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RESUMO

Palavras-chave: leishmaniose, pirazol, 1-3-4-oxadiazol

As leishmanioses são doenças parasitárias que atingem cerca de 98 países

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e são negligenciadas pelas indústrias

farmacêuticas. Não há, até o momento, uma vacina para humanos e os tratamentos atualmente

disponíveis são caros, tóxicos e longos.  Portanto, este trabalho foi desenvolvido com o

objetivo de sintetizar candidatos a fármacos com atividade antileishmania através de

procedimentos simples, rápidos e baratos. Com isso, a partir de arilidrazinas e do

etoximetilenocianoacetato de etila foram sintetizados quatro derivados 5-aminocarboxilatos,

que por sua vez sofreram reação de desaminação aprótica com nitrito de terc-butila para

obtenção de quatro derivados ésteres. Três destes derivados foram submetidos a uma

substituição nucleofílica em grupo acila para a obtenção de suas respectivas carboidrazidas.

Por fim foi realizada uma etapa de ataque nucleofílico seguida de ciclização 1,3-dipolar para

síntese dos desejados derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona.

Métodos físicos de caracterização como ponto de fusão, IV e RMN de 1H foram realizados

para confirmação da obtenção dos produtos finais. No entanto, sabe-se que o núcleo 1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-tiona possui equilíbrio tautomérico tiol-tiona e os dados espectroscópicos de

RMN de  1H obtidos até o momento não permitiram determinar de forma conclusiva qual dos

dois tautômeros foi sintetizado preferencialmente. Avaliações in silico relativas as

propriedades necessárias de potenciais candidatos a fármacos, tais como farmacocinética e

metabólica, foram realizados para os produtos finais. Estes apresentaram um bom perfil de

farmacocinética e biodisponibilidade oral, razoável permeabilidade em membranas celulares e

foram classificados como compostos de toxicidade III. Entretanto, apresentaram provável

risco de hepatotoxicidade e potencial interação inibitória com a maioria das enzimas CYP450,

o que alerta para possíveis interações medicamento x medicamento e/ou medicamento x

alimento na utilização dos derivados produzidos in vivo. As substâncias planejadas nesse

trabalho serão posteriormente enviadas para avaliação in vitro das suas atividades

antileishmania após sua completa síntese e caracterização espectroscópica.



ABSTRACT

Keywords: leishmaniasis, pyrazole, 1-3-4-oxadiazole

Leishmaniasis are parasitic diseases that affect about 98 underdeveloped or developing

countries, and are neglected by the pharmaceutical industries. So far, there is no vaccine for

humans and the treatments currently available are expensive, toxic and long. Therefore, this

work was developed with the objective of synthesizing drug candidates with antileishmania

activity through simple, fast and inexpensive procedures. Thus, from arylhydrazines and ethyl

ethoxymethylenocianoacetate, four 5-aminocarboxylate derivatives were synthesized, which

in turn underwent an aprotic deamination reaction with tert-butyl nitrite to remove four ester

derivatives. Three of these derivatives were corrected for a nucleophilic substitution in an

acyl group to obtain their best carbohydrazides. Finally, a nucleophilic attack step was

performed followed by 1,3-dipolar cyclization to synthesize the desired 5-(1-Aryl-1H-

pyrazol-4-yl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione derivatives. Physical characterization methods

such as melting point, IV and 1H NMR were performed to verify the final products. However,

it is known that the 1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione nucleus has thiol-thione tautomeric

balance and the 1H NMR spectroscopic data used to date have not allowed to conclusively

determine which of the two tautomers were synthesized preferentially. In silic evaluations

related to the necessary properties of drug potentials, such as pharmacokinetics and

metabolic, were performed for the final products. These had a good profile of

pharmacokinetics and oral bioavailability, reasonable permeability in cell membranes and

were classified as compounds of toxicity III. However, probable risk of hepatotoxicity and

potential inhibitory interaction with most CYP450 enzymes, which warns of possible drug x

drug and / or drug x food interactions in the use of those acquired in vivo. The substances

planned in this work will be carried out for in vitro evaluation of its antileishmania activities

after its complete synthesis and spectroscopic characterization.
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dd Duplo Dubleto

EC50 Concentração para qual 50% da população

exibe uma resposta, após uma duração de

exposição especificada

EMME Etoximetilenomalonato de dietila

HIV “Human  Immunodeficiency Virus” (Vírus

da Imunodeficiência Humana)

IC50 Concentração inibitória mínima para reduzir

50% da atividade biológica

ICLT Índice Composto de Leishmaniose Triênio

IV Infravermelho

LC Leishmaniose Cutânea

LMC Leishmaniose Mucocutânea

MSF Médicos Sem Fronteiras

OMS Organização Mundial de Saúde



OPAS Organização Pan-Americana de Saúde

RMN  Ressonância Magnética Nuclear

s simpleto

THF Tetrahidrofurano

THP-1 Linhagem de monócitos humanos

t tripleto

U-937  Linhagem de monócitos humanos
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1. INTRODUÇÃO

As doenças tropicais negligenciadas (DTNs, ou em inglês NTDs - Neglected Tropical

Diseases) são um grupo de doenças transmissíveis, crônicas e debilitantes que se concentram

em regiões de condições climáticas tropicais e subtropicais e atingem mais de 1 bilhão de

pessoas no mundo. Com isso, acabam por gerar prejuízo na casa dos bilhões de dólares para

países em desenvolvimento todos os anos, o que contribui para a manutenção do quadro de

desigualdade mundial. Populações que vivem em situações de pobreza, com saneamento

precário e que mantém contato constante com os vetores infecciosos, animais domésticos e

gado são as mais propensas a desenvolver essas doenças. 1,2

Cabe informar que o termo “doenças negligenciadas” primeiramente se referia apenas

ao descaso da indústria farmacêutica com certas enfermidades, e não focava no maior

problema que estas possuem em comum: o baixo desenvolvimento socioeconômico das

regiões em que tinham maior incidência. Pelo fato da maioria dessas doenças serem

transmitidas por um vetor no qual se adapta facilmente a locais carentes de saneamento

básico, se faz necessário abarcar contextos de desenvolvimento político, econômico e social

para ressaltar a verdadeira raíz do problema. Apenas em 2001 o Médicos Sem Fronteiras

(MSF) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) criaram subdivisões para as doenças

negligenciadas que inseriam essas características, e ampliaram o número e as discussões a

respeito dessas enfermidades. Portanto, podem ser encontrados termos diferentes de acordo

com a região estudada, porém sempre terão as condições socioeconômicas de um país

subdesenvolvido ou em desenvolvimento.3, 4

Dentre as DTN’s globais estão as seguintes doenças: dengue, raiva, tracoma, úlcera de

Buruli (infecção por Mycobacterium ulcerans), bouba, treponematoses endêmicas, hanseníase

(doença de Hansen), doença de Chagas (tripanossomíase americana), doença do sono

(tripanossomíase humana africana), leishmaniose, teníase e neurocisticercose, dracunculíase,

equinococose, infecções por trematódeos causadas por alimentos, micetoma, filariose

linfática, oncocercose (cegueira dos rios), esquistossomose (bilharziose) e helmintíases

transmitidas pelo solo.5,6 Cabe ressaltar também que HIV/AIDS (siglas em inglês para Human

Immunodeficiency Virus e Acquired Immunodeficiency Syndrome respectivamente) e

tuberculose também estão dentro do conceito de doenças negligenciadas.7

As dificuldades de monitoramento e avaliação de informações sobre as doenças

negligenciadas nas Américas, da manutenção do comprometimento dos governantes e em
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encontrar e fortalecer parcerias para desenvolvimento de planos para controle e eliminação

dessas enfermidades fazem com que essa região sofra com altos números de casos e elevado

risco de infecção.  Em 2017, por exemplo, dados da a OPAS (Organização Pan-Americana de

Saúde) alertavam para cerca de 46 milhões de crianças e áreas de alto risco de infecção ou

reinfecção com helmintos transmitidos pelo solo.  6,8

O desenvolvimento de países em que essas doenças estão presentes é dificultado

principalmente por seu efeito debilitante, que pode impossibilitar o infectado a realizar seu

trabalho. Juntamente a AIDS, tuberculose e malária, as doenças negligenciadas somavam 6%

da carga total de anos de vida ajustados por incapacidade (termo mais conhecido pela sigla

em inglês DALY, ou Disability Adjusted Life Years) em todas as faixas etárias e sexos nas

Américas em 2017 e causaram 7% do total de mortes no mesmo ano e região. Para o Brasil

que, segundo a FIOCRUZ, é responsável por cerca de 90% dos casos dessas doenças na

América Latina e Caribe, tratam-se de dados preocupantes que certamente afetam

negativamente seu desenvolvimento.9, 10

 Portanto, se faz necessária a realização de pesquisas de descoberta de novos fármacos

que, por sua vez, demandam investimento robusto e contínuo devido ao seu longo período de

duração. Estima-se que se a eliminação de doenças como hanseníase, leishmaniose e doença

de Chagas ocorresse entre 2021-2030, seria possível reduzir as despesas diretas do setor de

saúde na casa dos bilhões de dólares, que poderiam ser traduzidos em melhoras na situação

socioeconômica da região.9-12

Embora criadas as atuais estratégias para combate das DTNs, e as novas informações

recebidas através dos programas liderados pela OMS e outras intervenções em saúde, essas

enfermidades ainda causam problemas de saúde devastadores em todo o mundo. Praticamente

todas as doenças negligenciadas estão sempre precisando de novos mecanismos e ferramentas

de controle, como novos medicamentos, vacinas, rápido e eficente diagnóstico, além de

agentes qualificados e estratégias de controle de vetores. 13



17

1.1 Leishmanioses

As leishmanioses se enquadram na classe de doenças negligenciadas e são causadas

por mais de 20 espécies de protozoários do gênero Leishmania. 14, 15 A transmissão ao homem

ocorre através da picada de fêmeas infectadas dos insetos hematófagos, denominados

flebotomíneos, pertencentes à Ordem Díptera, Família Psychodidae, Subfamília

Phlebotominae, Gênero Lutzomyia (Novo Mundo) e Phlebotomus (Velho Mundo). Estes são

conhecidos popularmente, dependendo da localização geográfica, como mosquito palha,

tatuquira, birigui, entre outros.16  Estes flebotomíneos são infectados ao picar mamíferos que

já são hospedeiros do parasito. Desta forma, tem-se que as leishmanioses são principalmente

zoonóticas, com exceção da Leishmania donovani e Leishmania tropica (apesar de que há

evidências sobre animais hospedeiros destes parasitos em toda a África e Ásia). 17

As principais espécies de Leishmania são dispostas na Tabela 1:18

Tabela 1: Principais espécies de Leishmania

L. donovani L. guyanensis L. mexicana L. shawi
L. amanzonensis L. infantum L. naiffi L. tropica

L. aristidesi L. killicki L. panamensis L. venezuelensis
L. colombiensis L. lainsoni L. peruviana

L. garnhami L. major L. pifanoi

Estas espécies apresentam características diferentes e podem ser transmitidas por

vetores biologicamente diferentes que foram infectados ao picar hospedeiros biologicamente

diferentes. Este leque de possibilidades faz com que manifestem-se nos indivíduos quadros

clínicos distintos, os quais serão citados mais adiante neste trabalho de forma mais específica.

