, N-11;  ω3=  N-10, N-11, C-13, C-14;       

ω4=  N-10, C-9, C-4, C-5. 

 
Figura 37: Estrutura dos confôrmeros dos isômeros R e S do composto 1c, destacando o centro quiral e os 
ângulos diedros. 
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5.4.1 – Ancoramento molecular com a Cruzaína 

 

No estudo de ancoramento molecular com a enzima cruzaína, a escolha dos dados 

cristalográficos da enzima, depositado no Protein Data Bank (PDB), e o protocolo de 

ancoramento molecular foram baseados no trabalho de Ribeiro (2017). 

No cálculo da energia de interação do ligante com a enzima cruzaína, os dois possíveis 

isômeros do composto 1c foram avaliados. Comparando os resultados obtidos: isômero R (ΔG 

= -6,63 kcal/mol) e isômero S (ΔG = -6,49 kcal/mol), podemos observar que os isômeros não 

apresentam diferença significativa quanto à afinidade pela enzima. 

O ancoramento do isômero R de 1c no sítio ativo da enzima mostrou três possíveis 

interações por ligação hidrogênio (Figura 38A), as quais duas interações ocorrem com o 

nitrogênio da cadeia principal de Gly66, uma com o nitrogênio do anel piridina do núcleo 1H-

pirazolo[3,4-b]piridina e outra na carbonila do grupo acetoxibenzil, e outra interação 

envolvendo a carbonila do grupo acetoxibenzil com a hidroxila do resíduo Ser61 (Figura 

38A). Entretanto, observamos que o isômero S de 1c não apresenta interação por ligação 

hidrogênio com essa enzima (Figura 38B), devido à diferença entre a orientação e 

conformação desse isômero em relação ao isômero R (Figura 37). 

 

 

Figura 38: Complexo formado com 1c no sítio de ligação da enzima cruzaína. (A) isômero R e (B) isômero S. 
As linhas pontilhadas representam as ligações de hidrogênio. 

 

É importante ressaltar que o resíduo Gly66 parece ter um papel relevante na interação 

com a enzima cruzaína, como mencionado em outros trabalhos na literatura científica 

(WIGGERS et al., 2013; HOELZ et al., 2015; Ribeiro, 2017), o qual pode funcionar como um 

direcionador dos inibidores para o sítio de ligação. 
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5.4.2- Ancoramento molecular com a CYP51 

 

O estudo de ancoramento molecular foi realizado utilizando os dados cristalográficos 

da enzima CYP51, depositado no Protein Data Bank (PDB) sob o código 4C27 (resolução = 

1,95 Å), complexado com o ligante 26N (VIEIRA et al., 2014).  

No estudo de ancoramento molecular o sítio ativo da enzima CYP51 foi delimitado a 

partir do centro de massa do ligante 26N, englobando seu cofator (Figura 39A). Comparando 

as energias de interação dos isômeros R e S de 1c, no sítio ativo da enzima, podemos observar 

que o isômero S (ΔG = -11,17 kcal/mol) apresenta uma afinidade ligeiramente maior pela 

enzima CYP51 que o isômero R (ΔG = -10,44 kcal/mol). 

 

  

Figura 39: Estrutura tridimensional da enzima CYP51 e complexo formado com 1c no sítio de ligação. 
(A) Estrutura tridimensional da enzima CYP51 obtida do site PDB. A caixa delimita o sitio ativo avaliado por 
ancoramento molecular. Sitio de ligação da enzima CYP51 complexado com o isômero S (B), isômero R (C) de 
1c. As linhas pontilhadas representam ligações de hidrogênio; linha cheia em vermelho representa interação 
eletrostática; linha cheia em marrom representa a distancia do nitrogênio até o átomo de ferro. 

