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RESUMO 

 

O mesilato de imatinibe foi o primeiro representante da classe dos inibidores de tirosina 

quinase (ITQ) Bcr-Abl para o tratamento da Leucemia Mieloide Crônica (LMC). 

Posteriormente, outros fármacos de segunda e terceira gerações foram introduzidos na 

terapêutica, no entanto, todos estes inibidores têm apresentado mecanismos de resistência, 

exigindo a busca de novas opções terapêuticas. Desta forma, este projeto tem como objetivo a 

síntese de dois compostos híbridos com vistas à avaliação de seu potencial como 

antimieloproliferativos. Estes novos híbridos são constituídos por uma unidade de 

fenilaminopirimidina piridina (FAPP), principal fragmento farmacofórico do imatinibe, e 

outra de isoniazida ou ribavirina, que já demonstraram ter ação sinérgica com o imatinibe. O 

anel 1,2,3-triazol foi empregado como espaçador entre os dois fragmentos farmacofóricos. A 

síntese destes compostos envolveu cinco etapas. A reação de diazotação do FAPP levou à 

obtenção do azido composto correspondente. Em seguida, a reação de cicloadição 1,3-dipolar 

catalisada por sal de cobre (I) (CuAAC) entre o azido de FAPP com álcool propargílico, levou 

à formação do álcool triazólico, que foi convertido em formiltriazol através da reação de 

oxidação.   A reação de adição nucleofílica a carbonila do formiltriazol com a isoniazida e 

acilidrazida da ribavirina foi empregada para a obtenção dos dois compostos inéditos, com 

rendimentos entre 53-90%. 

 

Palavras-chave: Leucemia mieloide crônica, inibidores de tirosina quinase, imatinibe, FAPP, 

1,2,3-triazol. 
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ABSTRACT 

 

Imatinib mesylate was the first representative of the class of Bcr-Abl tyrosine kinase 

inhibitors (TKIs) for the treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML). Subsequently, other 

second and third generation drugs were introduced in the therapy, however, all these 

inhibitors have presented resistance mechanisms, requiring the search for new therapeutic 

options. Thus, this project aims to synthesize two hybrid compounds in order to evaluate their 

potential as antimyeloproliferative agents. These new hybrids are composed of a 

phenylaminopyrimidine-pyridine (PAPP) unit, the main pharmacophoric fragment of 

imatinib, and another of isoniazid or ribavirin, which have already demonstrated synergistic 

action with imatinib. The 1,2,3-triazole ring was used as a spacer between the two 

pharmacophore fragments. The synthesis of these compounds involved five steps. The 

diazotation reaction of PAPP led to obtaining the corresponding azido compound. Then, the 

copper (I) salt-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition (CuAAC) reaction between PAPP azido 

with propargyl alcohol led to the formation of triazole alcohol, which was converted to 

formyltriazole via oxidation reaction. The nucleophilic addition reaction to carbonyl of 

formyltriazole with isoniazid and acylhydrazide of ribavirin was employed to obtain the two 

novel compounds, with yields between 53-90%. 

 

Keywords: Chronic myeloid leukemia, tyrosine kinase inhibitors, imatinib, PAPP, 1,2,3-

triazole. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer é a principal causa de morte no mundo e estima-se um aumento de 

aproximadamente 25% (24,1 milhões) no número de novos casos até o ano de 2030. Em todo 

o mundo, cerca de 19,3 milhões de novos casos de câncer e 9,9 milhões de óbitos (excluindo 

câncer de pele não melanoma) ocorreram em 2020, segundo estimativas da GLOBOCAN. O 

câncer de mama feminino ultrapassou o câncer de pulmão, como o tipo mais comumente 

diagnosticado, com 2,3 milhões de novos casos (11,7%), seguidos por câncer de pulmão 

(11,4%), colorretal (10,0%), próstata (7,3%) e estômago (5,6%) (SUNG et al., 2021). 

  

1.1 CÂNCER 

O organismo humano é constituído por células que se organizam em tecidos e órgãos, 

que quando seguem seu ciclo natural se dividem, amadurecem e morrem, sendo este último 

processo conhecido como apoptose (INCA, 2006). Algumas células podem sofrer mutações 

durante do ciclo celular e são estimuladas a uma multiplicação de forma excessiva, 

denominada câncer. 

O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado e descontrolado 

de algumas células. A multiplicação rápida dessas células anormais invade tecidos e órgãos e 

pode se espalhar para outras regiões do organismo (Figura 1), sendo este processo conhecido 

como metástase (INCA, 2016). Pode afetar pessoas de diferentes faixas etárias, mas a 

incidência de câncer aumenta proporcionalmente com a idade. Além disso, outros fatores 

também podem contribuir para o desenvolvimento da doença, tais como tabagismo, consumo 

excessivo de álcool, sedentarismo, a alimentação não saudável e a hereditariedade, presente 

como fator genético (INCA, 2018). 
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Figura 1. Esquema da oncogênese, desde alterações ao DNA, levando a formação das 

primeiras células cancerígenas, até o processo de metástase. Figura adaptada de: 

http://romeo.if.usp.br/~browngon/05/CausasCancer.html. 

 Para a escolha do tipo de tratamento adequado faz-se necessária uma minuciosa 

avaliação do tipo e da agressividade do tumor, podendo-se utilizar uma combinação de 

terapias, com objetivo de alcançar melhor resultado e combater o câncer ou aumentar a 

sobrevida do paciente (PALUMBO et al., 2013). O tratamento do câncer pode ser feito 

através de cirurgia, que consiste na retirada do tumor sólido em estágios iniciais; 

quimioterapia, que inibe ou elimina células tumorais através de alterações na proliferação e ou 

no metabolismo destas células por compostos químicos; radioterapia, que consiste no uso de 

um feixe de luz ionizante a fim de danificar o DNA, induzindo a apoptose; o transplante de 

medula óssea, que resulta na substituição da medula comprometida do paciente pela medula 

óssea saudável de um doador compatível, entre outros. Em muitos casos, é necessário 

combinar mais de uma modalidade de tratamento (INCA, 2019). 

As estimativas, no Brasil, para o ano de 2021 apontam a ocorrência de 625 mil novos 

casos de câncer. Com exceção do câncer de pele não melanoma, seriam 450 mil novos casos 

previstos. O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (175 mil), seguido pelos 

cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago 

(21 mil). O câncer de pele não melanoma representará 27,1% de todos os casos de câncer em 

homens e 29,5% em mulheres (INCA, 2020) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição proporcional dos tipos de câncer mais incidentes no Brasil, estimados 

em número de casos e percentual, para 2021 por sexo. 

Homens Mulheres 

Localização Primária Casos % Localização Primária Casos % 

Próstata 65.840 29,2 Mama 66.280 29,7 

Cólon e reto 20.540 9,1 Cólon e reto 20.470 9,2 

Traqueia, brônquio, pulmão 17.760 7,9 Colo do útero 16.710 7,5 

Estômago 13.360 5,9 Traqueia, brônquio, pulmão 12.440 5,6 

Cavidade oral 11.200 5,0 Tireoide 11.950 5,4 

Esôfago 8.690 3,9 Estômago 7.870 3,5 

Bexiga 7.590 3,4 Ovário 6.650 3,0 

Laringe 6.470 2,9 Corpo do útero 5.540 2,9 

Leucemias 5.920 2,6 Leucemias 4.890 2,4 

Sistema Nervoso Central 5.870 2,6 Sistema Nervoso Central 5.230 2,3 

Fonte: Estimativas INCA, 2020                         *Exceto pele não melanoma 

Muitos estudos associam a desregulação de uma ampla variedade de proteínas 

quinases com a iniciação das células cancerígenas e à progressão do tumor. Isso se deve ao 

fato das proteínas quinases serem consideradas uma chave regulatória na função celular pois 

elas são capazes de orquestrar a atividade da maioria dos processos celulares como por 

exemplo: proliferação, diferenciação, apoptose, motilidade, metabolismo e transporte de 

membrana. 