Esses quadros se diferem em gravidade e podem causar desde lesões cutâneas auto curáveis

até doença visceral em que o paciente corre alto risco de vida. 17

As leishmanioses são sensíveis a condições climáticas, como mudanças nas chuvas,

temperatura e umidade. O aquecimento da Terra e a degradação do solo são fatores que

aumentam o risco, enquanto moradias deficientes e falta de saneamento nas habitações podem

promover a presença do vetor que se adaptam facilmente a esses ambientes. O desmatamento

gerado pela agricultura em regiões desabitadas e a construção de estradas, usinas hidrelétricas

e assentamentos em áreas arborizadas também fazem a dispersão do habitat dos

flebotomíneos para áreas urbanas. Um exemplo de inseto para esse caso é a Lutzomyia

longipalpis, principal vetor da enfermidade no Brasil.8,19
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O ciclo biológico das leishmanioses (Figura 1) se inicia a partir do momento em que

as fêmeas do inseto vetor ingerem macrófagos parasitados por formas amastigotas de

Leishmania presentes no sangue de animais infectados. Após isso, ocorre o rompimento dos

macrófagos para liberar o parasita ainda na forma amastigota, o qual se reproduz e se

desenvolve no trato digestivo do inseto (1). Assim o protozoário passa a sua forma

promastigota, a qual é flagelada e extracelular. (2) Esta forma se reproduz no esôfago e

faringe do vetor, até se diferenciarem em promastigotas metacíclicas – a forma infectante (3 e

4). Com isso, ao picar novamente um hospedeiro vertebrado, estas formas são liberadas. (5)

Na epiderme do hospedeiro, são fagocitadas por macrófagos (6) e se diferenciam na forma

amastigota novamente (7). Estas se multiplicam até romper os macrófagos (8) para serem

fagocitadas por outros macrófagos e repetirem o processo. Desta forma ocorre a infecção do

patógeno pelo sangue para outros tecidos, como os do fígado, baço e medula óssea. 20

Figura 1: Ciclo biológico das leishmanioses. 20

1.1.1 Formas clínicas das leishmanioses e suas distribuições geográficas

As leishmanioses podem se manifestar no hospedeiro vertebrado de três formas

clínicas: Leishmaniose Visceral (LV), Leishmaniose Cutânea (LC) e Leishmaniose

Mucocutânea (LMC).  A LV é a mais perigosa dentre essas, e se manifesta nos órgãos

viscerais; a LC gera lesões na pele que podem evoluir a úlceras e a LMC acomete as

membranas mucosas de cavidades do nariz, boca e  garganta e/ou tecidos circundantes.21

De acordo com a OMS, as leishmanioses são endêmicas em cerca de 98 países e

acredita-se que mais de 1 bilhão de pessoas atualmente correm risco de contrair alguma das
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três formas clínicas dessa doença. Dados mais recentes mostram que grande parte desses

países, espalhados principalmente pela Ásia, África Oriental, América do Sul e região do

Mediterrâneo, apresentam casos de algum tipo de Leishmaniose. 22

Pode-se observar, por exemplo, no primeiro mapa da figura 2 que em 2018 países

como Brasil, Índia, Etiópia e Quênia são os mais afetados pela LV. Neste mapa, quanto mais

escura a cor da região, maior o número de casos registrados dessa doença.22

Em relação ao número de casos da Leishmaniose na forma cutânea, vale destacar que

o Brasil também é um dos países mais afetados juntamente com outros países da América do

Sul e Oriente Médio conforme apresentado no segundo mapa da Figura 2.7

Figura 2: Distribuição geográfica da Leishmaniose Visceral e da Leishmaniose Cutânea no

mundo em 2018.22
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1.1.1.1 Leishmaniose Visceral (LV)

Conhecida também como calazar (kala azar), é a forma mais perigosa da doença, pois

caso o tratamento não ocorra corretamente, o paciente poderá ir a óbito em 90% dos casos.

Nas Américas, a espécie envolvida na LV é a Leishmania infantum chagasi. O parasita migra

aos órgãos viscerais como fígado e baço, causando inchaço dos mesmos, além de crises

irregulares de febre, perda de peso e anemia (Figura 3). Esta é uma doença sistêmica crônica

que afeta principalmente crianças menores de cinco anos de idade; pode estar associado à

desnutrição e outras condições de imunossupressão. 8, 23, 24

Figura 3: Paciente com Leishmaniose Visceral.23

A LV é endêmica em alguns países nas Américas, no entanto, a maioria dos casos

ocorre no Brasil. Dados da OMS revelam que o Brasil foi responsável por 97,3% (3.466) dos

casos que essa região apresentou em 2018. Na Figura 4 é possível observar a intensidade da

incidência da doença pelos estados do país, através do Índice Composto de Leishmaniose

Triênio (ICLT), onde as Regiões Norte, Nordeste e Sudeste possuem a maior incidência

devido ao clima e a adaptação do vetor a áreas urbanas.25

Figura 4: Intensidade de incidência de LV no Brasil em 2018.25
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1.1.1.2 Leishmaniose Cutânea (LC)

É a forma clínica mais comum da leishmaniose, responsável por causar inicialmente

lesões na pele que podem evoluir a úlceras (Figura 5). Ocorrem principalmente do rosto,

braços e pernas, que são expostas ao meio ambiente. Há casos em que o número de lesões

pode gerar sérias deficiências no paciente, inclusive desfigurar a pele (como a lepra) e quando

curadas deixam cicatrizes permanentes. No mundo, 22 espécies de Leishmania podem

transmitir a LC aos humanos, como a L. lindenbergi e a L. naifi 8, 23, 26

Figura 5: Lesão causada por Leishmaniose Cutânea.23

Em 2018 nas Américas ocorreram 44.099 casos de LC, número significativamente

maior que o apresentado por LV e LMC no mesmo ano. Destes casos, o Brasil foi responsável

por 35,4% (15.632) e pela figura 7 é possível observar a intensidade da incidência da LC e da

LMC pelos estados do país, através do Índice Composto de Leishmaniose Triênio (ICLT).26

1.1.1.3 Leishmaniose Mucocutânea (LMC)

Quando a leishmaniose se manifesta nas membranas mucosas das cavidades do nariz,

boca, garganta e/ou tecidos circundantes (Figura 6), leva o nome de Leishmaniose

Mucocutânea. Esta é causada pelas espécies L. brasiliensis e L. amazonensis, por exemplo. A

LMC pode se estender ao palato, causando disfunção do mesmo, e à faringe, causando

dificuldades para falar, engolir e respirar. Dependendo da gravidade das lesões causadas, pode

ocorrer destruição parcial ou total dessas membranas e desfiguração grave. 8, 23, 25, 26
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Figura 6: Paciente com Leishmaniose Mucocutânea.23

A LMC apresentou 1.942 casos em 2018 nas Américas, mantendo a média de 4,22%

do total de casos reportados para a região, a qual permanece estável ao longo dos últimos

anos.  Desses casos de 2018, o Brasil foi responsável por 41,2% (800) e pela Figura 7 é

possível observar a intensidade da incidência da LC e da LMC pelos estados do país, através

do Índice Composto de Leishmaniose Triênio (ICLT). 25

Figura 7: Intensidade de incidência de LC e LMC no Brasil em 2018.25

A partir destes dados de distribuição geográfica, nota-se que o Brasil sofre com um

grande número de casos das três principais formas clínicas da leishmaniose. As formas de

controle da doença são basicamente ligadas a erradicar o vetor, e isto deve ser viabilizado

pelas autoridades de saúde, com ações que vão desde conscientização da população até

intervenções de saúde pública. A isso, soma-se o fato de que não existe vacina para prevenir a

doença em humanos, então o diagnóstico rápido e o tratamento adequado são os métodos mais

eficazes para deter a doença.21
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1.1.2 Quimioterapia das Leishmanioses

Apesar disso, sabe-se que a quimioterapia das leishmanioses ainda é muito deficiente,

uma vez que os fármacos atualmente em uso são muito tóxicos e apresentam grande número

de efeitos adversos. Os fármacos de primeira escolha são os derivados antimoniais

pentavalentes como o Estibogluconato de Sódio (Pentostan ®- GSK) (1) e Antimoniato de

Meglumina (Glucantime ®- Aventis) (2) (Figura 8) introduzidos no mercado a partir de 1940 e

utilizados até hoje, apesar dos efeitos adversos como: mialgia, arritmia cardíaca e hepatite. 14,

27

Figura 8. Fármacos antimoniais pentavalentes empregados no tratamento da Leishmaniose.

Ainda não se sabe ao certo o mecanismo de ação desses fármacos, nem qual sua forma

ativa: a de antimônio pentavalente (Sb+5) ou a de antimônio trivalente (Sb+3) e existem

diversas teorias a respeito. Dentre estas, destacam-se a em que o composto na forma

pentavalente interfere no desenvolvimento do parasita por ser capaz de formar complexos

com ribonucleosídeos como adenina e guanina; e a teoria em que o Sb (V) atua como um pró-

fármaco, sofrendo redução a forma trivalente que por sua vez inibe enzimas ligadas ao

balanço redox no metabolismo do parasita, causando estresse oxidativo no mesmo. Esta

última teoria é sustentada pela constatação em alguns estudos de compostos de Sb+3 em soros

de pacientes tratados com Glucantime® (2). 28, 29, 30

A Pendamidina (Aventis) (3) e a Anfotericina B (Bristol-Myers Skibb) (4) (Figura 9)

são classificadas como fármacos de segunda escolha. Desde o início da década 50, a

Pentamidina vem sendo empregada no tratamento das leishmanioses visceral, cutânea e

mucocutânea. Os principais efeitos adversos apresentados são diabetes, nefrotoxicidade e

taquicardia. A Anfotericina B, um antibiótico poliênico, tem apresentado grande eficácia no

tratamento das leishmanioses visceral e mucocutânea. Seu uso é limitado devido a sérios
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efeitos colaterais apresentados como cardiotoxicidade e nefrotoxicidade.  Outro fator limitante

para o uso deste fármaco é seu alto custo. 15, 16

Figura 9. Estrutura da Pentamidina (Aventis) e do Anfotericin B (Bristol-Myers Skibb).

Quanto a Pentamidina (3), acredita-se que o mecanismo de ação envolva a alteração

do DNA de cinetoplastos do parasito e na inibição das topoisomerases, o que fragmenta a

membrana mitocondrial e dificulta a replicação e o empacotamento do micro-organismo

principalmente em regiões com altas quantidades de adenina e timina. As possíveis

desvantagens são que os parasitos resistentes continuam livres no citosol; e que pode haver

alteração no metabolismo de glicose a ponto de causar diabetes mellitus. 31, 32

 Já o provável mecanismo de ação da anfotericina B (4) é voltado para a via

biosintética de esteróis das membranas celulares do parasito. Apesar de que os mamíferos

também possuam rota sintética similar, pesquisas indicam que o fármaco interage

preferencialmente com o esterol do parasito ou do fungo (ergoesterol). A partir disso, são

criados poros nas membranas celulares que desregulam o balanço de íons e causam a morte

do parasito.28, 32

A Miltefosina (Impavido® - Zentaris) (5) (Figura 10), um alquil-lisofosfolípidos que

contém um grupo fosfato, é um fármaco que inicialmente foi utilizado como agente

antineoplásico e atualmente é o único medicamento de uso oral que apresenta boa eficácia

contra Leishmania sp. Foi utilizado para tratamento de leishmaniose pela primeira vez na

Índia em 2002, em casos de leishmaniose visceral.29,30  Além de possuir uma excelente



25

biodisponibilidade, estudos mostram que sua atividade leishmanicida sobre formas

amastigotas e promastigotas de L. donovani, L. major, L. tropica, L.aethiopica, L.mexicana e

L. panamensis varia em sua sensibilidade in vitro. Atualmente sabe-se que também apresenta

eficácia contra leishmaniose cutânea, estando em uso no mercado. 16, 27, 33

Figura 10. Estrutura da Miltefosina (Impavido® - Zentaris).