 

No ancoramento do isômero R de 1c, foram detectadas interações por ligação 

hidrogênio entre o nitrogênio da cadeia principal de Met358 e a carbonila do grupo acetamida, 
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e a interação entre a hidroxila de Tyr103 e o oxigênio do núcleo 1,3,4-oxadiazolina (Figura 

39B). É importante observar que o isômero R ocupa uma região próxima ao cofator, no qual 

um átomo de nitrogênio do núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina está direcionado para o átomo 

de ferro do grupo heme, há uma distância de 6,6 Å, que apesar de superior ao relatado para 

inibidores azóis (HARGROVE et al., 2013; FRIGGERI et al., 2014; VIEIRA et al., 2014), a 

proximidade com o resíduo Tyr103 parece ser importante para direcionar a coordenação do 

átomo de nitrogênio com o grupo heme (CALVET et al., 2014; VIEIRA et al., 2014). 

Na pose obtida com o isômero S de 1c, observamos que este interage com os resíduos 

Met460, Val461 e His294 na entrada da cavidade que dá acesso ao cofator, das quais duas 

com o grupo acetila. No ancoramento foram observadas duas interações por ligação 

hidrogênio com os nitrogênios da cadeia principal dos resíduos Met460 e Val461, e o oxigênio 

do núcleo 1,3,4-oxadiazolina e a carbonila do grupo acetila, respectivamente, e uma interação  

eletrostática entre His294 e o oxigênio da carbonila do grupo acetila (Figura 39C).  

Os resultados obtidos indicam que há possibilidade do composto 1c interagir com 

ambas as enzimas avaliavas, cruzaína e CYP51, corroborando com a possibilidade da 

atividade demonstrada por esse composto estar relacionada a múltiplos alvos. Entretanto, 

tanto as interações por ligação de hidrogênio quanto a menor energia (∆G) observadas 

indicam uma melhor interação do composto com a enzima CYP51 em comparação com a 

cruzaína. Por outro lado, interessante notar que a CYP51 parece ter mais afinidade pelo 

isômero S enquanto que a cruzaína parece ter mais afinidade pelo isômero R. Na continuidade 

desse estudo poderão ser avaliados também outros alvos enzimáticos do ciclo de vida do T. 

cruzi, tais como argininoquinase, farnesildifosfato sintase e fosfodiesterase C (MENNA-

BARRETO; DE CASTRO, 2017). 
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6- CONCLUSÕES:  
 

Foram sintetizados com bons rendimentos químicos oito novos compostos 

derivados   do sistema  1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina. Os derivados 3-acil-2-

(acetoxifenil)-1,3,4-oxadiazolina (1a-1e) foram sintetizados por reação de heterociclização 

oxidativa de precursores N’-(hidróxi-substituídos)benzilideno-4-carboidrazida--1,6-difenil--3-

metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina,  os derivados 3-acil-2-(hidroxifenil) -1,3,4-

oxadiazolina (1f e1g) e diacilidrazida (1k) obtidos por hidrólises básicas dos derivados 3-acil-

2-(acetoxifenil)-1,3,4-oxadiazolina (1a e 1b) e (1d ou 1e), respectivamente. Os demais 

derivados hidroxilados planejados (1h–1j) não foram obtidos pelos métodos de hidrólise 

utilizados. 

Os novos compostos foram caracterizados pela combinação das técnicas 

espectroscópicas na região do infravermelho, ressonância magnética nuclear unidimensional 

de hidrogênio e carbono (¹H e ¹³C-APT) e bidimensional (HMBC e HSQC), e espectrometria 

de massas de alta resolução.  

Avaliação em ensaios in vitro dos derivados 1,3,4-oxadiazolina quanto ao perfil de 

atividade tripanocidade demonstrou que a posição orto-  no grupamento acetoxifenil resultou 

em um composto (1c) com atividade promissora (IC50 = 1,11 µM), cerca de 3,5 vezes superior 

ao fármaco benzonidazol, e com índice de seletividade comparável ao do mesmo. Além disso, 

a atividade tripanocida demonstrada pelo composto 1c também foi comparável à apresentada 

pelo análogo N’-benzilidenocarboidrazida (2c), indicando que o heterociclo 1,3,4-

oxadiazolina pode ser um bioisóstero não-clássico para o grupo carboidrazida. O potencial 

promissor do composto 1c permitiu que este fosse selecionado para posterior avaliação 

biológica em testes in vivo. 