 

1.2 PROTEÍNAS QUINASE 

As proteínas quinases (PQ) são um grupo de enzimas que transferem um grupo fosfato 

às proteínas para alterar sua atividade. Nesse processo, conhecido como fosforilação a 

adenosina-5-trifosfato (ATP) ou em alguns casos, o trifosfato de guanosina (GTP) é o doador 

do grupo fosfato, enquanto a serina, a treonina e as proteínas quinases da tirosina são os 

receptores (SILVA et al., 2009). Após a fosforilação desses receptores tem-se como produtos 

a fosfotreonina (1), fosfosserina (2), fosfotirosina (3), respectivamente (Figura 2). 

Esses processos são essenciais para atividade de células eucariontes, uma vez que, 

estas proteínas são responsáveis pela regulação da proliferação, expressão gênica, 

metabolismo, motilidade celular, transporte de membrana e apoptose (ROSKOSKI, 2018). 



23 

 

 

 

Figura 2. Estrutura química dos aminoácidos fosforilados, fosfotreonina (1), fosfosserina (2), 

fosfotirosina (3). 

 

Diversos inibidores que atuam na regulação da atividade das PQs estão disponíveis ou em 

estudo de ensaios clínicos. Até o momento, 52 substâncias que atuam como inibidores de PQ 

foram aprovadas pela agência regulatória norte-americana FDA (Food and Drug 

Administration), sendo 46 desses medicamentos são utilizados no tratamento de diferentes tipos 

de câncer (ROSKOSKI, 2020).  

 

1.2.1 PROTEÍNAS TIROSINA QUINASE 

As proteínas tirosina quinase (PTQs) correspondem a um grupo de 90 enzimas, sendo 

58 receptoras e 32 não-receptoras. Estas possuem a capacidade de fosforilar o aminoácido 

tirosina em outra proteína, provocando alterações conformacionais, e geralmente, a ativação 

dessa proteína (ROSKOSKI, 2020).   

As PTQs desempenham papéis essenciais na transdução de sinais, estando 

relacionadas a processos fundamentais, como o ciclo celular, a proliferação, diferenciação, 

mobilidade e a sobrevivência ou morte celular (BASELGA, 2006).    

 A associação destas proteínas com a ocorrência do câncer tem sido estabelecida, e os 

estudos demonstram que algumas PTQs-chave se encontram desreguladas em tumores, 
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mantendo a fosforilação que leva os sinais de transdução a um estado permanentemente 

ativado (PRENZEL et al., 2001; SLICHENMYER et al., 2001). 

 

1.3 LEUCEMIA 

A leucemia é um tipo de câncer que tem origem no tecido formador sanguíneo, como a 

medula óssea, e faz com que um grande número de células sanguíneas imaturas sejam 

produzidas e penetrem na corrente sanguínea (INCA, 2020). Na leucemia, as células 

sanguíneas imaturas não desempenham suas funções vitais de forma adequada e nem realizam 

apoptose, substituindo as células sanguíneas saudáveis da medula óssea (HOWLADER et al., 

2017). No Brasil, em 2018 o número de óbitos relacionados a esta neoplasia chegou em 

7.218, sendo 3.902 homens e 3.316 mulheres. Os últimos dados relatam que para 2021, o 

número de novos casos aumente para 10.810, sendo 5.920 homens e 4.890 mulheres (INCA, 

2020).             

 A leucemia é classificada de acordo com o tipo de célula acometida e com a 

velocidade de progressão da doença. Se as células afetadas forem linfócitos é denominada 

leucemia linfoide. Quando o alvo são as células mieloides, células que posteriormente se 

transformam em eritrócitos, leucócitos e megacariócitos, é denominada leucemia mieloide  

(INCA, 2018). De acordo com a progressão da doença, ela pode ser classificada em crônica 

ou aguda. Na fase crônica, observa-se a ocorrência de hiperplasia medular e o aumento 

excessivo de células maduras anormais, e sua progressão pode levar meses ou anos. A fase 

aguda é caracterizada pelo aumento rápido de células imaturas do sangue, fazendo com que a 

medula óssea seja incapaz de produzir células sanguíneas saudáveis (RODRIGUEZ et al., 

2006). Assim, pode-se classificar em quatro tipos mais comuns: Leucemia Linfoide Crônica 

(LLC), que raramente afeta crianças, sendo mais frequente em pessoas com idade superior a 

55 anos; Leucemia Linfoide Aguda (LLA), que é mais comum em crianças, podendo ocorrer 

em adultos com menor frequência; Leucemia Mieloide Aguda (LMA), que é comum em 

crianças e adultos; Leucemia Mieloide Crônica (LMC), que acomete principalmente adultos 

do sexo masculino (INCA, 2015). E este trabalho tem como destaque a LMC. 

 

1.3.1 LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA 

A LMC é uma doença mieloproliferativa de células hematopoiéticas progenitoras primitivas 

(KNIGHT et al., 2019), descrita pela primeira vez em 1845 por John Hughes Bennett (JOSKE, 
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2008). Em 1960, Nowell e Hungerford, da Universidade da Pensilvânia, identificaram um 

cromossomo anormal presente em amostras de sangue de sete pacientes com LMC. 

Posteriormente, outros pesquisadores também observaram a existência deste cromossomo 

anormal, que passou a ser descrito como Philadelphia (Ph). Ele é o resultado da translocação 

recíproca entre o proto-oncogene Abl1 do cromossomo 9 e o gene Bcr do cromossomo 22 

(Figura 3), sendo encontrado em 95% dos pacientes com LMC (KNIGHT et al., 2019). Dessa 

forma, a expressão da PTQ híbrida Bcr-Abl ocorre pela presença do cromossomo Ph no 

organismo. Como descrito anteriormente, em condições fisiológicas, a PTQ desempenha um 

papel essencial no processo de apoptose, proliferação celular, metabolismo do glicogênio, 

neurotransmissão e oncogênese. No entanto, a proteína híbrida Bcr-Abl desempenha atividade 

enzimática anormal da fisiológica, a qual será detalhada a seguir (DRUKER et al., 2001). 

 

 

Figura 3. Diagrama esquemático para a formação do cromossomo Philadelphia (Ph) 

através da translocação do proto-oncogene Abl1 do cromossomo 9, e o oncogene Bcr do 

cromossomo 22. Figura adaptada de: https://www.alamy.pt/foto-imagem-o-cromossomo-

philadelphia-ligada-a-leucemia-mieloide-cronica-96269147.html. 

 

1.3.2 FISIOPATOLOGIA DA LMC 

Na fisiopatologia desta doença, o oncogene Bcr-Abl é responsável pela ativação da 

PTQ. Ao se ligar com o ATP, esta proteína transfere o grupo fosfato para resíduos de tirosina 

em proteínas específicas. Assim, após a etapa de fosforilação, estas proteínas realizam todas 

as atividades fundamentais de uma TQ de modo anormal, levando a ocorrência da LMC 
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(DRUKERet al., 2001). A descoberta deste mecanismo foi fundamental para o 

desenvolvimento de uma terapia alvo para o tratamento de pacientes com LMC (Figura 4), 

onde o bloqueio da interação entre a PTQ e o ATP é essencial para a interrupção de todas as 

etapas subsequentes (FARDEL et al., 2000). 