A Miltefosina age provavelmente no metabolismo de fosfolipídeos através da inibição

do citocromo C-oxidase (complexo IV). Quando isso ocorre, há uma perturbação nas funções

mitocondriais que levam o parasito à morte por um processo semelhante ao da apoptose. 30, 32

Embora este fármaco tenha aumentado o leque de possibilidades para o tratamento das

leishmanioses, este composto apresenta alguns empecilhos quanto ao seu uso: há restrições

em caso de gravidez (pode causar embriotoxicidade e teratogenicidade); e o alto tempo de

meia-vida (150h) aumenta as chances do parasita criar resistência, além de também aumentar

os riscos ao paciente por sua toxicidade. 34

1.1.3 Estruturas com potencial atividade leishmania

Com base nas características destes medicamentos atualmente utilizados no combate a

leishmaniose, é possível notar que todos possuem um nível de toxicidade muito prejudicial ao

paciente. Além disso, estes fármacos são caros e os parasitas já apresentam certa resistência a

eles, o que gera aumento na incidência de falha do tratamento. Desta forma faz-se necessária

a busca por novos fármacos que, além de serem eficazes em curar a doença, causem poucos

efeitos colaterais e/ou que estes sejam mais suaves, e que tenham uma boa relação custo

benefício. 34

A busca por novas estruturas com atividade antileishmania mostrou que dentre todos

os compostos que apresentaram tal atividade nas pesquisas já realizadas, existem diversos

derivados de núcleos heterocíclicos. 34
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1.1.3.1 Azóis

Dentre os núcleos heterocíclicos, existem os que pertencem à classe dos azóis. Estes

são compostos que possuem cinco átomos, onde dois ou mais destes são heteroátomos e

obrigatoriamente um destes é o nitrogênio. Essa classe de compostos vem mostrando

atividade contra diversas espécies de Leishmania, e Fluconazol (6), Itraconazol (7) e

Cetoconazol (8), (Figura 11) são utilizadas em casos de leishmaniose cutânea e visceral.15, 27,

33

Figura 11. Fármacos utilizados no tratamento da Leishmaniose

Os derivados azólicos atuam através da inibição da 14-α-Demetilase (CYP51),

enzima-chave na via biossintética de produção de ergoesterol. Este é um composto da classe

dos esteróis e atua na regulação biológica de fluidez, assimetria e integridade da membrana

celular, além de poder ser utilizado como  precursor de vários sinalizadores químicos. 35, 36, 37

Quanto ao processo de inibição, acredita-se que os nitrogênios não substituídos

formam ligação com o ferro presente no grupo heme e na enzima como um sexto ligante

axial. Também existem estudos acerca de interações do tipo van der Walls, hidrofóbicas ou π-

stacking entre outras partes da molécula e resíduos de aminoácido da enzima. Dessa forma ao

completar a interação o fármaco acaba por impedir a 14--Demetilase de realizar a conversão

de 1-lanosterol em ergoesterol, prejudicando, portanto, a biorregulação da membrana celular

do microorganismo. 36, 37
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A biossíntese de ergoesterol se desenvolve de forma muito similar em Leishmania sp.

e em alguns fungos, e por isso, propõe-se que azóis como o Cetoconazol atuem da mesma

forma em espécies de leishmania, visto que apresentam ambas as atividades: fungicida e

leishmanicida. 38, 39

Uma agravante desse mecanismo de ação proposto é o fato de que nas células do

fígado dos mamíferos também existem enzimas capazes de produzir esteróis (no caso o

colesterol) e os azóis também podem bloquear essa biossíntese, o que é considerado um efeito

colateral ruim. Apesar disso os azóis são compostos pouco tóxicos, considerados seguros e

bem tolerados, e que quando causam reações adversas, estas são leves. Portanto continuam

sendo bons candidatos a fármacos, e no caso doenças causadas por fungos ou espécies de

Leishmania, devem ser encontrados compostos com especificidade maior ao CYP51 dos

micro-organismos e já existem pesquisas que indicam essa propriedade atribuída a triazóis. 36

1.1.3.2 Pirazóis

Um dos representantes da classe dos azóis são os pirazóis. Estas estruturas planares

são formadas por três átomos de carbono, um átomo de nitrogênio pirrólico (N-H, o qual

possui um par de elétrons não-compartilhados que contribuem para a ressonância do núcleo

aromático) e um outro átomo de nitrogênio, o piridínico (C=N, em que seu par de elétrons não

participa da ressonância do sistema). Esta característica permite que os pirazóis sejam

anfóteros, formem três tautômeros quando não-substituídos (9a-b), e cinco quando

monossubstituídos (10a-b) (Figura 12). 40

Figura 12: Estruturas químicas dos núcleos pirazólicos não-substituídos (9a-b) e

monossubstituídos (10a-b).
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1.1.3.2.1 Síntese de pirazóis

A primeira síntese de um derivado pirazólico foi relatada em 1883 pelo alemão

Ludwig Knorr, que descobriu a antipirina ou fenazona (11) ao tentar sintetizar derivados da

quinolina.41 Desde então, pensava-se que as estruturas pirazólicas não ocorriam na natureza

até que em 1954 os japoneses Kosuge e Okeda isolaram o 3-n-nonilpirazol (12) de uma planta

da família piperaceae, a Houttuynia cordata e a levo-β-(1-pirazolil)-alanina (13) (Figura 13)

de sementes de melancia (Citrullus Vxdulgaris), abrindo o caminho para a pesquisa de fontes

naturais que contenham o pirazol.42

Figura 13: Estrutura química do primeiro pirazol sintetizado (11) e dos primeiros pirazois

isolados de fontes naturais (12) e (13).

Devido a presença dos heteroátomos de nitrogênio, mais eletronegativos que o

carbono, a densidade eletrônica do pirazol não é homogênea. Isso faz com que exista ordem

de suscetibilidade a cada tipo de reação para cada membro do anel. Por sofrer menor

intensidade do efeito indutivo retirador de elétrons dos átomos de nitrogênio devido a maior

distância, o carbono 4 possui maior densidade eletrônica, portanto é o que possui maior

probabilidade de sofrer substituição eletrofílica. Já os carbonos 3 e 5 estão diretamente

ligados aos nitrogênios 1 e 2, portanto o efeito indutivo é mais enunciado nos dois. Logo, são

mais passíveis de ataques nucleofílicos. 40, 43

Então no que se diz respeito a estratégia de síntese, as principais vias (Esquema 1)

utilizadas são baseadas na condensação de hidrazinas com compostos 1,3-dicarbonil ou 1,3-

dieletrófilos, e também cicloadições [3+2]  de compostos 1,3-dipolares e alcinos. 40, 43
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Esquema 1: Principais vias de obtenção de núcleos pirazólicos.

Há também a metodologia análoga a de Gould-Jacobs para a síntese do núcleo

pirazólico. A técnica original publicada em 1939 (Figura 14) consiste em reagir anilinas

substituídas (14) com etoximetilenomalonato de dietila (EMME) para a formação de

intermediários que sob aquecimento e sem a presença de solventes geram derivados

quinolônicos (15). 44, 45

Figura 14: Reação de Gould-Jacobs para a formaçãode derivados quinolônicos (15).

O mecanismo proposto para essa reação se inicia com uma adição nucleofílica do par

de elétrons do nitrogênio presente na anilina à ligação dupla do EMME, que após o rearranjo

de seus elétrons elimina uma molécula de etanol. Após isso a alta temperatura favorece que

ocorra uma cicloacilação intramocelular (ciclização de Lappin) para a formação dos derivados

quinolônicos.45
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Em via sintética análoga, nosso grupo de pesquisa produz o pirazol a partir de

arilidrazinas e etoximetilenocianoacetato de etila de forma simples e em bons rendimentos,

como o disposto na Figura 15. 46

Figura 15: Síntese de derivado pirazólico realizada pelo nosso grupo de pesquisa.

1.1.3.2.2 Atividade biológica de pirazois

Estudos comprovam que o núcleo pirazólico já apresenta atividade analgésica,

antibiótica, antibactericida, antifúngica, antitumoral, antiviral e antileishmania, portanto é de

se esperar que seja incluído na síntese de candidatos a diversos fármacos.40

Devido a este perfil promissor de atividade biológica dos pirazóis já descrito na

literatura, nosso grupo de pesquisa sintetizou uma série de derivados pirazólicos amidínicos

(18a-g) e (19a-g) (Figura 16) que foram planejados para adquirir resultados de atividade

antileishmania.  Desta série, em testes in vitro, destacaram-se (18g) e (19c); por apresentarem

um valor de IC50 contra L. amazonensis de 30 ± 5,5 µM e 15,5 ± 6,8 µM, respectivamente,

comparando-se à Pentamidina (3) (IC50 = 10 ± 4,4 µM). Toda a série revelou valores menores

de citoxicidade em relação à Pentamidina.47
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Figura 16. Série de derivados 1-aril-4-(4,5-diidro-1H-imidazol-2-il)-1H-pirazóis com perfil

antileishmania.

Bernardino e colaboradores sintetizaram uma série de derivados 1-[4-(X-Fenil)-N’-[4-

(Y-fenil)metileno}-1H-pirazol-4-carboidrazidas para verificação da atividade antileishmania e

citotoxicidade, destacaram-se os derivados (20a-b), apresentados na Figura 17. Foram

realizados estudos de atividade contra a espécie L. amazonensis in vitro48 e in vivo49.

Nos estudos in vitro (20a) (X = Br; Y = NO2) apresentou um EC50/24h = 50 µM e

(20b) (X = NO2; Y = Cl) apresentou um EC50/24h = 80µM nas formas promastigotas da L.

amazonensis, onde os padrões Pentamidina e Cetoconazol apresentaram  EC50/24h = 10 e 70

respectivamente. Entretanto, ambos os compostos foram menos tóxicos que a Pentamidina (3)

e o Cetoconazol (8).48

Os testes realizados in vivo mostraram que as substâncias (20a) e (20b) apresentaram

inibições semelhantes da progressão de lesões cutâneas em camundongos CBA infectados

com L. amazonensis. Enquanto o Cetoconazol (8) reduziu 99% das lesões da pele, os

derivados (20a-b) reduziram aproximadamente 98%, o que mostra que são eficazes no

tratamento da doença.49
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Figura 17. Sistema 1H-pirazol-4-carboidrazidas com atividade antileishmania in vitro.

1.1.3.3 Oxadiazóis

Ainda dentro da classe de heterociclos azólicos existem os oxadiazóis. Estes também

são chamados de anel do tipo -azafurânico; possuem um átomo de oxigênio, dois de

nitrogênio e dois de carbono. Podem se arranjar na forma 1,2,3; 1,2,4; 1,2,5 e 1,3,4-

oxadiazóis (21a-d) (Figura 18), e devido a configuração sp2 de seus nitrogênios que reduz

significativamente sua aromaticidade, alguns desses isômeros podem até ser comparados a

sistemas de dienos conjugados. 50, 51

Figura 18: Estruturas químicas dos isômeros do núcleo oxadiazol.

Os oxadiazóis são alvo de interesse da química medicinal principalmente por sua alta

estabilidade em meio aquoso devido aos pares de elétrons não ligantes em seus heteroátomos

que conferem três sítios para interações de hidrogênio com o local do receptor. Além disso,

são empregados como bioisósteros de grupos que contenham carbonila, como ésteres, amidas,

carbamatos e ésteres hidroxâmicos, os quais são instáveis em meio biológico já que são

facilmente hidrolizados. As vantagens dessa substituição são principalmente: a maior

estabilidade e a presença da ligação -N=C-O no núcleo oxadiazol. Isto proporciona melhores
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propriedades farmacocinéticas, como o aumento da lipofilicidade, o que aprimora a

capacidade dos medicamentos atingirem seus alvos por difusão transmembranar. 50, 52, 53

Dentre os quatro isômeros do oxadiazol, as formas 1,2,4 (21b) e 1,3,4 (21d) são as

mais utilizadas no desenvolvimento de fármacos, pois o posicionamento de seus heteroátomos

possibilitam que a disposição das cadeias laterais de seus derivados sejam mais próximas de

ligantes naturais.50 Além disso, promove diferenças em suas estruturas eletrônicas que alteram

propriedades importantes para a farmacocinética e farmacodinâmica, como a polaridade e

lipofilia.51

1.1.3.3.1 Síntese de 1,3,4-oxadiazóis

A constatação de que é possível obter os oxadiazóis através de fontes naturais é muito

recente e acreditava-se que não faziam parte da estrutura de materiais originados na natureza.

Porém em 2011 as Fidianidinas A (22) e B (23) (Figura 19), que possuem o núcleo 1,2,4-

oxadiazol, foram isoladas de moluscos marinhos (Phidiana militaris) e apresentaram alta

citotoxidade de forma seletiva contra linhagens tumorais e não tumorais de mamíferos em

ensaio in vitro, além de propriedades de ligação seletiva com partes do sistema nervoso

central (SNC). 50

Figura 19: Estruturas químicas das Fidianidinas A (22) e B (23).

O fato de serem de ocorrência natural estimulou as pesquisas relacionadas ao processo

de desenvolvimento de novas estratégias sintéticas dos oxadiazóis no que se diz respeito

principalmente a aumentar o rendimento e diminuir o tempo de reação. 50, 54

Estudos de propriedades físico-químicas mostraram que comparado aos outros

isômeros, o núcleo 1,3,4-oxadiazol possui elevada aromaticidade e presume-se que essa

característica ocorra devido a sua simetria. Com isso interagem como heterociclos aromáticos,
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a partir de empilhamento π-π com aminoácidos hidrofóbicos e interação cátion-π com

proteínas ionizadas. A aromaticidade também tem como consequência a diminuição da

eletrofílicidade, o que torna os 1,3,4-oxadiazóis menos suscetíveis a reações de substituição

eletrofílicas, porém caso possua grupos de saída ricos em elétrons ligados ao nitrogênio, a

reação ocorre. Já as reações de substituição nucleofílica são possíveis caso o anel

oxadiazólico possua um halogênio como grupo de saída. Reações de clivagem de anel levam

a novos compostos alifáticos contendo nitrogênio ou outros anéis e, portanto, também

despertam interesse em diversos ramos da química medicinal. 50, 55

Desta forma, existem diversas rotas sintéticas para produzir os oxadiazós. O isômero

1,3,4-oxadiazol, que está presente na molécula alvo deste trabalho, é obtido principalmente

(Esquema 2) por ciclodesidratação de diacilidrazidas, reação entre acilidrazidas e ortoésteres,

rearranjo de diaril-tetrazinas, ciclização de benzoidrazidas, reações entre tetrazóis e cloreto de

acila (reação de Huisgen) e ciclização oxidativa de acil e arilidrazonas, semicarbazonas ou

tiossemicarbazida através de catalisadores como Cu (II), Pd, sais de Hg, nitrato de cério e

amônio, POCl3, catalisador a base de iodo. Existem também técnicas com irradiação por

microondas em presença de catalisadores como iodo e nanopartículas de ZnO TiO2.50, 56, 57
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Esquema 2: Principais vias de obtenção de núcleos 1,3,4-oxadiazólicos.