Estudos de ancoramento molecular demonstraram que o composto 1c é capaz de 

interagir tanto com a enzima cruzaína quanto com a CYP51, indicando que o modo de ação 

desse derivado pode estar relacionado a mais de um alvo bioquímico do parasita.  

Como perspectiva do presente estudo tem-se de obter a separação enantiomérica dos 

isômeros R e S do composto 1c, realizar os testes biológicos com os isômeros separadamente 

e investigar a possibilidade de atuação deste composto em outros alvos bioquímicos 

conhecidos para o T. cruzi através de estudos de docking, dinâmica molecular e ensaios 

enzimáticos. 
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7- PARTE EXPERIMENTAL:  

 

7.1 – OBTENÇÃO DOS COMPOSTOS N'-BENZILIDENOCARBOIDRAZIDA (2a-2e): 

 

7.1.1- Procedimento Geral: 

 

 

 

Os compostos foram sintetizados conforme descrito por RIBEIRO (2017). Em um balão de 

fundo redondo de 25 mL, foi feita uma suspensão de 250 mg (0,73 mMol) do composto 6 em 

5 mL de glicerol. A mistura foi mantida sob agitação magnética e aquecida à temperatura de 

110-120º C e Em seguida, foram adicionados 1,46 mMol (2 equivalentes) do 

hidroxibenzaldeído correspondente, e mantida as mesmas condições reacionais. A reação foi 

monitorada por CCF (eluente: mistura de 1:1 (v/v) de hexano e acetato de etila). Após o término 

da reação, o meio reacional foi resfriado à temperatura ambiente, seguido de adição de água 

gelada. O produto precipitado foi filtrado a vácuo, lavado com água destilada e seco em 

dessecador. Os compostos N’-hidroxibenzilidenocarboidrazida (2a-2e) foram obtidos em 

tempos reacionais de 1h a 3h, com redimentos entre 85% e 99%, e purificados por 

recristalização em etanol absoluto. 

 

7.1.2- Características e Análise Espectroscópica: 

 

4-(N'-(4-hidroxifenil)metilideno)carboidrazida-1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina 

(2a): 

Características e análise espectroscópica, de acordo com a literatura (DIAS et al., 2007): 

- Sólido amarelo, rendimento de 85%; Ponto de fusão: 278–280° C;  

- IV (KBr,  cm-1): 3300–3100 (O-H), 1660 (C=O). 
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4-(N'-(3-hidroxifenil)metilideno)carboidrazida-1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina 

(2b): 

Características e análise espectroscópica, de acordo com a literatura (DIAS et al., 2007): 

- Sólido amarelo claro, rendimento de 99%. Ponto de fusão: 240-242° C / 246-247° C.  

- IV (KBr,  cm-1): 3331 (O-H), 3253 (N-H), 1666 (C=O)  

 

4-(N'-(2-hidroxifenil)metilideno)carboidrazida-1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina 

(2c):  

Características e análise espectroscópica, de acordo com a literatura (DIAS et al., 2007): 

- Sólido amarelo, rendimento de 96%. Ponto de fusão: 253-254° C / 256-257° C.  

- IV (KBr,  cm-1): 3200 (N-H), 1648 (C=O)  

 

4-(N'-(3,4-di-hidroxifenil)metilideno)carboidrazida-1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-

b]piridina (2d):  

Características e análise espectroscópica, de acordo com a literatura (DIAS et al., 2007): 

- Sólido amarelo escuro, rendimento de 98%. Ponto de fusão: 209-211° C/238-240° C.  

- IV (KBr,  cm-1): 3433 (O-H), 3349 (O-H), 3183 (N-H), 1643 (C=O)  

 

4-(N'-(3-hidróxi-4-metóxifenil)metilideno)carboidrazida-1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-

b]piridina (2e):  

Características e análise espectroscópica, de acordo com a literatura (DIAS et al., 2007): 

- Sólido branco, rendimento de 90%. Ponto de fusão: 223-225° C / 247-248° C. 