 

 

Figura 4. Fisiopatologia da LMC, onde o substrato é ativado pela fosforilação 

(Adaptado de AZEVEDO et al., 2017). 

 

1.3.3 TRATAMENTO DA LMC 

Yaish e colaboradores (1988) descreveram o primeiro inibidor sintético de tirosina 

quinase, a tirfostina (YASHI et al., 1988) (Figura 5). Deste então, cientistas da Ciba-Geigy 

(atual Novartis) trabalharam independentemente neste objetivo e identificaram o grupamento 

fenilaminopirimidina (FAP) (Figura 5) como potente e não específico inibidor de quinase 

(DRUKER & LYNDON, 2000). 

 

 

Figura 5. Estrutura química da tirfosfina e do grupamento FAP. 

 

A partir destes dados, Druker e colaboradores sintetizaram e testaram uma série de 

moléculas contendo FAP, e os resultados demonstraram que o imatinibe (IMT) era capaz de 
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eliminar de forma seletiva as células da LMC (DRUKER & LYNDON, 2000). Com os 

avanços dos testes clínicos esse fármaco foi considerado um “milagre”, e a partir desta 

descoberta houve um aumento progressivo no número de publicações contendo a palavra-

chave “fenilaminopirimidina” (Gráfico 1), corroborando a importância desse farmacóforo no 

planejamento de novos fármacos (PIMENTEL et al., 2020). 

 

Gráfico 1. Número de publicações contendo a palavra-chave fenilaminopirimidina entre os anos 

de 1936 a 2020 (Adaptado de Ferreira Pimentel et al., 2020). 

 

 

O desenvolvimento do IMT (Glivec®) iniciou-se com a identificação do grupamento 

FAP, através de ensaios de larga escala (do inglês High-throughput screening; HTS), que 

após otimização (Figura 6) tornou-se o fármaco de referência para o tratamento da LMC 

(BARREIRO & FRAGA, 2015).  
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Figura 6. Otimização química do esqueleto FAP que resultou no imatinibe. 

 

O imatinibe (IMT) atua inibindo competitivamente a ligação do ATP na enzima Bcr-

Abl, impedindo que o substrato seja fosforilado e consequentemente o sinal de transdução, 

induzindo a apoptose celular (Figura 7). Além disso, ele inibe a proliferação de diferentes 

linhagens celulares da LMC e de células progenitoras hematopoiéticas (RODRIGUEZ et al., 

2006; AZEVEDO et al., 2017). 
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Figura 7. Mecanismo de inibição do imatinibe (IMT) na proteína tirosina quinase Bcr-

Abl (Adaptado de AZEVEDO et al., 2017). 

 

Na estrutura cristalina 2HYY (Figura 8) observam-se importantes interações do IMT 

com Abl1, através de uma série de ligações de hidrogênio e interações do tipo van der Waals. 

As principais ligações de hidrogênio são: 

• O nitrogênio da piridina faz ligação com o NH da cadeia principal da Met318A 

do resíduo Hinge; 

• O grupo NH da amina faz ligação com Thr315; 

• O grupo NH da amida faz ligação com Glu286 e o oxigênio da carbonila 

realiza ligação com a Asp381. 

As interações de van der Waals também apresentam elevada contribuição e são 

consideradas essenciais para a expressão de atividade antimieloproliferativa do fármaco 

(COWAN-JACOB et al., 2018). 
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Figura 8. Interações intermoleculares realizadas pelo IMT no sítio ativo (Adaptado de 

OLIVEIRA, 2019). 

 

Embora o tratamento com IMT tenha alcançado resultados satisfatórios, cerca de 30% 

dos pacientes interromperam o tratamento da LMC devido à falhas de eficácia, associado à 

mecanismos de resistências (APPERLEY, 2007). Umas das principais mutações Bcr-Abl 

descrita é a T315I, que é formada através da substituição da treonina pela isoleucina na 

posição 315 (Thr315 → Ile; T315I), impedindo uma importante interação, via ligação de 

hidrogênio do IMT com o grupo hidroxila da cadeia lateral da Thr315 (GORRE et al., 2010). 

O surgimento de casos de resistência mostrou a necessidade de desenvolver novos inibidores 

que foram classificados como de segunda e terceira gerações, e têm como alvo mais de uma 

quinase, sendo chamados de “multiquinases” (QUINTÁS-CARDAMA et al., 2010). O 

dasatinibe (DST) e nilotinibe (NLT) são os representantes da segunda geração, bosutinibe 

(BST) e ponatinibe (PNT) da terceira geração (Figura 9). 
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Figura 9. Inibidores de tirosina quinase Bcr-Abl de segunda e terceira geração. 

  

Apesar do tratamento da LMC ter sido revolucionado com o surgimento dos inibidores 

de tirosina quinase (ITQs), o sucesso dessa terapia tem sido ameaçado devido ao 

aparecimento de resistência aos medicamentos. Diante deste quadro, é necessário a busca de 

novos inibidores que possam tratar os tumores resistentes e reduzir os efeitos colaterais. Neste 

contexto, muitas classes de compostos nitrogenados têm sido empregados como fragmentos 

farmacofóricos no desenvolvimento de novas moléculas com potencial atividade 

antimieloproliferativa, dentre os quais pode-se destacar o 1,2,3-triazol e as N-acilhidrazonas. 

A seguir serão abordadas brevemente algumas informações relevantes a respeito desses 

derivados nitrogenados. 

  

1.4  1,2,3-TRIAZÓIS 

Os sistemas heterocíclicos nitrogenados têm mostrado aplicações nas mais diversas 

classes farmacêuticas. Cerca de 85% de todas as moléculas químicas biologicamente ativas 

contêm um heterociclo, mostrando a importância desta classe no planejamento moderno de 

fármacos. Além disso, o uso destes compostos é visto como uma ferramenta útil para 

modificação da solubilidade, lipofilicidade, polaridade e capacidade de ligação de hidrogênio 
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com importantes resíduos de aminoácidos nos sítios de ligação enzimáticos (JAMPILEK, 

2019). 

Entre as diversas classes destes compostos, os derivados azólicos, tais como os 

núcleos imidazólicos e triazólicos (Figura 10), despertam muito interesse, pois estão presentes 

em uma grande variedade de moléculas biologicamente importantes, incluindo antivirais, 

antitumorais, antifúngicos, entre outros (MELO et al., 2006). 

 

 

Figura 10. Núcleos imidazólico e triazólicos. 

 

A denominação triazol refere-se a compostos químicos isoméricos com fórmula 

molecular C2H3N3, constituídos por um anel de cinco membros, contendo dois átomos de 

carbono e três átomos de nitrogênio. Em relação as propriedades físico-químicas, os triazóis 

se destacam por seu comportamento anfótero, pois são considerados ácidos e bases fracas. No 

que diz respeito à reatividade, podem sofrer reações de alquilação, acilação e de substituição 

eletrofílica. Estes isômeros são nomeados como 1,2,3-triazol e 1,2,4-triazol (ARORA et al., 

2012).            

 Os 1,2,3-triazóis pertencem a classe de compostos heterocíclicos nitrogenados e são 

largamente empregados na Química Medicinal devido a sua resistência a reações de oxidação, 

redução e hidrólise ácida ou básica, que ocorrem na fase I do metabolismo humano. Além 

disso, a presença de três átomos de nitrogênio permite a ocorrência de ligações de hidrogênio, 

que são importantes interações intermoleculares para a ligação da molécula no receptor 

(KHARB et al., 2011).         