1.1.3.3.2 Atividade biológica de 1,3,4-oxadiazóis

 Os derivados do núcleo 1,3,4-oxadiazol apresentam diversas atividades biológicas e

alguns são fármacos já disponíveis no mercado. São exemplos de atividade e seus fármacos:

antiviral (raltegravir e pleconaril), antiarrítimica (nesapidil), antihipertensiva (tiodazosina),

supressão de tosse (oxolamina), vasodilatador (butalamina), diurético, anti-fúngica,

antiinflamatória, e antiprotozoária.51
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Existem pesquisas sobre a atividade antileishmania de núcleos 1,3,4-oxadiazol na

literatura. Taha et al. sintetizaram uma série de híbridos 1,3,4-oxadiazol-fenilidrazonas  para

testar a atividade contra Leishmania major a partir de ensaios in vitro que utilizaram células

THP-1 infectadas com o parasito. Além disso, também foi medida a citotoxidade para as

linhas de células mamíferas THP-1 e U-937. Comparado com o padrão Pentamidina (3), que

apresentou IC50 =7.02 µmol/L-1, destacam-se sete compostos da série (24a-g) (Figura 20) que

apresentaram valores promissores de IC50 (dispostos na Tabela 2) e dentre estes, apenas o

(24g) apresentou maior citotoxicidade do que a substância de referência. 58

Figura 20: Estrutura química dos derivados 1,3,4-oxadiazol-fenilidrazonas (24).

Tabela 2:  Resultados dos testes de atividade biológica dos derivados 1,3,4-oxadiazol-

fenilidrazonas.

R IC50 L. major / (mol L-1) IC50 THP-1 / (mol L-1)
24a)  2-F 5,18 ± 0,08 313,0 ± 2,3
24b)  3-F 6,35 ± 0,02 353,0 ± 2,7

24c)  2-OH 4,14 ± 0,06 207,2 ± 2,5
24d)  2,3-(OH)2 1,40 ± 0,02 101,6 ± 1,4
24e)  3,4-(OH)2 0,95 ± 0,01 100,0 ± 1,2
24f)  2,4-(OH)2 3,78 ± 0,03 103,9 ± 1,2

24g) 2,4,5-(OH)3 0,98 ± 0,01 5,40 ± 0,1
Pentamidina 7,02 ± 0,09 7,70 ± 0,1

Chaves e colaboradores testaram a atividade antileishmania de complexos de Au(I)

com derivados de 1,3,4-oxadiazol-2-tiona (25) (Figura 21) em formas promastigotas de

Leishmania infantum e Leishmania brasiliensis e amastigotas de L. infantum. Além disso,

também foram feitos testes de citotoxidade frente a macrófagos THP-1 humanos. Vale

ressaltar que esses testes foram realizados tanto para os complexos, quanto para os ligantes

(26). 59
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A Anfotericina B (4) foi utilizada como padrão e apresentou IC50 = 0,10 µmol L–1

contra as formas promastigotas de Leishmania infantum e Leishmania brasiliensis e 0,09

µmol L–1 contra as amastigotas de L. infantum. Dito isso, observou-se que todos os complexos

formados demonstraram atividade contra Leishmania spp. Os derivados (25a) e (25b)

apresentaram os melhores resultados, destacando-se os valores de IC50 = 0.97 e 1.41 µmol L–1

contra formas amastigotas intracelulares de L. infantum, a forma mais importante para o

desenvolvimento da doença. Quanto à citotoxicidade, a série não apresentou bons resultados,

porém demonstrou que a complexação é capaz de reduzi-la frente aos precursores. Todos

esses resultados estão na Tabela 3. 59

Figura 21: Estrutura química dos de complexos de Au(I) com derivados de 1,3,4-oxadiazol-

2-tiona (25) e dos ligantes 1,3,4-oxadiazólicos (26).

Tabela 3: Resultados dos testes biológicos realizados para os complexos de Au(I) com

derivados de 1,3,4-oxadiazol-2-tiona (25) e para os ligantes 1,3,4-oxadiazólicos (26).

R

  IC50 promastigotas /
(mol.L-1)

IC50 amastigotas /
(mol.L-1) IC50 THP-1 /

(µmol L–1)
L infantum L. brasiliensis L. infantum

25a) R = H 4,02 7,2 0,97 4,41
25b) R = NO2 5,38 9,27 1,41 6,37

26a) R = H >100 >100  - > 50
26b) R = NO2 27,56 32,4  - > 50
Au(PEt 3)Cl   1,94 2,79 1,35 5,43

Anfotericina B 0,1 0,1 0,09 12,00

Essa pesquisa também foi capaz de concluir que esses novos complexos de Ag(I)

podem auxiliar a entender e superar a resistência de medicamentos a base de Sb(V), pois

atuam por vias semelhantes e sem resistência cruzada aos parasitas.59

 Uma série de 5-Tiocianatometil-3-aril-1,2,4-oxadiazóis foram sintetizados e testados

contra parasitas de Leishmania. Em um modelo de leishmaniose visceral, o composto (27)

(Figura 22) diminuiu a parasitemia hepática in vivo causado por Leishmania donovani em
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camundongos BALB/c a 48% quando determinado em doses intravenosas de 5 mg/kg,

enquanto que a Pentamidina (3) reduziu 31% com a mesma concentração e tempo; e o

Pentostan (1) reduziu 60% com doses de 15mg Sb (V)/kg também em 5 dias. Quando

administrado oralmente durante 5 dias em doses de 50 mg/kg, reduziu 61% da parasitemia,

enquanto o Pentostan com doses de 15mg Sb (V)/kg, no mesmo período de tempo, reduziu

47% (Tabela 4). 60

Quanto à toxicidade, foi observado que em doses intravenosas de 5mg/kg o composto

(27) não causou efeitos ruins ao camundongo, porém em doses orais de 50mg/kg causou uma

leve perda de peso. Estes resultados indicam que derivados do sistema oxadiazol podem ser

promissores para o tratamento de infecções de Leishmania. 60

Figura 22: Estrutura química do 3-(4-Clorofenil)-5-(tiocianatometil)-1,2,4-oxadiazol (27).

Tabela 4: Resultados dos testes biológicos in vivo para atividade do 3-(4-Clorofenil)-5-

(tiocianatometil)-1,2,4-oxadiazol (27) contra L. donovani em camundongos BALB/c.

Composto Doses administradas % Inibição
Experimento 1

(27) 5 mg/kg (5 dias - intravenosa) 48 ± 8
Pentostam 15 mg Sb(V)/kg (5 dias - subcutânea) 60 ± 5

Pentamidina 5 mg/kg (5 dias - intravenosa)a 31 ± 5

Experimento 2
(27) 50 mg/kg (5 dias - oral) 61 ± 8

Pentostam 15 mg Sb(V)/kg (5 dias - subcutânea) 47 ± 5

a Pentamidina produziu irritação na administração da dose completa no dia 1. A dose foi reduzida em 50% para
todos os camundongos nos 4 dias seguintes.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Este trabalho tem como objetivo principal produzir substâncias contendo o sistema

1H-pirazol e o anel 1,3,4-oxadiazol que tenham potencial atividade antileishmania.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são sintetizar dois derivados de 5- (1-Aril-1H-

pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26a-b), dispostos na Figura 23, e caracterizar os

derivados por métodos físicos de análise (ponto de fusão, IV e 1H RMN).

Figura 23:  Estrutura química dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-

2(3H)-tiona (26a-b).
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3. JUSTIFICATIVAS

As leishmanioses são doenças parasitárias infecciosas causadas por mais de 20

espécies do protozoário Leishmania spp. e transmitidas por fêmeas de flebotomíneos durante

o repasto sanguíneo. Dependendo do quadro clínico manifestado, pode levar a morte.14-17 Não

existem vacinas para humanos e os fármacos de primeira e segunda escolha, que causam

diversos efeitos colaterais, já encontraram certa resistência do parasito em alguns casos.

Como o tratamento é longo, os medicamentos são caros e causam reações adversas e há

necessidade de administração parenteral, muitos pacientes acabam abandonando ou não

aderindo a terapia. 61 Atualmente, o único fármaco de uso oral é a Miltefosina, porém há

restrições em seu uso pois em caso de gravidez (pode causar embriotoxicidade e

teratogenicidade); e o alto tempo de meia-vida (150h) aumenta as chances do parasita criar

resistência, além de também aumentar os riscos ao paciente por sua toxicidade. 16, 27, 33, 34

 Embora as leishmanioses sejam endêmicas em 98 países e ofereçam risco a cerca de 1

bilhão de pessoas, são doenças negligenciadas pela indústria farmacêutica e grande parcela do

número de casos das Américas ocorrem no Brasil.9,22 Por isso faz-se necessária a busca por

novos compostos que além de apresentar perfil de atividade antileishmania, tenham baixo

custo atrelado a sua produção, comércio e distribuição, além de que o tratamento seja rápido e

com o menor dano possível à saúde do paciente. 13

Os  derivados propostos foram delineados explorando os conceitos de bioisosterismo

de anel e de hibridação molecular (Figura 24). O bioisosterismo se baseia em um princípio

básico da química medicinal: compostos de estruturas e propriedades físico-químicas

semelhantes possuem atividades biológicas semelhantes. Portanto consiste em promover

alterações referentes a substituição de estruturas, fragmentos, átomos ou grupos em

compostos bioativos com a condição de que apresentem distribuição eletrônica e propriedades

físico-químicas parecidas com os originais, afim de melhorar características ligadas a

famacodinâmica, farmacocinética e toxicidade do fármaco em questão.62  Por bioisosterismo

de anel substituiu-se o sistema 4,5-diidro-1H-imidazol da estrutura de (18) e (19) pelo anel

1,3,4-oxadiazol. Esta escolha foi baseada na excelente atividade antileishmania do derivado

(27) que contém o anel oxadiazolico, além de outros estudos em que este núcleo também

apresentou atividade leishmanicida.51, 58, 59, 60 A isso soma-se a crescente utilização deste

sistema na química medicinal, principalmente por sua estabilidade em meio aquoso, a

melhoria nas propriedades farmacocinéticas que a ligação -N=C-O no núcleo oxadiazol
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proporciona, deixando os as estruturas que o contém mais capazes de atingir seus alvos por

difusão transmembranar e as diversas atividades biológicas já conhecidas dos oxadiazois.50-53

Já o conceito de hibridização molecular refere-se a conjugar duas ou mais estruturas

de compostos com propriedades farmacológicas e toxicidades conhecidas em uma única

molécula, afim de melhorar suas características bioquímicas. Também há a possibilidade de

unir fármacos ou grupamentos farmacofóricos distintos. Uma das vantagens dessa técnica é

dificultar o surgimento de cepas resistentes.63, 64, 65 Essa estratégia foi utilizada ao conjugar o

anel 1,3,4-oxadiazol ao sistema 1H-pirazol, que também possui diversos registros de atividade

biológica (inclusive leishmanicida) na literatura, onde destacam-se os derivados 1-aril-1H-

pirazóis (18) e (19) sintetizados pelo nosso grupo de pesquisa contra a L. amazonensis.

Também foi levado em conta o fato de que azois são considerados compostos seguros, pouco

tóxicos e bem tolerados, características muito importantes para um candidato a fármaco.40, 47

Figura 24: Planejamento dos novos derivados propostos 26(a-b).

Atividade

anti-leishmania

- 48% de inibição
(doses i.v. de

5mg/kg)

Referência:
Pentostam (60% a 15
mg/kg Sb(v) s.c.) e
Pentamidina (31%
em 5 mg/kg i.v.)