- IV (KBr,  cm-1): 3391 (O-H), 3208 (N-H), 1651 (C=O), 1601,01 (C=N), 1505 (C=C).  
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7.2 – OBTENÇÃO DOS COMPOSTOS 2-(ACETOXIFENIL)-2,3-DI-HIDRO-1,3,4-

OXADIAZOLINA (1a-1e): 

 

 

 

7.2.1 – Procedimento Geral (Método A): 

 

Em um balão de fundo redondo de 25 mL foi feita uma suspensão de 0,225 mMol do 

composto N’-benzilidenocarboidrazida correspondente (2a-2e) em 5 mL (20 mL/mMol) de 

anidrido acético. O meio reacional foi mantido sob agitação e em temperatura de refluxo 

(138,9º C), e o desenvolvimento da reação monitorado por CCF (eluente: mistura 3:4 (v/v) de 

hexano em acetato de etila). Após o término da reação, o meio reacional foi resfriado à 

temperatura ambiente, seguido de adição de etanol 95% (5 mL) e água destilada gelada (10 

mL) , e mantido em agitação vigorosa até a precipitação do produto. O precipitado formado 

foi filtrado a vácuo, lavado com água destilada e seco em dessecador, fornecendo os derivados 

2-(acetoxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina correspondentes (1a-1e). Esses compostos 

foram obtidos em tempos reacionais entre 2h e 6h, em rendimentos variando de 75% a 88% e 

purificados por recristalização em etanol. 

 

7.2.2 – Procedimento Geral (Método B): 

 

Conforme o ítem 7.2.1, porém, com temperatura reacional mantida em 70-80ºC. 
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7.2.3 – Características e Análise Espectroscópica: 

 

Acetato de 4-(3-acetil-5-(1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazol-2-il)fenila (1a):  

- Características:  

Sólido amarelo, rendimento de 88% (Método A) e 89% (Método B). Ponto de fusão: 175-

176°C. 

- Análise espectroscópica: 

IV (KBr,  cm-1): 3077 cm-1 (CSp2-H); 2918 cm-1 (CSp3-H); 1771 cm-1 (C=O, Éster); 1672 cm-1 

(C=O, Amida). 

RMN 
1
H (300 MHz) CDCl3/TMS (δ ppm):  2,30 (s, 3H, H-16); 2,42 (s, 3H, H-14); 2,89 (s, 

3H, H-8); 7,15 (s, 1H, H-12); 7,18 (d, 2H, J = 8,7 Hz, H-3’’’/H5’’’); 7,33 (dd, 1H, J = 7,2 e 

1,2 Hz, H-4’); 7,49-7,57 (m, 7H, H-3’/H-3’’/H-4’’/H-2’’’/ H-6’’’); 8,03 (s, 1H, H-5); 8,15 

(dd, 2H, J=8,4 e 1,8 Hz, H=2’’); 8,35 (dd, 2H, J=8,7 e 1,2 Hz, H-2’). 

RMN 
13

C-APT (75 MHz) CDCl3/TMS (δ ppm): 17,35 (C-8); 21,04 (C-16); 21,71 (C-14); 91,97 

(C-12); 110,58 (C-3a); 113,61 (C-5); 121,34 (C-2’); 122,14 (C-3’’’/C-5’’’); 125,84 (C-4’); 

127,26 (C-1’’); 127,45 (C-2’’); 127,95 (C-2’’’/C-6’’’); 128,89 (C-4’’); 128,96 (C-3’); 129,96 

(C-3’’); 133,40 (C-1’’’); 137,98 (C-4); 139,24 (C-1’); 142,40 (C-3); 151,88 (C-7a); 151,98 

(C-4’’’); 153,34 (C-9); 156,50 (C-6); 167,93 (C-13); 169,06 (C-15). 

EMAR (+): m/z 532,1979; calc.: m/z 532,19793 

 

Acetato de 3-(3-acetil-5-(1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazol-2-il)fenila (1b):  

- Características:  

Sólido amarelo, rendimento de 69% (Método A). Ponto de fusão: 148-150°C. 

- Análise espectroscópica: 

IV (KBr,  cm-1): 3067 cm-1 (CSp2-H); 2932 cm-1 (CSp3-H); 1764 cm-1 (C=O, Éster); 1672 cm-1 

(C=O, Amida). 