 Até o momento, não há relatos da obtenção dos 1,2,3-triazóis de fonte natural. Desta 

forma, a principal metodologia de preparação destes compostos é a sintética, que pode ser 

realizada por diferentes abordagens, sendo os mais importantes a ciclização [2N+1N] e a 

cicloadição 1,3-dipolar (DE FREITAS et al., 2011). Ambas as metodologias serão abordadas 

brevemente a seguir.  
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1.4.1 CICLIZAÇÃO [2N+1N] 

 

Nesta metodologia, o anel 1,2,3-triazol é formado a partir da combinação de um 

reagente (2N) que contém em sua estrutura dois átomos de nitrogênio ligados entre si (diazo) 

com outro (1N) que possui um átomo de nitrogênio, por isso é conhecida como ciclização 

[2N+1N] (FABIAN, BAKULEV & KAPPE, 1998). Esta reação é denominada 

pseudopericíclica (Esquema 1), e em seu mecanismo reacional proposto ocorre a quebra 

heterolítica do anel triazólico (1), levando a formação da α-diazoimina (2). Em seguida, 

ocorre um prototropismo (3) que passa por outra ciclização formando o anel 1,2,3-triazol 

(MELO et al., 2006). 

 

 

Esquema 4. Equilíbrio tautomérico e rearranjo pseudopericíclico. 

 

Wolff foi o primeiro a aplicar a ciclização [2N+1N] na obtenção de 1,2,3- triazóis, 

onde nesta reação, o diazo acetoacetato de etila (4) reagiu com uma semicarbazida (5), 

formando 1,2,3-triazóis com bom rendimento (Esquema 2) (WOLFF & ANN, 1902). 



34 

 

 

Esquema 5. Síntese de 1,2,3-triazois utilizando a metodologia de ciclização [2N+1N], 

empregada por Wolf e colaboradores. 

Em 2006, nosso grupo de pesquisa aplicou esta metodologia na formação dos 

derivados 1,2,3-triazólicos com atividade anti-Plasmodium falciparum (Esquema 3) (COSTA 

et al., 2006). 

 

Esquema 6. Síntese de 1,2,3-triazois utilizando a metodologia de ciclização [2N+1N], 

empregada por Costa e colaboradores. 

 

1.4.2 CICLOADIÇÃO 1,3-DIPOLAR 

 

Em 1967, Huisgen (HUISGEN, 1967) aplicou a metodologia de cicloadição, no 

entanto, apresentou diversos problemas como necessidade de altas temperaturas, tempos 

reacionais muito longos, baixo rendimento reacional e a formação de uma mistura de 

regioisômeros triazólicos 1,4 e 1,5-dissubstituídos quando utilizavam alcinos assimétricos.  

 Posteriormente, Meldal e Sharpless (ROSTOVTSEV, 2002) demonstraram que o uso 

de sais de Cu(I) proporcionava um aumento de sete vezes na velocidade de reação, levando a 

formação apenas do regioisômero 1,4-dissubstituído com condições mais brandas e 

rendimentos altos. Essa reação ficou conhecida como “Click Chemistry” e é amplamente 

utilizada pela comunidade acadêmica. Consiste em reações rápidas, estereoespecíficas, com 

uso de substratos de fácil obtenção e realizadas sem solventes ou com solventes atóxicos. Em 
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geral, utiliza-se na reação sais de Cu(II) devido a maior estabilidade dessa espécie frente aos 

sais de Cu(I), que é gerado in situ através da redução com o agente redutor ascorbato de 

sódio.  

Nosso grupo de pesquisa tem utilizado a “click chemistry” para a síntese do núcleo 

1,2,3-triazol, obtendo substâncias com uma diversidade de atividades biológicas, incluindo 

antimieloproliferativos (Azevedo et al., 2017) e antimaláricos (BOECHAT et al., 2014). Os 

bons resultados destas avaliações biológicas, levou ao emprego do 1,2,3-triazol no 

planejamento das novas moléculas desenvolvidas neste projeto. 

1.5 N-ACILIDRAZONAS 

A literatura descreve que os derivados de N-acilidrazona (NAH) possuem diversas 

propriedades biológicas, como antimaláricos, antitumorais, antifúngicos e antibacterianos, 

exibindo bom potencial farmacológico (DOS SANTOS et al., 2016; DO AMARAL, et al., 

2014; CACHIBA et al., 2012; ZHANG et al., 2017). Diante disso, as NAHs têm sido 

empregadas na Química Medicinal, especialmente se considerar a facilidade de síntese e a sua 

estabilidade à hidrólise (FERRARESI-CUROTTO et al., 2017). Em geral, a obtenção das 

NAH ocorre através de uma reação de condensação entre uma cetona ou aldeído com 

hidrazidas (Esquema 4). 

 

Esquema 4. Metodologia geral de formação de uma N-acilidrazona. 

 

Os primeiros compostos aprovados para uso clínico que apresentavam o grupo NAH 

em sua estrutura química foram a nitrofurazona e a nitrofurantoína (Figura 11), utilizadas no 

tratamento de infecções bacterianas (GUAY, 2001). 
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Figura 11. Estruturas químicas dos primeiros compostos contendo o grupo NAH (em 

vermelho). 

Barreiro e colaboradores identificaram que a carbonila da NAH é capaz de interagir 

com receptores através de ligações de hidrogênio. Além disso, o grupamento N-H é um 

doador de ligações de hidrogênio, podendo também interagir com diversos receptores (Figura 

12) (BARREIRO et al., 2002). 

 

Figura 12. Possíveis interações dos derivados NAH com receptores (Adaptado de 

BARREIRO et al., 2002). 

 

Cury e colaborados investigaram o mecanismo de ação e a atividade antileucêmica de 

derivados de N-acilidrazonas. Todos os compostos apresentaram atividade em células da 

LLA, destaque para o composto 12 que apresentou baixa toxicidade e demonstrou ser ativo 

em células resistentes (CURY et al., 2019). Nesse estudo também pode-se verificar as 

importantes interações que a porção NAH realiza no sítio de ligação.     
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Figura 13. Estrutura química do composto 12 desenvolvido por Cury e colaboradores. 

Baseado nestes dados considera-se o núcleo NAH uma vertente promissora para 

pesquisa e planejamento de novos protótipos candidatos a fármacos. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Síntese de novos híbridos 2 e 3, constituídos por uma unidade do FAPP (1), e outra de 

isoniazida ou ribavirina. O anel 1,2,3-triazólico foi empregado como espaçador entre os dois 

fragmentos farmacofóricos.  

 

 

Figura 14. Estrutura química dos novos compostos com potencial atividade 

antimieloproliferativa 2 e 3. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sintetizar dois derivados inéditos com potencial atividade para LMC 2 e 3. 

• Caracterizar as estruturas químicas dos novos produtos sintetizados 2 e 3. 

• Enviar para investigação da atividade biológica os derivados planejados e 

sintetizados 2 e 3. 
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3. PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVA 

O Brasil gasta bilhões de reais na compra de medicamentos para o tratamento do 

câncer, sendo esta uma das áreas de maior impacto na saúde (BOUZAS, 2018). A busca de 

novos antineoplásicos desenvolvidos no Brasil seria uma alternativa para fortalecer e dar 

sustentabilidade à Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO). 