-61% de inibição
(doses orais de 50

mg/kg)

Referência:
Pentostam (47% a 15

mg/kg Sb(v) s.c.)

-Não apresentou
toxicidade

Atividade

anti-leishmania

IC50

(18g): 30mM

(19c): 15,5mM

Menor
citotoxidade em

relação à
referência

Referência:
Pentamidina

(10mM)
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4. METODOLOGIA

Para a síntese dos derivados propostos, utilizou-se a rota sintética mostrada no

Esquema 3:

Esquema 3: Rota sintética proposta para a obtenção dos novos derivados (26a-b).
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A rota sintética se inicia com uma adição nucleofílica do tipo Michael entre uma aril-

hidrazina (27a-d) e o etoximetilenocianoacetato de etila seguida por uma ciclização

intramolecular para a formação do anel pirazol e obtenção dos derivados 5-amino-1-aril-1H-

pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-d). 66, 67, 68  Estes produtos (28a-d) sofrem uma

desaminação aprótica causada pelo nitrito de t-butila (agente diazotação) para formar um sal

de diazônio, o qual abstrai um átomo de hidrogênio do solvente THF para enfim originar os

intermediários 1-Aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-d). 69, 70 Ao serem postos para

reagir com hidrato de hidrazina em meio de etanol, os derivados (29a-c) sofrem uma reação

de substituição nucleofílica em grupo acil para formar as acilidrazinas (30a-c). 48, 71, 72 No

último passo da síntese o nitrogênio destes intermediários (30a-b) realiza um ataque

nucleofílico ao carbono presente no dissulfeto de carbono, com posterior ataque do oxigênio

carbonílico, o que representa uma cicloadição do tipo 1,3-dipolar para finalmente produzir os

derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26a-b). 73, 74

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a síntese dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tionas

(26a-d), primeiramente fez-se necessária a obtenção dos derivados 5-Amino-1-aril-1H-

pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-d) a partir do procedimento descrito a seguir:

5.1 Síntese dos derivados 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-d).

Para a síntese dos 5-aminocarboxilatos de etila (28a-d), o primeiro passo depende da

composição química das aril-hidrazinas utilizadas. Ao passo que os cloridratos das

arilidrazinas (27b-d), foram deixados sob refluxo de etanol e acetato de sódio por 20 minutos;

na síntese com o reagente fenilidrazina (27a), o acetato de sódio não foi utilizado, o refluxo

de 20 minutos ocorreu apenas em meio de etanol. Após os 20 minutos, nestes dois casos, foi

adicionado o etoximetilenocianoacetato de etila para que reagisse com as arilidrazinas (27a-d)

sob refluxo por 2h (Esquema 4).66

Deve-se ressaltar que o acetato de sódio é utilizado apenas para neutralizar as

arilidrazinas que são comercializadas na forma de cloridrato, através de uma reação do tipo

ácido-base. Neste trabalho, o acetato de sódio foi adicionado ao meio reacional apenas nas

sínteses que envolveram as arilidrazinas (27b-d), pois a fenilidrazina (27a) é comercializada

em sua forma neutra.
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Esquema 4: Síntese dos derivados 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-d).

Ao término da reação, evidenciado por cromatografia em camada fina (CCF), o meio

reacional foi vertido em água e gelo picado, e observou-se a formação de precipitado. Este foi

filtrado e lavado com água gelada para a obtenção dos derivados 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-

4-carboxilatos de etila (28a-d). Quando necessária, a purificação é realizada através de

recristalização em uma mistura de etanol e água 7:3. A Tabela 5 dispõe os dados de

rendimento, ponto de fusão e aspecto físico com os quais as substâncias do tipo (28a-d) foram

obtidas.

Tabela 5: Dados de rendimento e ponto de fusão dos derivados 5-Amino-1-aril-1H- pirazol-

4-carboxilatos de etila (28a-d).

R Rendimento
(%)

Ponto de fusão
experimental  (°C)

Ponto de fusão da
literatura (°C)

Aspecto físico

(a) R = H 98 103 98-100 67 sólido laranja

(b) R = 4-Cl 94 145-147 148-150 67 sólido amarelo

(c) R = 4-Br 89 133-135 120-122 67 sólido bege

(d) R = 4-F 80 152-154 -* sólido amarelo

*Dado não encontrado na literatura

O mecanismo proposto (Esquema 5) para esta reação tem sua etapa inicial a partir do

ataque do nitrogênio mais nucleofílico da arilidrazina (27a-d) ao carbono à carbonila do

etoximetilenocianoacetato de etila. Este passo caracteriza uma adição nucleofílica do tipo

Michael, pela presença de nucleófilo e metileno ativado devido a efeitos indutivos e de

ressonância que serão explicados mais adiante. Em seguida ocorre prototropismo no
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intermediário (31a-d) para restabelecer o sistema  insaturado, com eliminação de uma

molécula de etanol. Na segunda etapa uma ciclização intramolecular se inicia pelo ataque do

par de elétrons livres do nitrogênio N1 do intermediário (33a-d) ao carbono da nitrila, para

produzir os derivados 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-d). 66, 67, 68
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 Esquema 5: Mecanismo proposto para síntese dos derivados (28a-d).
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A estrutura do etoximetilenocianoacetato de etila sugere que existem 2 sítios passíveis

de ataque do nucleófilo: o carbono carbonílico do grupo éster e o carbono olefínico β. Porém

a adição ocorre justamente no carbono , devido a combinação dos efeitos indutivo referente

a ligação C-O e às duas estruturas contribuintes de ressonância, destacadas em vermelho na

Figura 25, que apresentam carga positiva no carbono Com isso, este carbono se torna o de

maior densidade de carga positiva no híbrido de ressonância, e com o maior caráter

eletrofílico para ataque nucléofílico do par de elétrons livre do nitrogênio das arilidrazinas

(27a-d). 71

Figura 25:  Estrutura e híbrido de ressonância do etoximetilenocianoacetato de etila.

Para a parte de caracterização, também foi feita a análise por espectroscopia na região

do infravermelho dos derivados 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-d) e

as principais bandas de absorção apresentadas estão dispostas na tabela 6.
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Tabela 6: Principais bandas de absorção na região do infravermelho referente aos derivados

do tipo (28a-d)

Tipo de ligação
 (tipo de estiramento) Frequência υ (cm-1 )

28a 28b 28c 28d
N-H (axial assimétrica) 3395 3426 3429 3433
N-H (axial simétrica) 3131 3325 3328 3334
C=O de éster (axial) 1677 1672 1679 1682

NH2  (angular) 1623 1610 1610 1616
C-O de éster (axial) 1278 1271 1270 1276

Embora na literatura o estiramento axial uC=O de éster alifático se encontre em

valores na faixa de 1750-1735 cm-1, os compostos sintetizados apresentaram valores de

absorção para essa ligação entre 1672 e 1682 cm-1. Isto ocorre pela combinação de dois

efeitos: a conjugação da carbonila com o núcleo pirazólico, o qual possui efeito de

deslocalização da nuvem eletrônica por seus orbitais  que causam decréscimo na frequência

da absorção em cerca de 20  cm-1; e devido à interação intramolecular do tipo ligação de

hidrogênio destacada em rosa (Figura 26) entre o oxigênio da carbonila e os hidrogênios do

grupo amino. 75

Figura 26: Interação intramolecular entre o oxigênio carboxílico e os hidrogênios do grupo

amina dos derivados carboxilatos (28a-d).
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A Figura 27 contém o espectro na região do infravermelho do derivado (28a), com

suas principais bandas assinaladas por cor, como forma de exemplificar visualmente o

comportamento da série (28a-d).

Figura 27: Espectro na região do IV para o composto (28a).

Após a síntese dos derivados 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-

d), pôde-se prosseguir para a síntese dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila

(29a-d).

5.2 Síntese dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-d).

Para a síntese dos derivados carboxilatos de etila (29a-d), primeiramente colocou-se

THF seco e nitrito de t-butila sob refluxo por 20 minutos e com tubo de CaCl2 anidro

acoplado. Após isso, foi colocado o 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-

d) correspondente para prosseguir com mais 2 horas de refluxo (Esquema 6). 69
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Esquema 6: Síntese dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-d).

Após o término da reação, evidenciado por CCF, evaporou-se o THF e o nitrito de t-

butila em excesso. Em seguida verteu-se o meio reacional em um bécher com água e gelo

picado para a obtenção dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-d) puros.

A Tabela 6 dispõe os dados de rendimento, ponto de fusão e aspecto físico com os quais as

substâncias do tipo (29a-d) foram obtidas.

Tabela 7: Dados de rendimento e ponto de fusão dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-

carboxilatos de etila (29a-d).

R Rendimento
(%)

Ponto de fusão
experimental  (°C)

Ponto de fusão da
literatura (°C)

Aspecto físico

a) R = H 97 94-96 99-100 76 sólido laranja

b) R = 4-Cl 93 123-125 127-129 76 sólido laranja

c) R = 4-Br 94 129-132 131-132 77 sólido branco

d) R = 4-F 83 120-122 -* sólido amarelo

*Dado não encontrado na literatura.

O mecanismo de desaminação aprótica proposto para esta etapa de síntese, disposto no

esquema 7, é baseado no estudo de Fang e colaboradores.70 Dito isso, têm-se que os derivados

do tipo (28a-d) sofrem diazotação preliminar ao reagir com nitrito de t-butila (agente de

diazotação) para formar o intermediário t-butoxiarildiazeno (37). Este por sua vez se

decompõe em dois radicais: arildiazeno (38) e  t-butoxi. O aril diazeno passa por eliminação

de nitrogênio (N2) para dar origem a um radical arila (39) o qual abstrai o hidrogênio ácido do

THF e forma os derivados (29a-d) e o radical tetrahidrofuran-2-ila, caracterizando uma

substituição redutiva. Porém, embora os derivados já estejam formados, a reação radicalar
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prossegue entre tetrahidrofuran-2-ila e o t-butoxiarildiazeno (37) para produzir mais radicais

arildiazeno (38) e 2-t-butoxitetrahidrofurano.69, 70 Os autores indicam a abstração do

hidrogênio do THF como etapa limitante da velocidade da reação. 70

Esquema 7: Mecanismo proposto para síntese dos derivados 29(a-d).

Além da obtenção do ponto de fusão, a caracterização dos derivados 1-Aril-1-fenil-

1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-d) também foi realizada através de espectroscopia na

região do infravermelho e as principais bandas de absorção encontradas estão dispostas na

Tabela 8.
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Tabela 8: Principais bandas de absorção na região do infravermelho referente aos derivados

do tipo (29a-d)

Tipo de ligação
 (tipo de deformação) Frequência υ (cm-1 )

29a 29b 29c 29d
C=O de éster (axial) 1708 1707 1707 1711
C-O de éster (axial) 1253 1261 1286 1265

Nos espectros dos derivados do tipo (29a-d) primeiramente foi notada a ausência de

bandas de estiramento axial simétrico (υs) e assimétrico (υas) referentes ao grupo amino, o que

é um bom indício de que a reação foi completa.  Além disso, vale ressaltar que os valores das

bandas da ligação C=O estão entre  1707 cm-1 e 1711 cm-1, o que é bem próximo da faixa

1750-1735 cm-1 referente à mesma ligação em ésteres alifáticos somado ao efeito citado no

item 4.1 de decréscimo da frequência de absorção em decorrência da conjugação com o

sistema aromático do pirazol. Isso também é um indicador da desaminação, visto que não há

mais o efeito da interação intramolecular entre o oxigênio da carbonila e hidrogênios do

grupo amina que havia nos derivados (28a-d) que também decrescia o valor das bandas de

ligação uC=O.75

A Figura 28 dispõe o espectro na região do infravermelho do derivado (29a), com suas

principais bandas assinaladas por cor, afim de exemplificar o comportamento dos outros

derivados desta série (29a-d).
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Figura 28: Espectro na região do IV para o composto (29a).

5.3 Síntese dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboidrazidas (30a-c).

Para a síntese dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboidrazidas (30a-c),

primeiramente colocou-se os derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-c) em

etanol sob aquecimento até a completa dissolução. Após isso, o hidrato de hidrazina 80% é

colocado para reagir com os carboxilatos em refluxo por 24h (Esquema 8).48

Esquema 8: Síntese dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboidrazidas (30a-c).