RMN 
1
H (300 MHz) CDCl3/TMS (δ ppm):  2,29 (s, 3H, H-16); 2,43 (s, 3H, H-14); 2,88 (s, 

3H, H-8); 7,14 (s, 1H, H-12); 7,20 (ddd, 1H, J =  7,5, 1,8 e 1,8 Hz, H-2’’’); 7,29 (dd,1H, J = 

1,8 e 1,8 Hz, H-6’’’); 7,33 (dd, 1H, J = 7,5 e 7,2 Hz, H-3’’’); 7,43-7,58 (m, 7H, H-3’/H-4’/H-

3’’/H-4’’/H4’’’); 8,04 (s, 1H, H-5); 8,16 (dd, 2H, J = 7,8 e 1,5 Hz, H2’’); 8,35 (d, 2H, J = 7,8 

Hz, H-2’). 
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RMN 
13

C-APT (75 MHz) CDCl3/TMS (δ ppm): 17,35 (C-8); 21,09 (C-16); 21,73 (C-14); 

91,82 (C-12); 110,57 (C-3a); 113,64 (C-5); 121,33 (C-2’); 123,50 (C-4’’’/C-6’’’); 123,98 (C-

2’’’/C-3’’’); 125,85 (C-4’); 127,18 (C-1’’); 127,45 (C-2’’); 128,89 (C-4’’); 128,96 (C-3’); 

129,96 (C-3’’); 137,44 (C-1’’’); 137,95 (C-4); 139,20 (C-1’); 142,41 (C-3); 150,99 (C-7a); 

151,84 (C-5’’’); 153,38 (C-9); 156,48 (C-6); 167,99 (C-13); 169,06 (C-15). 

EMAR (+): m/z 532,1979; calc.: m/z 532,19793 

 

Acetato de 2-(3-acetil-5-(1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazol-2-il)fenila (1c): 

- Características:  

Sólido amarelo, rendimento de 75% (Método A). Ponto de fusão: 200-201°C. 

- Análise espectroscópica: 

IV (KBr,  cm-1): 3069 cm-1 (CSp2-H); 2929 cm-1 (CSp3-H); 1766 cm-1 (C=O, Éster); 1668 cm-1 

(C=O, Amida) 

RMN 
1
H (300 MHz) CDCl3/TMS (δ ppm): 2,21 (s, 3H, H-16); 2,43 (s, 3H, H-14); 2,92 (s, 

3H, H-8); 7,21 (dd, 1H, J = 8,0 Hz, H-3’’’); 7,28 (s, 1H, H-12); 7,33 (dd, 2H, J = 8,0 e 1,0 

Hz, H-2’’’/H-4’’’); 7,47-7,58 (m, 7H, H-3’/H-4’/H-3’’/H-4’’/H-5’’’); 8,03 (s, 1H, H-5); 8,18 

(dd, 2H, J = 8,1 e 1,5 Hz, H-2’’); 8,35 (dd, 2H, J = 8,7 e 1,2 Hz, H-2’);  

EMAR (+): m/z 532,1979; calc.: m/z 532,19793 

 

Diacetato de 4-(3-acetil-5-(1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,2-fenileno (1d): 

- Características:  

Sólido amarelo, rendimento de 78% (Método A). Ponto de fusão: 229-231°C. 

- Análise espectroscópica: 

IV (KBr,  cm-1): 3100 cm-1 (CSp2-H); 2900 cm-1 (CSp3-H); 1769 cm-1 (C=O, Éster); 1683 cm-1 

(C=O, Amida) 

RMN 
1
H (500 MHz) CDCl3/TMS (δ ppm): 2,28 (s, 3H, H-16’); 2,29 (s, 3H, H-16); 2,44 (s, 

3H, H-14); 2,921 (s,3H, H-8); 7,19 (s, 1H, H-12); 7,28 (d, 1H, J = 8.5 Hz, H-3’’’); 7,41 (d, 

1H, J = 2,0 Hz, H-6’’’); 7,46 (dd, 1H, J = 8,5 e 2,0 Hz, H-2’’’); 7,48-7,55 (m, 6-H, H-3’/H-

4’/H-3’’/H-4’’ ); 8,09 (s, 1H, H-5); 8,19 (dd, 2H, J = 8,5 e 1,5 Hz, H-2’’); 8,35 (d, 2H, J = 8,0 

Hz, H-2’). 