Para atingir tal conquista, uma boa estratégia é a obtenção de substâncias que já 

contenham uma unidade estrutural com atividade antineoplásica reconhecida. Neste sentido, 

foi proposta a obtenção dos híbridos 2 e 3. Estes foram planejados a partir de uma técnica 

muito empregada na Química Medicinal, conhecida como hibridação molecular. Trata-se de 

uma estratégia em que estruturas de substâncias com atividades farmacológicas e toxicidade 

estabelecidas são acopladas e, muito frequentemente, os sistemas resultantes possuem 

características farmacológicas otimizadas em relação aos seus compostos de origem (ZHAO 

et al., 2006).            

 Nos novos híbridos propostos, o principal fragmento farmacofórico é o esqueleto 

FAPP (1), com reconhecida atividade antimieloproliferativa, presente no imatinibe e no 

nilotinibe, e em 17% dos ITQs (ZHANG et al., 2016). A importância do FAPP para a 

atividade antimieloproliferativa pôde ser confirmada no desenvolvimento do nilotinibe, onde 

através da manutenção deste grupo permitiu a obtenção do fármaco vinte vezes mais potente 

que o IMT (Figura 15)  (JORGENSEN et al., 2007).      

 

Figura 15. Inibidores de tirosina quinase Bcr-Abl de primeira (imatinibe) e segunda 

(nilotinibe) geração. 

 

Utilizando o IMT como protótipo, Kalesh e colaboradores realizaram a substituição do 

anel fenilpiperazínico pelo núcleo 1,2,3-triazol, dando origem ao composto W1-SA20. As 

avaliações deste composto em células K562, que expressam a proteína tirosina quinase 
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constitutivamente ativa, apresentou IC50 comparável ao IMT (Figura 16) (KALESH et al., 

2009). Estes resultados indicam que o anel 1,2,3-triazol pode ser utilizado em substituição ao 

grupo fenil, sem prejuízo para atividade biológica. 

 

Figura 16. Estrutura do imatinibe e seu análogo W1-SA20. 

 

Em outros estudos, Li e colaboradores observaram que  a posição do anel triazólico na 

molécula pode alterar a atividade inibitória frente ás celulas K562. Como exemplos temos o 

composto 4, com o FAPP (1) ligado ao carbono C-4 do anel triazólico, que apresentou 

potência 5 vezes menor que o composto 5, que apresenta este grupo ligado ao nitrogênio N-1 

(Figura 17) (LI et al., 2016). 

 

 

Figura 17. Análogos triazólicos do imatinibe. 

 



40 

 

Nesse mesmo estudo, a técnica de hibridação molecular foi empregada no 

planejamento do composto 6. Foram utilizados fragmentos farmacofóricos do imatinibe e do 

ponatinibe, espaçados pelo anel 1,2,3-triazol. Este híbrido apresentou atividade inibitória 10 

vezes maior que o IMT, quando testada em células K562 (LI et al., 2016). Este resultado 

reforça a importância desse núcleo no planejamento de candidatos a fármacos para LMC 

(Figura 18). 

 

Figura 18. Híbrido 6, desenvolvido por Li e colaboradores.  

 

Ademais, a introdução do anel 1,2,3-triazol fundamenta-se por apresentar uma 

diversidade de atividades biológicas reconhecidas na literatura, além de já ser amplamente 

utilizado pelo nosso grupo de pesquisa, com excelentes resultados na analogia estrutural de 

novos compostos com atividades tuberculostática, leishmanicida e anti-Plasmodium 

falciparum (BOECHAT et al., 2014; DHEER et al., 2017). 

Para a outra parte do híbrido foi proposta a utilização da isoniazida ou ribavirina, 

ambos vem sendo investigados na imunoterapia do tratamento de câncer, os quais tem 

apresentado resultados satisfatórios.        

 Alguns estudos têm demonstrado que derivados da isoniazida (INH) apresentam 

atividade inibitória em células K562, tornando-a uma boa candidata à terapia da LMC. 
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Shabani e colaboradores realizaram a síntese de derivados da isoniazida com objetivo de 

avaliar suas atividades biológicas em células K562. Os resultados mostraram uma atividade 

inibitória moderada, e os valores de IC50 estão descritos na Figura 19 (SHABANI et al., 

2010). 

 

 

Figura 19. Derivados da isoniazida, desenvolvido por Shabani e colaboradores.  

 

Ida e colaboradores também investigaram a capacidade da isoniazida e seu principal 

metabólito, o ácido isonicotínico, em induzir a diferenciação na linhagem celular K562. A 

isoniazida inibiu a proliferação celular na K562 em 79,3%, enquanto o ácido isonicotínico 

apresentou percentual inibitório de 81,2% (Figura 20) (IDA et al., 2009). 

 

 

Figura 20. Efeito inibitório na linhagem celular K562 dos compostos isoniazida e 

ácido isonicotínico.  
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A ribavirina é um fármaco antiviral utilizado no tratamento da hepatite C, febre 

hemorrágica viral e herpes, dentre outras doenças. O uso combinado da ribavirina na 

imunoterapia do câncer vem sendo investigado, e tem apresentado resultados satisfatórios 

(PETTERSON et al., 2011). Estudos de Assoulini e colaboradores demonstraram que a 

ribavirina possui atividade clínica significativa, sem toxicidade, relacionado ao tratamento de 

pacientes com LMA (ASSOULINE et al., 2009). Além disso, a terapia combinada da 

ribavirina com agentes quimioterápicos comuns da LMA, demonstrou alto efeito sinérgico 

(KRALJACIC et al., 2011).  Baseado nestes dados, Shi e colaboradores investigaram os 

efeitos antileucêmicos do imatinibe isolado e combinada com a ribavirina. Os resultados 

mostraram que a combinação desses fármacos exerceu ação sinérgica antileucêmica em 

pacientes Ph+ na leucemia linfoide aguda (LLA), e o mesmo efeito foi observado na remissão 

da LMC. Ademais, os valores de IC50 nas avaliações em células K562 da associação 

imatinibe-ribavirina foi duas vezes superior ao imatinibe isolado (Figura 21). Além de indicar 

o sinergismo entre os fármacos, a combinação desses em nível proteico, mostrou forte 

inibição da etapa de fosforilação da tirosina quinase (SHI et al., 2015). 

 

 

Figura 21. Efeito inibitório do imatinibe isolado e combinado com a ribavirina na linhagem 

celular K562.  

 

Em outro estudo, as avaliações em células K562 da ribavirina isolada mostrou uma 

inibição significativa do crescimento (IC50 de 15µM), contudo, inferior a associação com 

imatinibe (KOKENY et al., 2009). 

Todos estes resultados nos levam a acreditar que uma série de moléculas contendo o 

grupamento FAPP, o núcleo 1,2,3-triazólico juntamente com a ribavirina ou isoniazida, 
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poderão tornar-se bons protótipos para o desenvolvimento de substâncias alternativas para o 

tratamento da LMC. Sendo assim, no planejamento dos novos híbridos 2 e 3 foi proposta a 

hibridação molecular entre a isoniazida ou acilidrazida derivada da ribavirina com o grupo 

FAPP, empregando o anel 1,2,3-triazol como espaçador entre esses grupos farmacofóricos 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22. Planejamento racional dos novos híbridos 2 e 3.  

 

 

4. METODOLOGIA 
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O projeto terá início com a preparação do intermediário 8 através de uma reação de 

diazotação de 1, seguido do tratamento do sal de diazônio 7 com azida de sódio (ARIOLI et 

al., 2011), conforme descrito no Esquema 6. 

 

 

Esquema 6. Rota sintética proposta para a obtenção dos produtos finais 2 e 3. 

 

Posteriormente, o composto 8 será submetido a reação de cicloadição 1,3-dipolar com 

álcool propargílico (9), levando a formação do derivado triazólico 10 (ROSTOVTSEV, 

2002). Este último será convertido no formil-triazol correspondente 11, via oxidação com o 

ácido iodoxibenzóico (IBX) (GONZAGA et al., 2014). 