 O término da reação, evidenciado por CCF, verteu-se o meio reacional em água e gelo

picado. Observou-se a formação de precipitado que foi filtrado e quando necessário,

purificado por recristalização em etanol, para a obtenção dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-
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carboidrazidas (30a-c). A Tabela 9 dispõe os dados de rendimento, ponto de fusão e aspecto

físico com os quais as substâncias do tipo (30a-c) foram obtidas.

Tabela 9: Dados de rendimento e ponto de fusão dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-

carboidrazidas (30a-c).

R Rendimento
(%)

Ponto de fusão
experimental  (°C)

Ponto de fusão da
literatura (°C)

Aspecto físico

a) R = H 84 176-179 -* sólido branco

b) R = 4-Cl 80 204-206 -* sólido branco

c) R = 4-Br 74 202-204 205-209 48 sólido branco

*Dados não encontrados na literatura

A proposta mecanística para esta etapa da síntese é baseada na substuição nucleofílica

em grupos acila (Esquema 9). Dessa forma, inicia-se com o ataque nucleofilico dos pares de

elétron do nitrogênio da hidrazina à carboxila do grupo éster dos derivados (29a-c) para gerar

um intermediário tetraédrico. Em seguida, o par de elétrons do oxigênio retorna à ligação com

o carbono e promove a eliminação do grupo de saída. 48, 71, 72

Esquema 9:  Mecanismo proposto para síntese dos derivados (30a-c).

Cabe lembrar que a carboxila do grupo éster é um bom eletrófilo devido à polarização

das ligações entre o carbono e os oxigênios, o quais são mais eletronegativos que o carbono e

atraem a densidade eletrônica para si. Isso faz com que o carbono concentre maior quantidade

de carga positiva, o que favorece a entrada do nucleófilo. O fato de que o grupo de saída do

éster é um alcóxido também facilita a reação, visto que este é uma base forte e rapidamente

abstrai um próton para, neste caso, formar o etanol.71
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Além da obtenção do ponto de fusão, a caracterização dos derivados 1-Aril-1H-

pirazol-4-carboidrazidas (30a-c) também foi realizada através da análise dos espectros na

região do infravermelho e os principais resultados estão dispostos na Tabela 10.

Tabela 10: Principais bandas de absorção na região do infravermelho referente aos derivados

do tipo (30a-c)

Tipo de ligação
 (tipo de estiramento)

Frequência υ (cm-1 )

30a 30b 30c
N-H de amina (axial

assimétrica)
3334 3325 3326

N-H de amina(axial
simétrica)

3287 3287 3285

N-H de amida
secundária (axial)

3204 3210 3213

C=O de amida
secundária (axial)

1622 1623 1626

NH2  (angular) 1623 1575 1572

A partir da análise dos espectros  e comparando-se com os dos derivados (29a-c), é

possível notar o aparecimento das bandas de estiramento axial referentes ao grupo uNH2 com

valores entre 3325 e 3287 cm-1. Os valores de deformação angular de dNH2 também

apareceram na faixa de 1650-1580 cm-1. Além disso também foi possível assinalar os valores

de frequência de estiramento axial uN-H (amidas secundárias) na faixa de 3204-3213 cm-1.

Todos estes dados estão de acordo com a literatura. Somado a isso, notou-se que a banda

referente ao estiramento axial uC-O de éster (1300-100 cm-1) não aparece no espectro, um

bom indício de que a reação ocorreu.75

Sobre os valores de frequência de absorção das bandas associadas ao grupo amino e da

carboxila estarem um pouco abaixo dos de referência, pode-se dizer que é consequência da
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ligação de hidrogênio intramolecular que ocorre entre o oxigênio da carboxila e os

hidrogênios do grupo amino. De forma semelhante à que ocorre nos derivados (28a-d), esta

interação é responsável pela restrição dos movimentos das ligações envolvidas e causa o

decréscimo no valor de frequência das bandas, além de deixarem-nas mais largas.75

A Figura 29 apresenta o espectro do composto (30a), com suas principais bandas

assinaladas por cor, como forma de exemplificar o comportamento do espectro dos outros

compostos da série (30a-c).

Figura 29: Espectro na região do IV para o composto (30a).

Por fim, a caracterização dos derivados (30a-c) também foi realizada através de

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H. Os dados obtidos estão dispostos na Tabela

11.
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Tabela 11: Dados de RMN de 1H dos derivados (30a-c) (500MHz, CDCl3).

#H (ppm) [nH; multiplicidade, J em Hz]
30a 30b 30c

3 8,39(1H, s)  8,36 (1H, s) 8,82(1H, s)
5 7,94 (1H, s) 7,93(1H, s) 8,41(1H, s)
2’ 7,70 (2H, d, 7,59) 7,65 (2H, d, 8,90) 7,91 (2H, s)
3’ 7,49 (2H, t, 7,70) 7,46 (2H, d, 8,90) 7,62 (2H, s)
4’ 7,36 (1H, t, 7,80) - -
5’ 7,49 (2H, t, 7,70) 7,46 (2H, d, 8,90) 7,62 (2H, s)
6’ 7,70 (2H, d, 7,59) 7,65 (2H, d, 8,90) 7,91 (2H, s)
1” 7,19 (1H, s) 7,14 (1H,s) 9,05 (1H, s)

2” 5,30 (1H, s) 5,30 (1H, s) 5,62 (1H, s)

Ao analisar os espectros de RMN de 1H dos derivados (30a-c), notou-se

primeiramente os sinais referentes aos hidrogênios 3 e 5 presentes no anel pirazólico, que se

apresentaram na forma de singletos de área 1H com deslocamento químico dentro da faixa de

7,93-8,82 ppm. Além disso, também foi possível identificar os hidrogênios 2’,3’,5’,6’ do anel

aromático que apareceram como sinais de área 2H na faixa de 7,46-7,91 ppm, em forma de

tripleto para (30a), dubleto para (30b) e singleto para (30c). O hidrogênio 4’ do derivado

(30a) foi observado como um tripleto de área 1H em 7,36 ppm.

Observou-se também os sinais referentes ao hidrogênio 1” entre 7,14-9,05 ppm e 2”

entre 5,30-5,62 ppm, onde todos se apresentaram como singletos de área 1H.  5,30ppm. Estes

valores de d se justificam pelo fato de que o nitrogênio 2” sofre pouco efeito indutivo

retirador de eletróns, já que está ligado a outro nitrogênio, enquanto que o 1” é desblindado

pelo efeito de ressonância com a carboxila. Estes sinais tiveram integração de 1H

possivelmente por efeitos de interações intermoleculares prováveis em sua estrutura, as quais

sofrem alterações dependendo de fatores como concentração, solvente e temperatura e

atrapalham sua visualização no espectro. 75
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A figura 30 apresenta o espectro parcial de RMN de 1H do derivado (30a) afim de

exemplificar o comportamento dos outros derivados da série.

Figura 30:  Espectro parcial de RMN de 1H do derivado (30a). (CDCl3, 500 MHz, TMS,

em ppm)

5.4 Síntese dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26a-

b)

Para a síntese dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona

(26a-b), as 1-(4-Aril)-1H-pirazol-4-carbohidrazidas (30a-b) correspondentes reagiram com

dissulfeto de carbono em meio de etanol e hidróxido de potássio em refluxo por 24h conforme

no Esquema 10. 72, 78

.
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Esquema 10: Síntese dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona

(26a-b).

Ao final da reação, acompanhada por CCF, o solvente foi evaporado em um

evaporador rotativo. O meio reacional foi acidificado com ácido clorídrico diluído (1:3) para

neutralizar o excesso de KOH e o precipitado formado foi filtrado em água gelada. Quando

necessário, a purificação é realizada por recristalização em etanol/água. A tabela 12 dispõe os

dados de rendimento, ponto de fusão e aspecto físico com os quais as substâncias do tipo

(26a-b) foram obtidas.

Cabe ressaltar que os derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona

sem substituinte e 4-F também foram sintetizados, porém não houve tempo para realizar os

processos de purificação e caracterização. Por este motivo, não foram colocados neste

trabalho, porém serão dispostos em uma próxima oportunidade após passar pelos processos

citados.

Tabela 12: Dados de rendimento e ponto de fusão dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-

il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26a-b).

R Rendimento
(%)

Ponto de fusão
experimental  (°C)

Ponto de fusão da
literatura (°C)

Aspecto físico

a) R = 4-Cl 84 236-237 inédito sólido branco

b) R = 4-Br 72 238-239 inédito sólido amarelo
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Esquema 11: Mecanismo proposto para sintese dos derivados (26a-b).

O mecanismo proposto (Esquema 11) para esta etapa de síntese se inicia com o ataque

nucleofílico do nitrogênio dos derivados (30b-c) ao dissulfeto de carbono. Após a formação

dos intermediários 1,3-dipolo (43b-c), ocorre ataque dos elétrons do orbital molecular HOMO

localizados no oxigênio carbonílico ao carbono eletrofílico da tionila. Esta etapa caracteriza
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uma ciclizção 1,3 dipolar intramolecular. Assim, é formado o intermediário (44a-b), o qual

sofre rearranjo prototrópico para dar origem ao intermediário (45a-b). Um dos enxofres

presentes na estrutura (45a-b) realiza ataque nucleofílico ao etanol presente no meio para

formar o intermediário (46a-b), que após sofrer rearranjo forma o composto (47b-c). Este é

desprotonado pelo íon alcóxido para finalmente formar o produto (26b-c). 73, 74

Também foi realizada a caracterização dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-

carboidrazidas (26a-b) através de espectroscopia na região do infravermelho e as principais

bandas de absorção estão dispostas na Tabela 13.

Tabela 13: Principais bandas de absorção na região do infravermelho referente aos derivados

do tipo (26a-b)

Tipo de ligação
 (tipo de deformação)

Frequência υ (cm-1 )

26a 26b
N-C=S (axial) 1496 1492

C=S (axial) 1156 1165
N-H (axial) 3117 3110

Ao se analisar os espectros de infravermelho dos derivados (26a-b) foi possível

assimilar a banda que se refere ao estiramento axial do grupo uN-C=S entre 1492-1496 cm-1.

Também pôde-se atribuir a banda referente ao estiramento axial uN-H dentro da faixa de

3110-3117 cm-1. Além disso, foi observada também a banda de estiramento axial uC=S na

faixa de 1156-1165 cm-1. Todos estes valores estão de acordo com a literatura. 75
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A Figura 31 dispõe do espectro na região do infravermelho do composto (26c), com

suas principais bandas assinaladas por cor, como forma de exemplificar visualmente o

comportamento espectral da série (26a-b).

Figura 31: Espectro na região do IV para o composto (26b).

Como se pôde observar, as bandas características dos derivados (26a-b) estão em

região de baixa frequência, então são suscetíveis a efeitos de acoplamento e, portanto, difíceis

de identificar. Desta forma os dados de RMN de 1H disponibilizados na Tabela 14 abaixo

contribuíram de forma mais efetiva para a caracterização dos compostos em questão e

constatação do sucesso da síntese.
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Tabela 14: Dados de RMN de 1H dos derivados (26a-b). (500MHz, DMSO-d6)

#H
 (ppm) [nH; multiplicidade, J em Hz]

26a 26b
3 8,28 (1H, s)  8,28 (1H, s)
5 9,22 (1H, s) 9,22 (1H, s)
2’ 7,97 (2H, d, 8,1) 7,91 (2H, d, 8,4)
3’ 7,60 (2H, d, 8,1) 7,73 (2H, d, 8,4)
5’ 7,60 (2H, d, 8,1) 7,73 (2H, d, 8,4)
6’ 7,97 (2H, d, 8,1) 7,91 (2H, d, 8,4)
1” - -

Ao analisar os espectros de RMN de 1H de (26a) e (26b), foi possível identificar os

sinais referentes aos hidrogênios 3 e 5 do anel pirazólico com deslocamento químico (d) entre

8,28-9,22 ppm, onde cada um apareceu como um singleto de área 1H. Observou-se também

os sinais referentes aos hidrogênios 2’,3’,5’ e 6’ do anel aromático como dubletos de área 2H

na faixa de 7,60-7,97 ppm.  Logo, percebe-se a ausência de um hidrogênio (1”) que deveria

aparecer, segundo dados da literatura para hidrogênios N-H de amidas, entre 5,0-8,0 ppm. 75,

79

O núcleo oxadiazólico presente em (26a) e (26b) possui um equilíbrio tautomérico

(Figura X) tiol-tiona, que forma as estruturas 1,3,4-oxadiazol-2-tiol (I) e 1,3,4-oxazol-2-tiona

(II).  Este equilíbrio ocorre de forma tão rápida que a técnica de RMN pode não ser capaz de

percebê-lo. Mas Soleilman e colaboradores afirmaram através de estudos teóricos e

experimentais com sínteses em diferentes solventes, e cálculos de diversos parâmetros como

energia de interação soluto-solvente e comprimentos de ligação, que foi possível isolar

preferencialmente o tautômero (I) com singleto entre 14-15,5ppm referente ao hidrogênio S-

H.80
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Figura 32: Tautômeros do núcleo 1,3,4-oxadiazol.