EMAR (+): m/z 590,2034; calc.: m/z 590,20341 
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Acetato de 5-(3-acetil-5-(1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-2,3-di-hidro-

1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-metoxifenila (1e): 

- Características:  

Sólido amarelo, rendimento de 75% (Método A). Ponto de fusão: 160°C. 

- Análise espectroscópica: 

IV (KBr,  cm-1): 3050 cm-1 (CSp2-H); 2950 cm-1 (CSp3-H); 1763 cm-1 (C=O, Éster); 1667 cm-1 

(C=O, Amida) 

RMN 
1
H (500 MHz) CDCl3/TMS (δ ppm): 2,92 (s, 3H, H-8); 2,44 (s, 3H, H-14); 2,29 (s, 3H, 

H-16); 3,85 (s, 3H, H-17); 7,02 (d, 1H, J = 8,5 Hz, H-3’’’); 7,14 (s, 1H, H-12); 7,22 (d, 1H, J 

= 2,0 Hz, H-6’’’); 7,33 (dd, 1H, J = 7,0 e 1,0 Hz, H-4’); 7,42 (dd, 1H, J = 8,5 e 2,0 Hz, 

H2’’’); 7,48-7,57 (m, 5H, H-3’/H-3’’/H-4’’); 8,08 (s, 1H, H-5); 8,18 (dd, 2H, J = 8,5 e 1,5 Hz, 

H-2’’); 8,35 (dd, 2H, J = 8,5 e 1,0 Hz, H-2’). 

EMAR (+): m/z 562,2085; calc.: m/z 562,20849 

 

7.3 – OBTENÇÃO DOS COMPOSTOS 2-(HIDROXIFENIL)-2,3-DI-HIDRO-1,3,4-

OXADIAZOLINA (1f-1g): 

 

 

 

7.3.1 – Procedimento Geral (Método A): 

 

Em um balão de fundo redondo de 25 mL foi feita uma suspensão do 2-(acetoxifenil)-

2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina (1a) (0,200 mMol) em  metanol (9 mL), e adicionado solução 

aquosa saturada de NaHCO3 (4 mL). O meio reacional foi mantido sob agitação magnética e 

em temperatura ambiente. A reação foi monitorada por CCF (eluente: mistura 3:4 (v/v) de 

hexano em acetato de etila). Após o término, o meio reacional teve pH ajustado com solução 
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aquosa 1M de HCl até pH 7,0. O precipitado formado foi filtrado a vácuo, lavado com água 

destilada e seco em dessecador. O derivado 2-(hidroxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina 

(1f) foi obtido no tempo reacional de 30h, com rendimento de 88%,e purificado por 

recristalização em metanol. 

 

7.3.2 – Procedimento Geral (Método B): 

 

Em um balão de fundo redondo de 50 mL foi feita uma suspensão do 2-(acetoxifenil)-

2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina correspondente (1a ou 1b) (0,200 mMol) em  metanol (9 mL), 

e adicionado  solução aquosa saturada de NaHCO3 (4 mL). O meio reacional foi 

homogeneizado por agitação manual e, posteriormente mantido em banho de ultrassom na 

frequência de 40 kHz, em temperatura ambiente.  O monitoramento, o isolamento e a 

purificação dos produtos obtidos por este método foram idênticos ao descrito no ítem 7.3.1. 

Os derivados 2-(hidroxifenil)-2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina (1f e 1g) foram obtidos com 

rendimentos de 99%, em tempos reacionais de 13h e 6h, respectivamente. Os produtos foram 

purificados por recristalização em metanol.  

 

7.3.3 – Características e Análise Espectroscópica: 

 

1-(2-(4-hidroxifenil)-5-(1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-

3(2H)-il)etanona (1f): 

- Características:  

Sólido amarelo, rendimento de 88% (Método A) e 99% (Método B). Ponto de fusão: 233-

234°C. 

- Análise espectroscópica: 

IV (KBr,  cm-1): 3159 cm-1
 (O-H); 1651 cm-1 (C=O, Amida). 