A formação das acilidrazonas derivadas do imatinibe 2 e 3 envolverá uma reação de 

adição nucleofílica à carbonila do aldeído 11 com isoniazida (12) e a acilidrazida derivada da 

ribavirina 13, respectivamente (Esquema 6) (ROSTAMIZADEH&HOUSAINI, 2004). O 

derivado da ribavirina 13 será obtido a partir da reação de substituição nucleofílica à carbonila 

na ribavirina com o hidrato de hidrazina (LIU et al., 2009), conforme descrito no Esquema 7.   
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Esquema 7. Preparo da acilidrazida derivada da ribavirina 13. 

 

Posteriormente as etapas de síntese e purificação, será realizada a avaliação da 

atividade antitumoral de todos compostos inéditos, inclusive os intermediários sintetizados, 

pelo Grupo de Pesquisa do Dr. Floriano Paes Silva Junior, do Instituto Oswaldo Cruz 

(IOC/FIOCRUZ). 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Obtenção do N-(5-azido-2-metilfenil) -4-(piridin-3-il)pirimidin-2-amino (8). 

Inicialmente, foi realizada uma reação de diazotação do composto FAPP 1 com nitrito 

de sódio e ácido sulfúrico, formando o intermediário sal de diazônio 7, que foi submetido à 

reação de substituição nucleofílica aromática com azida de sódio, levando à formação do 

azido 8 (Esquema 8) (ARIOLI et al., 2011). O produto apresentou-se como sólido amarelo 

claro com rendimento de 90%, sendo utilizado na etapa seguinte sem prévia purificação. A 

estrutura química foi confirmada por espectrometria de massas por ionização electrospray 

(ESI-MS), infravermelho (IV) e o ponto de fusão, visto que este derivado já é descrito na 

literatura. 

 

Esquema 8. Obtenção do intermediário 8. 
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 O mecanismo proposto para a reação envolve primeiramente a geração in situ do íon 

nitrosônio, que vai agir como eletrófilo na primeira etapa da reação e formar o diazocomposto 

7, um intermediário instável e muito reativo para ser isolado. O par de elétrons livre do 

nitrogênio do grupo amino ataca o nitrogênio do íon nitrosônio formando o cátion a, que tem 

seus hidrogênios abstraídos formando o sal de diazônio 7 através da eliminação de uma 

molécula de água. Finalmente, ocorre o ataque nucleofílico da azida formando o produto 

desejado (Esquema 9). 

 

 

Esquema 9. Mecanismo de formação do intermediário 8. 

 

No espectro na região do infravermelho (IV) do intermediário 8 (Figura 23) foi 

observada a banda de deformação axial característica da ligação -N=N=N em 2107 cm-1. 

Além disso, há a ausência das duas bandas de deformação axial da ligação N-H do grupo 

NH2, presente no FAPP 1 entre 3500-3300 cm-1 (SILVERSTEIN, 2007). 
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Figura 23. Espectro na região do infravermelho do intermediário 8. 

 

No espectro de massas por ionização por electrospray (ESI-MS) em modo negativo do 

intermediário 8 foi identificado o pico referente ao íon quasi-molecular com razão massa-

carga (m/z) de 302,25, referente a massa do composto menos um próton (M-1)-, corroborando 

para identificação do mesmo (Figura 24).  
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Figura 24. Espectro de massas ESI-MS do composto 8. 

 

5.2 Obtenção do (1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-

1,2,3-triazol-4-il)metanol (10) 

 

Para obtenção do intermediário 10 foi realizada uma reação de cicloadição 1,3-dipolar 

catalisada por sal de cobre I entre os intermediários 8 e 9. O mecanismo proposto para a 

obtenção do derivado 10 (Esquema 10) inicia-se com a perda do próton do acetileno terminal 

9 e a formação da ligação com Cu(I), gerando o acetileto de cobre (I) 9a. O azido 8 é 

coordenado com o Cu(I) do acetileto 9a formando o intermediário 8a. O nitrogênio terminal 

da azida é mais eletrofílico e interage com o carbono do acetileto, levando a formação do 

metaciclo de seis átomos 8b. Devido este metaciclo ser instável, o anel sofre uma contração 

formando o produto desejado 10, regenerando o catalisador (GOMES et al., 2019). 

 

Massa exata: 303,12 
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Esquema 10. Mecanismo proposto para obtenção do composto 10 (Adaptado de Pimentel, 

2020). 

 

O azido de FAPP 8 foi reagido com álcool propargílico 9 empregando-se diferentes 

condições reacionais listadas na Tabela 2.   

 

Tabela 2. Diferentes condições reacionais na reação de cicloadição 1,3-dipolar para obtenção 

do composto 10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reação Condições Tempo (min) Rendimento (%) 

I CuSO4, ascorbato de 

sódio, t-BuOH:H2O 

(1:1), t.a. 

4320 40 
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II CuSO4, ascorbato de 

sódio, DMF, 60ºC 

60 70 

III CuSO4, ascorbato de 

sódio, ACN:H2O 

(2:1), 80ºC, MO – 

100W 

8 84 

 

Na entrada I (GONZAGA et al., 2014), o tempo reacional foi muito alto quando 

comparado aos demais devido à baixa solubilidade do azido composto 8 na mistura terc-

butanol e água. Na entrada II, o uso de DMF como solvente (BOECHAT et al., 2015) e 

aquecimento promoveu uma melhor solubilidade do azido 10, levando a um tempo reacional 

curto e bons rendimentos reacionais. No entanto, na entrada III, o uso de micro-ondas 

(MOORHOUSE et al., 2008) permitiu a obtenção o composto 10 com excelente rendimento e 

curto tempo reacional. O produto precipitou como um sólido branco, que pôde ser facilmente 

purificado por lavagem com acetonitrila. A estrutura química do composto 10 foi confirmada 

por IV e ESI-MS. 

O espectro na região do IV (Figura 25) do composto 10 amostrou a presença de uma 

banda larga em 3358 cm-1, referente a deformação angular da ligação O-H; e uma banda em 

1010 cm-1, referente a deformação axial da ligação C-C-O. Além disso, a ausência da banda 

em 2107 cm-1, relativa à deformação axial de azida confirma a inexistência do substrato 8. 

 

 

Figura 25. Espectro na região do infravermelho do composto 10. 
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No espectro de massas por ionização por electrospray (ESI-MS) em modo positivo do 

intermediário 10 foi identificado o pico referente ao íon quasi-molecular com razão massa-

carga (m/z) de 360,16, que é referente a massa do composto mais um próton (M+1)+, 

corroborando para identificação do mesmo (Figura 26).  

 

Figura 26. Espectro de massas ESI-MS do composto 10. 

 

5.3 Obtenção do 1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-

1,2,3-triazol-4-carbaldeido (11) 

 

A metodologia utilizada para a síntese do intermediário 11 envolveu a oxidação do 

composto 10 com ácido o-iodoxibenzóico (IBX), um oxidante mais brando para conversão de 

álcoois em aldeídos ou cetonas, insolúvel na maioria dos solventes orgânicos (FRIGERIO & 

SANTAGOSTINO, 1994). Foram empregadas duas condições reacionais, que estão descritas 

na Tabela 3.  

A metodologia descrita por Lin (LIN & LU, 2010) utiliza-se como solvente 

acetonitrila (ACN), com adição estequiométrica de IBX e ácido acético (AcOH) à 

temperatura ambiente. No entanto, no emprego desta metodologia para obtenção do 

Massa exata: 359,15 
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intermediário 11, observou-se que o material de partida não foi totalmente consumido e houve 

a formação de uma série de subprodutos. 