Entretanto, como dito inicialmente, os espectros de (26a) e (26b) não apresentaram

singleto que possa ser atribuído ao hidrogênio N-H e a janela espectral dos dois espectros não

passam de 14ppm. Embora a metodologia utilizada indicasse o tautômero tiona como produto

final, a ausência desses sinais citados fez com que não fosse possível afirmar qual dos

tautômeros foi realmente sintetizado. Porém pressupõe-se que com o não aparecimento do

sinal de N-H o tautômero tiol foi formado, e o sinal de S-H ocorreu acima do limite de 14

ppm do espectro obtido, como indicado pela  literatura. 80

A figura 33 apresenta o espectro parcial de RMN de 1H do derivado (26b) afim de

exemplificar o comportamento da série.

Figura 33: Espectro parcial de RMN de 1H do derivado (26b). (500MHz, DMSO-d6,)



65

Mais adiante novos espectros serão realizados com maior intervalo de janela espectral

com o objetivo de determinar com maior certeza a formação do tautômero tiol através da

observação do singleto referente ao hidrogênio S-H acima de 14ppm.

Assim, presume-se que as estruturas obtidas neste trabalho foram as (48a) e (48b)

dispostas na figura 34 a seguir:

Figura 34: Estrutura dos derivados (48a) e (48b).

5.5 Teste de atividade biológica dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-tiona (26a-b)

A descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos é um processo complexo

que, além de tempo e recursos, exige a análise de muitas variáveis. As características dos

candidatos à fármaco, como a farmacocinética e a metabólica, utilizando métodos preditivos

tem se tornado cada vez mais essencial para o sucesso desse processo, uma vez que possibilita

a diminuição das falhas e o aumento da segurança nas etapas pré-clínicas e clínicas.

Desse modo, a análise in silico representa importante ferramenta. Nesse tipo de

análise, são avaliadas as propriedades de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e

toxicidade (ADMET) das moléculas candidatas. Conhecer as propriedades metabólicas de

uma molécula possibilita, principalmente nas etapas iniciais, a análise dos possíveis riscos e

benefícios de um novo fármaco. Além disso, facilita o planejamento de novas estratégias para

melhorar a estabilidade metabólica desses compostos, otimizando processos futuros. 81

Os resultados obtidos podem ser verificados na Tabela 15 e foram avaliados utilizado

a “Regra dos cinco de Lipinski”. Essa é uma regra que permite avaliar a farmacocinética e a

disponibilidade oral de novas estruturas químicas, por meio da análise do peso molecular
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(PM), a lipofilicidade, solubilidade, quantidade aceptores de ligações de hidrogênio e

quantidade de doadores de ligação de hidrogênio. Essa regra tem sido a principal referência

para o sucesso no desenvolvimento de novos fármacos.82, 83

Tabela 15: Avaliação teórica das propriedades farmacocinéticas e disponibilidade oral dos

derivados (26a-b) em comparação ao Ciprofloxacino, de acordo com a regra de Lipinski.

Molécula
Regra dos cinco de Lipinski

PM1 MLogP2 HBA3 HBD4 LOGS5

(SILICOS-IT)
(26a) 278,72 2,28 4,00 0,00 -4,64
(26b) 323,17 2,41 4,00 0,00 -4,85

Ciprofloxacino 331.34 1,28 5,00 2,00 -3,50

Valores de referência:
1 PM: Peso Molecular (PM < 500 g/mol)
2 Lipofilicidade (MLogP < 4.15)
3 HBA: Aceptores de ligações hidrogênio < 10
4 HBD: Doadores de ligações hidrogênio < 5
5 Solubilidade (LogS < -2,00)

A partir dos parâmetros estabelecidos e da análise dos dados presentes na Tabela 15

foi possível perceber que todas as moléculas analisadas apresentaram PM menor do que 500 g

mol-1; MLogP inferior a 4,15; número de aceptores de ligação de hidrogênio menor que 10;

número de doadores de ligação de hidrogênio menor que 5 e solubilidade inferior a -2. Em

relação ao PM, todos os derivados apresentaram PM inferior ao do fármaco de referência.

Para ser considerada como provável protótipo a fármacos oral, uma molécula pode

violar, no máximo, um quesito da Regra dos cinco de Lipinski. Ainda assim, nenhuma das

moléculas analisadas violou nem um dos cinco quesitos. Os derivados foram aprovados pela

regra dos 5 de Lipinski e, por isso, mostraram que possuem boa farmacocinética e

disponibilidade oral, característica de grande importância que facilita administração e

aumenta a adesão ao tratamento.

Outra forma de se avaliar os possíveis candidatos a fármacos é através da utilização do

Filtro de Veber. A análise obtida pode ser verificada na Tabela 16 a seguir.
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Tabela 16: Avaliação teórica das propriedades farmacocinéticas e disponibilidade oral dos

derivados (26a-b) comparação ao Ciprofloxacino, de acordo com o filtro Veber.

Molécula

Filtro de Veber

Número de ligações rotáveis1 TPSA2 (Å2)

(26a) 2,00 95,54

(26b) 2,00 95,54

Ciprofloxacino 3,00 75,54

Valores de referência:
1 Número de ligações rotáveis < 10
2 Topological Polar Surface Area TPSA (Área de Superfície Polar Topológica < 140 Å2  )

Os dados da Tabela 16 referem-se ao Filtro de Veber, o qual diz respeito à análise da

influência da estrutura química na biodisponibilidade da molécula e permeabilidade em

membranas celulares, fazendo uso da contagem de ligações rotáveis e da área de superfície

polar topológica das moléculas, ou seja, propriedades específicas, as quais estão relacionadas

ao peso, rigidez e volume da molécula. Quanto menos ligações rotáveis presentes, mais

rígida, mais leve e menos a molécula irá mudar sua conformação, menos ela irá interagir antes

de alcançar o alvo. Todas as moléculas apresentaram menos de 10 ligações rotáveis.83

A área de superfície polar topológica (TPSA) mede a quantidade de átomos como

oxigênio, nitrogênio e enxofre, que são capazes de realizar interações, principalmente

ligações hidrogênio na superfície de uma molécula. Todas as moléculas apresentaram valores

de TPSA inferiores ao valor considerado de referência, 140 Å2.  Quanto menor a área de

superfície polar topológica, menor o número de átomos volumosos e capazes de interagir que

estarão presentes na superfície da molécula, maior a capacidade de permear as membranas

celulares. 83

Na Tabela 17, a seguir, é possível verificar a predição da interação das moléculas

presentes nesse estudo com as enzimas da família Citocromo P450 (CYP450), de forma a

sinalizar se as mesmas interagem de forma a inibir ou não a atividade dessas enzimas. As

CYP450 são de grande importância, pois atuam no metabolismo hepático e contribuem no

processo de eliminação de 8 xenobióticos, incluindo fármacos.84 Foi realizada a análise

comparativa utilizando-se dois servidores SwissADME e o ADMETSAR.
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Tabela 17: Avaliação teórica das interações com o CYP450 dos derivados (26a-b) em

comparação com Ciprofloxacino, de acordo com dois bancos de dados.

Molécula
SwissADME ADMESTAR

Inibidor de CYP450 Inibidor de CYP450
1A2 2C19 2C9 2D6 3A4 1A2 2C19 2C9 2D6 3A4

(26a) S S N N N S S S N N
(26b) S S N N N S S S N N

Ciprofloxacino N N N N N N N N N N

Vale ressaltar nenhuma das moléculas interagiu com as enzimas do grupo 2D6 e 3A4.

A 2D6 é uma importante enzima, uma vez que participa do metabolismo de cerca de 20 % dos

fármacos presentes no mercado. A enzima 3A4 também se destaca no processo metabólico de

substâncias, pois, além de participar do metabolismo de esteroides e agentes cancerígenos,

estima-se que esteja envolvida em cerca de 50% do metabolismo de fármacos disponíveis no

mercado. 85

No que tange à análise com as demais enzimas, deve-se levar em consideração a

possibilidade de interação medicamento x medicamento e/ou medicamento x alimento na

utilização das moléculas derivadas in vivo.

Na Tabela 18, é possível verificar um método de predição de fragmentos capazes de

interferir em ensaios in vitro. 86

Tabela 18: Predição de PAINS nos derivados (26a-b) em comparação ao Ciprofloxacino.

Molécula

PAINS

Alertas

SIM (S) OU NÃO (N)

Fagmento

(26a) N -

(26b) N -

Ciprofloxacino N -

A sigla “PAINS” corresponde ao termo em inglês ”pan-assay interference

compounds“, o qual se refere a fragmentos capazes de interferir em resultados de ensaios

biológicos, ou seja, que podem alterar a leitura desse ensaio biológico, gerando resultados

falso-positivos.87 Como pode ser observado, nenhuma das moléculas apresentaram tais

fragmentos.
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Na Tabela 19, é possível verificar a predição de parâmetros de toxicidade avaliados

para as moléculas.

Tabela 19. Avaliação teórica de parâmetros toxicológicos dos derivados (26a-b).

Molécu-

la

Carcino-

genicici-

dade

Valores

(%)

AMES

mutagê-

nese

Valores

(%)

Hepato-

toxicida-

de

Valores

(%)

Toxicida-

de oral

aguda

(C*)

(26a) N 84,3 N 82,0 S 52,5 III

(26b) N 81,4 N 82,0 N 57,5 III

Ciproflo-
xacino

N 80,4 S 90,0 S 90,0 III

*C = Categoria
V (pode ser perigoso se ingerido) – 2000 < DL50 < 5000 mg/kg
IV (perigoso se ingerido) – 300 < DL50 < 2000 mg/kg
III (tóxico se ingerido) – 50 < D50 < 300 mg/kg
II (fatal se ingerido) – 5 < DL50 < 50 mg/kg
I (fatal se ingerido) – DL50 < 5 mg/kg
DL50 = Dose letal média = dose necessária para matar 50 % de uma população em teste (normalmente medida
em miligramas de substância por quilograma de massa corporal dos indivíduos testados)

A análise mostrou que nenhuma das moléculas foi carcinogênica, com ótima

probabilidade de predição (80,4 % - 84,3%), assim como nenhuma das moléculas apresentou

potencial mutagênico na predição do Teste de Ames, com moderada a ótima probabilidade de

predição (82%), com exceção da molécula de referência, a qual apresenta potencial

mutagênico de 90 %.

Os derivados (26a-b) foram classificadas na Categoria Tóxica III, com DL50 entre 50

e 300 mg kg-1, e o derivado (26a) foi classificado como não-hepatotóxico.
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6. CONCLUSÃO

A metodologia aplicada para a síntese dos derivados (26a-b) mostrou-se adequada

para a obtenção de todos os seus precursores. A rota sintética dos intermediários (28a-d) até

os (30a-c) foi realizada com procedimentos experimentais simples, rápidos e com

rendimentos satisfatórios (entre 74-98%). Porém, no que se diz respeito ao síntese dos

derivados (26b-c), não foi possivel afirmar o sucesso da metodologia. Os espectros de IV e

RMN de 1H foram realizados pouco antes da pandemia de COVID-19, e por ainda não

sabermos da possibilidade da formação de tautômeros tiol-tiona do núcleo 1,3,4-oxadiazólico,

não nos atentamos ao tamanho da janela espectral de RMN de 1H que acabou por ser menor

do que a necessária para afimar qual produto foi formado. Pela ausência do sinal referente ao

hidrogênio N-H entre 5,0-8,0 ppm, que deveria constar nos espectros de RMN de 1H caso as

estruturas obtidas tivessem sido a forma tiona (26a-b), propõe-se que os produtos obtidos

neste trabalho foram os tautômeros tiol (48a-b) e que o sinal referente ao hidrogênio S-H não

foi observado porque ocorre acima de 14 ppm (segundo a literatura) e os espectros obtidos

abarcam a região de 0-14 ppm. Futuramente serão realizados novos espectros com maior

janela espectral para afirmar os derivados que foram realmente formados.