RMN 
1H (500 MHz) DMSO/TMS (δ ppm):  2,34 (s, 3H, H3C(CO)N-); 2,79 (s, 3H, H-8); 6,84 

(d, 2H, J = 8,5 Hz, H-3’’’/H5’’’); 7,17 (s, 1H, H-12); 7,38 (d, 2H, J = 8,5 Hz, H-2’’’/H6’’’); 

7,53-7,60 (m, 6H, H-3’/H-3’’/H-4’/H-4’’); 8,02 (s, 1H, H-5); 8,15 (dd, 2H, J=8,0 e 1,5 Hz, 

H=2’’); 8,28 (dd, 2H, J=8,5 e 1,0 Hz, H-2’); 8,38 (s, 1H, O-H). 

EMAR (+): m/z 490,1874; calc.: m/z 490,18736 

1-(2-(3-hidroxifenil)-5-(1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-

3(2H)-il)etanona (1g): 
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- Características:  

Sólido amarelo, rendimento de 99% (Método B). Ponto de fusão: 227-228°C. 

- Análise espectroscópica: 

IV (KBr,  cm-1): 3263 cm-1 (O-H); 1644 cm-1 (C=O, Amida). 

RMN 
1
H (300 MHz) DMSO/TMS (δ ppm):  2,32 (s, 3H, H3C(CO)N-); 2,74 (s, 3H, H-8); 6,86 

(ddd, 1H, J = 8,1, 2,4 e 0,9 Hz, H-4’’’); 6,94 (dd, 1H, J = 2,4 e 1,5 Hz, H-6’’’); 6,98 (ddd, 1H, 

J = 7,8, 1,5 e 0,9 Hz, H-2’’’); 7,13 (s, 1H, H-12); 7,27 (dd, 1H, J = 7,8 e 7,8 Hz, H-3’’’); 7,34 

(ddd, 1H, J = 7,5, 1,2 e 0,9 Hz, H-4’); 7,50-7,59 (m, 5H, H-3’/H-3’’/H-4’’); 7,96 (s, 1H, H-5); 

8,10 (dd, 2H, J = 7,8 e 2,7 Hz, H=2’’); 8,25 (dd, 2H, J=8,7 e 1,2 Hz, H-2’); 9,59 (s, 1H, O-H). 

RMN 
13

C-APT (75 MHz) DMSO/TMS (δ ppm): 16,56 (C-8); 21,23 (CH3C=O); 92,22 (C-12); 

110,02 (C-3a); 112,94 (C-6'''); 113,16 (C-5); 116,89 (C-4'''); 117,07 (C-2'''); 120,63 (C-2'); 

125,70 (C-4'); 126,97 (C-1''); 127,41 (C-2''); 128,83 (C-4''); 128,88 (C-3'); 129,76 (C-3'''); 

129,95 (C-3''); 137,04 (C-1'''); 137,25 (C-4); 138,55 (C-1'); 141,98 (C-3); 151,07 (C-7a); 

152,07 (C-9); 155,67 (C-6); 157,52 (C-5'''); 166,89 (C=O). 

EMAR (+): m/z 490,1874; calc.: m/z 490,18736 

 

7.4 – OBTENÇÃO DO COMPOSTO DIACILIDRAZIDA (1k): 

 

 

 

 

 

7.4.1 – Procedimento Geral (Método A): 

 

Em um balão de fundo redondo de 25 mL foi feita uma suspensão do composto 1e 

(0,210 mMol) em n-butanol (1 mL), e a mistura aquecida à temperatura de refluxo sob 

agitação magnética até a completa solubilização do composto. Posteriormente, foi adicionado 
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à mistura solução aquosa 4,2 M de NaOAc (0,5 mL), e o meio reacional mantido sob agitação 

em temperatura de refluxo (118º C). A reação foi monitorada por CCF (eluente: mistura 3:4 

(v/v) de hexano em acetato de etila). Após o término, o meio reacional foi resfriado à 

temperatura ambiente, e adicionado água destilada (10 mL). O produto foi isolado por 

extração com acetato de etila (3 × 10 mL), a fase orgânica lavada com solução saturada de 

NaCl (Brine), seca com sulfato de sódio anidro e o solvente evaporado em evaporador 

rotatório. O composto isolado foi obtido com 64% de rendimento, e após purificado por 

recristalização em metanol foi caracterizado como a diacilidrazona 1k. 