Com isso, empregou-se a metodologia descrita por More & Finney (MORE & 

FINNEY, 2002), que utiliza como solvente o acetato de etila (AcOEt) a temperatura de 80 ºC 

(Tabela 3). Esta condição permitiu a redução do tempo reacional e o total consumo do 

material de partida. O intermediário 11 foi filtrado para retenção do excesso do IBX e de seu 

subproduto de oxidação, o ácido iodobenzóico (IBA). Após evaporação, obteve-se um sólido 

alaranjado com rendimento de 85%. 

 

Tabela 3. Diferentes condições reacionais empregadas na reação de oxidação para obtenção 

do composto 11. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reação Condições Tempo (horas) Rendimento (%) 

I IBX (3eq.); AcOH 

(3eq.); ACN; t.a. 

24 - 

II IBX (3eq.); 

AcOH(3eq.); AcOEt, 

80ºC 

5 85 

 

O mecanismo proposto simplificado envolvido na preparação do intermediário 11 

inicia-se com uma adição nucleofílica do átomo de oxigênio do álcool no átomo de iodo do 

IBX, seguido de uma protonação (Figura 27). O ácido acético é  uma fonte externa de prótons 

que auxilia na formação e dissociação da molécula de água, resultando na aceleração da 

reação de oxidação (LIN & LU, 2010).  
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Figura 27. Mecanismo geral simplificado de oxidação de alcoóis primários com IBX. 

 

A estrutura química do intermediário 11 foi confirmada por ESI-MS e IV, visto que 

este derivado já é descrito na literatura. No espectro de ESI-MS em modo negativo do 

intermediário 11 foi identificado o pico referente ao íon quasi-molecular com razão massa-

carga (m/z) de 356,33, que é referente a massa do composto menos um próton (M-1)-, 

corroborando para identificação do mesmo (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Espectro de massas ESI-MS do composto 11. 

 

O espectro na região do IV para o composto 11 apresentou banda de absorção em 1694 cm-1, 

correspondente à deformação axial de C=O de aldeído e a ausência de uma banda larga entre 

3600-3200 cm-1, referente a deformação axial de O-H (Figura 29). 
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Figura 29. Espectro na região do infravermelho do composto 11. 

 

5.4 Obtenção do 1-((2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetol)tetrahidrofuran-

2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carbohidrazida (13) 

 

Para a preparação do produto final 3, previamente, é necessário obter a acilidrazida 

derivada da ribavirina (13). A metodologia aplicada para obtenção do composto 13 foi 

descrita por Liu e colaboradores e envolveu a reação entre a ribavirina e hidrato de hidrazina 

80%, em etanol (LIU et al., 2009). No entanto, a reação foi realizada em micro-ondas 

(Esquema 11), e o produto foi obtido como sólido branco com rendimento de 98%. 

 

 

Esquema 11. Metodologia para obtenção do composto 13. 

 

A reação se inicia com o ataque nucleofílico da hidrazina à carbonila da amida, 

formando o intermediário tetraédrico I, seguido do prototropismo e a saída do grupo 

abandonador, para a formação do composto 13 que será utilizada nas reações para  obtenção 

dos produtos finais 2 e 3.   
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Esquema 12. Mecanismo de formação do composto 13. 

A estrutura química do composto 13 foi confirmada por ESI-MS. 

No espectro de ESI-MS em modo positivo do intermediário 13 foi identificado o pico 

referente ao íon com razão massa-carga (m/z) de 281,94, referente ao aduto de 13 com sódio 

(M+Na)+, corroborando para identificação do mesmo (Figura 30).  

 

 

Figura 30. Espectro de massas ESI-MS do composto 13. 
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5.5 Obtenção dos produtos finais (E)-N'-((1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-il)pirimidin-

2-il)amino)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)isonicotinohidrazida (2) e (E)-3-

((2S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-N'-((1-(4-metil-3-

((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)-1H-

1,2,4-triazol-1-carbohidrazida (3) 

 

As acilidrazonas 2 e 3 foram obtidas através da reação de adição nucleofílica à 

carbonila do aldeído 11, com a isoniazida (12) e a acilidrazida derivada da ribavirina 13, em 

meio ácido, com rendimentos de 53 e 90%, respectivamente (ROSTAMIZADEH & 

HOUSAINI, 2004) (Esquema 13). 

 

               

Esquema 13. Metodologia de obtenção das acilidrazonas 2 e 3. 

 

O mecanismo proposto para a formação das acilidrazonas inéditas 2 e 3 passa pelos 

intermediários I, II e III, conforme descrito no Esquema 14. 
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Esquema 14. Proposta de mecanismo para formação das acilidrazonas 2 e 3 (Adaptado de 

Jordão, 2010). 

Os produtos finais inéditos 2 e 3 tiveram suas estruturas confirmadas por ESI-MS, IV 

e  Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para o núcleo de 1H.    

 No espectro de ESI-MS em modo positivo do produto 2 foi identificado o pico 

referente ao íon quasi-molecular com razão massa-carga (m/z) de 477,19, que é referente a 

massa do composto mais um próton (M+1)+, corroborando para  identificação do mesmo 

(Figura 31).  
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Figura 31. Espectro de massas ESI-MS do produto final 2. 

No espectro de ESI-MS em modo positivo do produto 3 foi identificado um pico com 

razão massa-carga (m/z) de 621,20, que é referente ao íon do aduto do composto 3 com o 

sódio (M+Na)+ (Figura 32).  

 

Figura 32. Espectro de massas ESI-MS do produto final 3. 

 

Nos espectros na região do infravermelho dos produtos finais 2 e 3, pôde-se observar a 

presença da banda de absorção relativa à deformação axial da ligação C=N entre 1575 e 1580 

cm-1, confirmando a formação dos produtos finais. Os valores das principais absorções estão 

discriminados na Tabela 4. 

Tabela 4. Principais frequências de absorção no espectro na região do IV para os produtos 

finais 2 e 3. 

Produto Final 

 

Tipo de ligação / Frequência ʋ (cm-1) 

O-H CON-H C=O C=N C-O 
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2 - 3234 1673 1580 - 

3 3326 - 1683 1575 1056 

 

No espectro de RMN 1H dos produtos finais 2 e 3, os sinais foram discriminados de 

acordo com os deslocamentos químicos, as multiplicidades e integração. Foi possível 

observar os sinais dos hidrogênios metílicos, que se apresentaram como simpletos, com δH de 

2,37 e 2,36, respectivamente. No anel pirimidínico foi possível observar o acoplamento do H-

10 com H-11 (d, J= 5,2 Hz; d, J= 5,1 Hz). Adicionalmente, foi possível verificar o sinal do 

hidrogênio da porção amida (C=ONH) assinalado com δH 12,17 e 12,26. Na Tabela 5 

encontram-se listados alguns deslocamentos químicos de hidrogênios dos produtos finais 2 e 

3. No entanto, vale ressaltar que para a total elucidação estrutural dos compostos 2 e 3, 

deverão ser realizadas as técnicas bidimensionais: COSY (1Hx 1H), HSQC (1Hx 13C -1JCH) e 

HMBC [(1H x 13C – nJCH (n= 2 e 3)].  

Tabela 5. Dados de RMN de 1H (400,00MHz), DMSO-d6, dos produtos finais 2 e 3. 