Quanto aos testes de atividade antileishmaniose, não foi possível realizar e serão feitos

em outra oportunidade. Porém foram realizados testes de análise in sílico que avaliaram

propriedades importantes para mensurar o potencial que os compostos sintetizados possuem

para se tornarem candidatos a fármacos, como as características farmacocinéticas e

metabólicas. Com isso, mostrou-se que os derivados possuem bom perfil farmacocinético de

biodisponibilidade oral, segundo a regra de 5 de Lipinski; biodisponibilidade e

permeabilidade razoáveis de acordo com o Filtro de Veber; além de não apresentarem

nenhum fragmento capaz de interferir na execução dos resultados biológicos. Exibiram

também boa probabilidade de não serem carcinogênicos ou mutagênicos, conforme os

resultados apresentados no Teste de Ames. Apesar de terem sido classificados na categoria de

toxicidade III, existem outras vias de administração de fármacos, como a via tópica, que

podem ser testadas também. Um problema encontrado foi o provável risco de

hepatotoxicidade e potencial interação inibitória com a maioria das enzimas CYP40, com

exceção da 2D6 e 3A4. Com relação às outras enzimas, deve-se atentar para posíveis

interações medicamento x medicamento e/ou medicamento x alimento na utilização in vivo

destes derivados.
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7. PARTE EXPERIMENTAL

A caracterização dos compostos sintetizados foi realizada pelas seguintes técnicas

instrumentais de espectroscopia: Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de
1H) e Espectroscopia na região do Infravermelho (IV).  Os espectros de RMN de 1H foram

obtidos em espectrômetro Varian Unity (400 MHz), onde a referência interna utilizada foi o

tetrametilsilano (TMS) e  os valores de deslocamentos químicos foram referidos em partes por

milhão (ppm) em relação ao TMS e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). As áreas

dos sinais foram determinadas por integração eletrônica, e suas multiplicidades foram

descritas da seguinte forma: s-singleto; d-dubleto; dd- duplo dubleto; t-tripleto; m-multipleto.

Já os espectros na região do Infravermelho foram obtidos em espectrofotômetro

Perkin-Elmer FT-IR, modelos 1600 senes e spectrum One, de feixe duplo, em pastilhas de

brometo de potássio anidro ou em feixe sobre janelas de cloreto de sódio em pastilhas de KBr

anidro ou filme. Os valores para as absorções estão expressos em número de onda, utilizando-

se como unidade o centímetro recíproco (cm-1).

As determinações de ponto de fusão foram realizadas em aparelho Buchi Melting

Point B-545.

O acompanhamento das reações foi realizado por Cromatografia em Camada Fina

(CCF), em cromatofolhas de gel de sílica 60F-254, com 0,2 mm de espessura de camada

(ref. 1.05554 MERCK).

Os eluentes foram preparados volume a volume (v/v) e a visualização foi realizada

através de revelação na região do ultravioleta em 254 nm.
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7.1 Síntese dos derivados 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-d)

Esquema 12: Síntese dos derivados 5-amino-1-aril-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila

(28a-d).

Em um balão de fundo redondo, adaptado a um condensador de refluxo, adicionou-se

9 mmol de arilidrazina (27a-d) e 10mL de etanol. Deixou-se a mistura sob agitação, ao

começar o refluxo foram adicionados, lentamente, 9 mmol de etoximetilenocianoacetato de

etila. A mistura reacional foi mantida sob refluxo por 2 horas e acompanhada por CCF. Ao

término da reação, verteu-se em água gelada (10 mL).  O precipitado formado foi filtrado e

lavado com água gelada. Quando necessário, purificou-se através de recristalização em uma

mistura de etanol e água 7:3, obtendo-se um sólido.

5-Amino-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28a)

Rendimento: 98%

P.F.: 103°C (P.F. lit.: 103-105°C)

Aspecto físico: sólido laranja

IV(KBr, cm-1): 3395-3131 (υNH2); 1677 (υC=O); 1623 (dNH2); 1278 (υC-O)
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 5-Amino-1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28b).

P.F.: 145-147°C (P.F. lit.: 145-146°C)

Rendimento: 94%

Aspecto físico: sólido amarelo

IV (KBr, cm-1): 3426-3325 (υNH2); 1672 (υC=O); 1610 (dNH2); 1271 (υC-O)

5-Amino-1-(4-bromofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28c)

P.F.: 133-135°C (P.F. lit.: 120-122°C solv. metanol)

Rendimento: 89%

Aspecto físico: sólido bege

IV (KBr, cm-1): 3429-3328 (υNH2); 1679 (υC=O); 1610 (dNH2); 1270 (υC-O)
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5-Amino-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28d).

P.F.: 152-154°C

Rendimento: 80%

Aspecto físico: sólido amarelo

IV (KBr, cm-1): 3433-3334 (υNH2); 1682 (υC=O); 1616 (dNH2); 1276 (υC-O)

7.2 Síntese dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-d).

Esquema 13: Síntese dos derivados 1-aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-d).

Em um balão de 50mL adaptado com um condensador de refluxo e tubo de CaCl2

anidro, colocou-se 4,0mL de nitrito de t-butila e 10mL de THF seco. Após 20 minutos

adicionou-se 5mmol de 5-Amino-1-aril-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28a-d). A mistura

foi agitada e deixada sob refluxo por aproximadamente 2 horas. Após o término da reação,

evidenciado por CCF, evaporou-se o THF e o nitrito de t-butila, em excesso. Em seguida

verteu-se o meio reacional em um bécher com água e gelo e obteve-se o produto puro.
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1-Fenil-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (29a).

P.F.: 94-96 °C (P.F. lit.: 99-100°C)

Rendimento: 97%

Aspecto físico: sólido laranja

IV (KBr, cm-1): 1708 (υC=O); 1253 (υC-O)

1-(4-Clorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (29b).

P.F.: 123-125°C (P.F. lit.: 127-129°C solv. etanol)

Rendimento: 93%

Aspecto físico: sólido laranja

IV (KBr, cm-1): 1707 (υC=O); 1261 (υC-O)



76

1-(4-Bromofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (29c).

P.F.: 129-132°C (P.F. lit.: 131-132°C)

Rendimento: 94%

Aspecto físico: sólido branco

IV (KBr, cm-1): 1707 (υC=O); 1286 (υC-O)

1-(4-Fluorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (29d).

P.F.: 120-122°C

Rendimento: 83%

Aspecto físico: Amarelo

IV (KBr, cm-1): 1711 (υC=O); 1265 (υC-O)
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7.3 Síntese dos derivados 1-aril-1H-pirazol-4-carboidrazidas (30a-c).

Esquema 14: Síntese dos derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboidrazidas (30a-c).

Em um balão de fundo redondo, colocou-se 1mmol de 1-Aril-1H-pirazol-4-

carboxilatos de etila (29a-c) e dissolvidos em etanol sob aquecimento. Após completa

dissolução, adicionou-se então 1mL de hidrato de hidrazina 80%. A mistura reacional

permaneceu sob refluxo e agitação por 24h. O término da reação, evidenciado por CCF, foi

efetivado por concentração do meio reacional. A seguir, verteu-se em água gelada (10 mL).

Observou-se a formação de precipitado que foi filtrado e quando necessário, purificado por

recristalização em etanol.

1-Fenil-1H-pirazol-4-carboidrazida (30a).

P.F.: 176-179°C

Rendimento: 84%

Aspecto físico: sólido branco



78

IV (KBr, cm-1): 3334-3287 (υNH2); 3204(υNH); 1622 (υC=O); 1623 (NH2)

RMN 1H (400MHz, DMSO-d6, TMS, δ em ppm, J em Hz): 8,39 (s, 1H); 7,94 (s, 1H); 7,70

(d, 2H, 7,59); 7,49 (t, 2H, 7,70); 7,36 (t, 1H, 7,80); 7,19 (s, 1H); 5,30 (s,1H)

1-(4-Clorofenil)-1H-pirazol-4-carboidrazida (30b).

P.F.: 204-206°C

Rendimento: 80%

Aspecto físico: sólido branco

IV (KBr, cm-1): 3325-3287 (υNH2); 3210 (υNH); 1623 (υC=O); 1575 (NH2)

RMN 1H (400MHz, DMSO-d6, TMS, δ em ppm, J em Hz): 8,36 (s, 1H); 7,93 (s, 1H); 7,65

(d, 2H, 8,90); 7,46 (d, 2H, 8,90); 7,14 (1H,s); 5,30 (1H,s)

1-(4-Bromofenil)-1H-pirazol-4-carboidrazida  (30c).

P.F.: 202-204°C (P.F. lit.: 205-209°C)

Rendimento: 74%

Aspecto físico: sólido branco

IV (KBr, cm-1): 3326-3285 (υNH2); 3213(υNH); 1626 (υC=O); 1572 (NH2)
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RMN 1H (400MHz, DMSO-d6, TMS, δ em ppm, J em Hz): 9,05(s, 1H); 8,82 (s, 1H); 8,41

(s, 1H); 7,91 (s,1H); 7,62 (s, 2H); 5,62 (s, 1H)

7.4 Síntese dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26a-

b).

Esquema 15: Síntese dos derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona

(26a-b).

Em um balão de fundo redondo adaptado a um condensador de refluxo, juntou-se 4,67

mmol de 1-(4-Aril)-1H-pirazol-4-carbohidrazida (30a-b), 1,4 mL de etanol, 29,3 mg de

hidróxido de potássio e 0,07 mL de dissulfeto de carbono. A mistura reacional permaneceu

em refluxo por 7h e foi acompanhada por CCF. Ao final da reação, o solvente foi evaporado

em um evaporador rotativo. O meio reacional foi acidificado com ácido clorídrico diluído

(1:3). O precipitado formado foi filtrado e, quando necessário, purificado em recristalização

em etanol/água.
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5-(1-(4-Clorofenil)-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26a).

P.F.: 236-237 °C

Rendimento: 84%

Aspecto físico: sólido branco

IV (KBr, cm-1):  3117 (υNH); 1496 (υN-C=S); 1156 (υC=S)

RMN 1H (500MHz, DMSO-d6, TMS, δ em ppm): 9,22 (s, 1H); 8,28 (s, 1H); 7,97 (d, 2H,

8,10); 7,60 (d, 2H, 8,10)

5-(1-(4-Bromofenil)-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26b).

P.F.: 238-239°C

Rendimento: 72%

Aspecto físico: sólido amarelo

IV (KBr, cm-1): 3117 (υNH); 1496 (υN-C=S); 1156 (υC=S)

RMN 1H (500MHz, DMSO-d6, TMS, δ em ppm): 9,22 (s, 1H); 8,28 (s, 1H); 7,91 (d, 2H,

8,40); 7,73 (d, 2H, 8,4)
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9. ANEXOS

9.1 Derivados 5-Amino-1-aril-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (28a-d)

5-Amino-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28a)

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (28a)
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5-Amino-1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28b).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (28b)
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5-Amino-1-(4-bromofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28c)

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (28c)
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5-Amino-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (28d).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (28d)
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9.2 Derivados 1-Aril-1H-pirazol-4-carboxilatos de etila (29a-d).

1-Fenil-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (29a).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (29a)

1-(4-Clorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (29b).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (29b)
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1-(4-Bromofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (29c).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (29c)
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1-(4-Fluorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etila (29d).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (29d)
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9.3 Derivados 1-aril-1H-pirazol-4-carboidrazidas (30a-c).

1-Fenil-1H-pirazol-4-carboidrazida (30a).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (30a)
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Espectro parcial de RMN de 1H do derivado (30a) (CDCl3, 500 MHz, TMS, em ppm)

1-(4-Clorofenil)-1H-pirazol-4-carboidrazida (30b).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (30b)
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Espectro parcial de RMN de 1H do derivado (30b). (CDCl3, 500 MHz, TMS, em ppm)

1-(4-Bromofenil)-1H-pirazol-4-carboidrazida  (30c).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (30c)
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Espectro parcial de RMN de 1H do derivado (30c). (CDCl3, 500 MHz, TMS, em ppm)
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9.4  Derivados 5-(1-Aril-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26a-b).

5-(1-(4-Clorofenil)-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26a).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (26a)
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Espectro parcial de RMN de 1H do derivado (26a). (500MHz, DMSO-d6, TMS, em ppm)
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5-(1-(4-Bromofenil)-1H-pirazol-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-tiona (26b).

Espectro na região de infra-vermelho do derivado (26b)
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Espectro parcial de RMN de 1H do derivado (26b). (500MHz, DMSO-d6, TMS, em ppm)
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