 

7.4.2 – Procedimento Geral (Método B): 

 

Em um balão de fundo chato de 50 mL foi feita uma suspensão do 2-(acetoxifenil)-

2,3-di-hidro-1,3,4-oxadiazolina correspondente (1d ou 1e) (0,210 mMol) em  n-butanol (1 

mL). Posteriormente, foi adicionado à mistura solução aquosa 4,2 M de NaOAc (0,5 mL), e o 

meio reacional homogeneizado por agitação manual. A mistura reacional foi submetida a 

irradiação por micro-ondas em aparelho doméstico, sob a potência de 900W, em intervalos 

alternados de 30 segundos. O monitoramento, o isolamento e a purificação dos produtos 

obtidos por este método foram idênticos ao descrito no método A (item 7.4.1). O composto 1k 

foi obtido com 3 min de tempo reacional e rendimento de 97% (a partir do composto 1d), ou 

com 10 minutos de tempo reacional e rendimento de 95% (a partir do composto 1e). 

 

7.4.3 – Procedimento Geral (Método C): 

 

Em um balão de fundo redondo de 25 mL foi feita uma suspensão do composto 1a 

(0,09 mMol, 1 eq.) em metanol (10 mL), e adicionados 15,8 mg de KOH (0,28 mMol, 3 eq.). 

O meio reacional foi mantido sob agitação magnética em temperatura ambiente, e o 

desenvolvimento da reação monitorado por CCF (eluente: mistura 3:4 (v/v) de hexano em 

acetato de etila). Após o término, o meio reacional teve pH ajustado com solução aquosa 1M 

de HCl até pH 7,0  e posterior adição de água destilada (20 mL). O produto obtido foi 

extraído com acetato de etila (3 × 10 mL), a fase orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro 

e o solvente foi evaporado em evaporador rotatório. O composto 1k foi obtido em tempo 

reacional de 1h, com rendimento de 87%, e purificado por recristalização em metanol. Por 

este método, a diacilidrazona 1k foi obtida. 
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7.4.4 – Características e Análise Espectroscópica: 

 

N'-acetil-1,6-difenil-3-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-4-carboidrazida (1k): 

- Características:  

Sólido branco, rendimento de 64% (Método A), 97% (Método B, a partir do composto 1d), 

95% (Método B, a partir do composto 1e), 64% (Método C). Ponto de fusão: 268-270°C. 

- Análise espectroscópica: 

IV (KBr,  cm-1): 3197 cm-1 (N-H); 3040 cm-1 (CSp2-H); 2922 cm-1 (CSp3-H); 1611 cm-1 (C=O, 

Amida). 

RMN 
1H (500 MHz) DMSO/TMS (δ ppm):  2,00 (s, 3H, H3C(CO)N-); 2,64 (s, 3H, H-8); 7,36 

(dd, 1H, J = 7,5 e 7,5 Hz, H-4’); 7,55-7,62 (m, 5H, H-3’/H-3’’/H-4’’); 7,90 (s, 1H, H-5); 8,25 

(d, 2H, J = 7,5 Hz, H=2’’); 8,33 (d, 2H, J = 8,0 Hz, H-2’); 10,03 (s, 1H, N-H); 10,56 (s, 1H, 

N-H). 

RMN 
13

C-APT (125 MHz) DMSO/TMS (δ ppm): 14,92 (C-8); 20,23 (H3CC=O); 111,39 (C-

3a); 113,74 (C-5); 120,33 (C-2'); 125,33 (C-4'); 126,96 (C-1''); 127,08 (C-2''); 128,70 (C-4''); 

128,85 (C-3'); 129,71 (C-3''); 137,68 (C-4); 138,76 (C-1'); 142,16 (C-3); 150,86 (C-7a); 

155,83 (C-9); 155,95 (C-6); 164,247 (-HNHNC=O); 168,093 (H3CC=O). 

EMAR (+): m/z 386,1611; calc.: m/z 386,16115. 
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