 
 

 

2 

 

3 

H δ H (ppm) δ H (ppm) 

CH3 2,37 (3H, s) 2,36 (3H, s) 

11 7,55 (1H, d, 5,2) 7,56 (1H, d, 5,1) 

5 8,48 (1H, d, 2,0) 8,45 (1H, d, 2,2) 
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1 7,68-7,72 (1H, m) 7,67 (1H, dd, 8,2; 2,2) 

24 8,65 (1H, s) 8,73 (1H, s) 

18 7,68-7,72 (1H, m) 7,76-7,81 (1H, m) 

10 8,59 (1H, d, 5,2) 8,62 (1H, d, 5,1) 

NH 9,16 (1H, s) 8,99 (1H, s) 

CONH 12,17 (1H, s) 12,26 (1H, s) 

 

É importante ressaltar que nos produtos finais 2 e 3 pode haver uma mistura dos 

isômeros (E) ou (Z), sendo necessário análises complementares, como RMN para o núcleo de 

carbono e difração de raios X, para determinar qual tipo de configuração (E ou Z) a molécula 

foi obtida. No entanto, trabalhos anteriores de Barreiro e colaboradores (BARREIRO et al., 

2002) demonstraram que como regra geral, as acilidrazonas tendem a formar 

preferencialmente o isômero (E), termodinamicamente mais estável.  

 

6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Através das estratégia da Química Medicinal conhecida como hibridação molecular, 

foi possível planejar e sintetizar dois produtos finais inéditos 2 e 3, contendo como 

fragmentos farmacofóricos o FAPP, presente no IMT, associado à isoniazida ou ribavirina, 

espaçados pelo anel 1,2,3-triazol. Para a síntese dos novos derivados 2 e 3, foi utilizada uma 

rota sintética com quatro etapas reacionais que se mostrou viável, com tempo de reação 

satisfatório e bons rendimentos. A estrutura química dos produtos foi confirmada por 

espectroscopia na região do infravermelho, espectroscopia de massas ESI-MS e RMN 1H. 

Com relação aos intermediários, os mesmos foram obtidos com bons rendimentos e 

tiveram suas rotas sintéticas otimizadas, em relação ao tempo de reação satisfatório e a 

pureza. As estruturas químicas de todos os intermediários foram confirmadas por 

espectroscopia da região do infravermelho e espectroscopia de massas ESI-MS. 
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Por fim, como perspectiva deste trabalho pode-se destacar o desenvolvimento uma 

metodologia de purificação com objetivo de obter os novos derivados em elevado grau de 

pureza, para que análises complementares possam ser realizadas, tais como: RMN para o 

núcleo de carbono (13C), análises bidimensionais de RMN, Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) e avaliação biológica em células K562, que expressam a enzima tirosina 

quinase constitutivamente ativa.  

 

7. EXPERIMENTAL 

 

7.1 REAGENTES E SOLVENTES 

 

Os reagentes utilizados foram da Sigma-Aldrich Co, e usados sem purificação prévia.  

Os solventes utilizados foram adquiridos na Tedia e Vetec, e secos conforme as 

técnicas descritas e apropriadas para cada tipo de solvente, sendo estocados sob atmosfera de 

nitrogênio.  

As reações foram monitoradas por CCF, utilizando cromatoplacas de sílica gel 

suportadas em alumínio da marca SiliCycle 60 F254, com indicador na região do ultravioleta 

(UV) (254 e 366 nm). 

 

7.2 INSTRUMENTAÇÃO 

 

Os pontos de fusão foram determinados em aparelho Büchi B-545 e os valores não 

foram corrigidos.           

 Os espectros de massa de baixa resolução foram obtidos por ionização por 

electrospray (ESI-MS) em um aparelho Micromass ZQ4000. O íon molecular foi descrito 

com relação entre a unidade de massa atômica e a carga do mesmo (m/z), e a abundância 

relativa foi expressa em percentagem.       

 Os espectros na região do infravermelho médio (IV) foram obtidos em 

espectrofotômetro da marca ThermoScientific, modelo Nicolet 6700. As amostras foram lidas 
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diretamente no aparelho sob a forma de filme. Os valores das absorções foram referidos em 

número de onda, utilizando-se como unidade o centímetro recíproco (cm-1). 

Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) foram obtidos em 

espectrômetro Bruker HC a 400,00 MHz para hidrogênio. O dimetilsufóxido (DMSO) foi 

utilizado como padrão referencial interno para hidrogênio. Os deslocamentos químicos foram 

referidos em unidades adimensionais (δ), representando partes por milhão (ppm). As áreas 

relativas dos sinais foram obtidas por integração eletrônica e suas multiplicidades descritas da 

seguinte forma: s - simpleto, d – dupleto, t – tripleto, dd – duplo dupleto, dt – duplo tripleto, 

td – triplo dupleto, q – quarteto, p – quinteto, m – multipleto. 

 

7.3 EXPERIMENTAL 

 

7.3.1 Obtenção do N-(5-azido-2-metilfenil)-4-(piridin-3-il)pirimidin-2-amino (8). 

 

 

Em um balão de 125 mL sob refrigeração em banho de gelo foram adicionados 3,62 

mmol (1003,6 mg) FAPP (1) e 40 mL de água destilada. Ao balão foi acoplado um funil de 

separação contendo 3 mL de H2SO4 concentrado, que foi gotejado lentamente ao meio 

reacional até a completa solubilização do FAPP em meio aquoso. Em seguida, adicionou-se 

5,42 mmol (379,1 mg, 1,5 eq.) de NaNO2 dissolvidos em 2 mL de água, mantendo-se o meio 

reacional sob refrigeração em banho de gelo. Com auxílio do funil de adição foi adicionado 

7,24 mmol (470,4 mg, 2 eq.) de NaN3 dissolvidos em 5 mL de água destilada, sob agitação 

constante. A reação foi protegida da luz e mantida sob agitação durante 3 horas à temperatura 

ambiente. Esta foi monitorada por CCF, utilizando como eluente uma mistura de 

clorofórmio/metanol (9:1). O meio reacional foi neutralizado com K2CO3 sólido até pH entre 
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7-8. A mistura foi filtrada e o solvente foi removido por rotaevaporação, obtendo-se o azido 

do FAPP 8, que após de seco foi armazenado em um frasco âmbar. 

 

 

N-(5-azido-2-metilfenil)-4-(piridin-3-il)pirimidin-2-amina 

Rendimento: 95% (sólido amarelo claro)  

P.F.: 115,3°C; lit.: 115º C (OLIVEIRA, 2019) 

IV (cm-1): 2107 (N=N=N) 

EM (IES-): Teórico: [M-H]- : m/z 302,12; Obtido: m/z 302,25 

 

7.3.2 Obtenção do (1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-

1,2,3-triazol-4- il)metanol (10) 

 

 

Em um balão de fundo redondo de 100 mL contendo o intermediário 8 (550,7 mg; 

1,82 mmol) e 12 mL de ACN:H2O (2:1), foram adicionados ascorbato de sódio (180,3 mg; 

0,91 mmol) (0,5 eq.), CuSO4.5H2O (45,5 mg; 0,18 mmol) (10% mmol) e o álcool propargílico 

(9) (160 µL, 2,73 mmol) (1,5 eq.). O balão foi levado ao micro-ondas e o sistema foi acoplado 



64 

 

a um condensador, e irradiado por 8 minutos à 100 W, com limite de 80 ºC. Após o 

resfriamento do meio reacional, foi realizada uma CCF para verificação do término da reação, 

utilizando como sistema de eluição clorofórmio: metanol (95:5). O produto foi precipitado, 

filtrado à vácuo e lavado com água destilada e, após a secagem, obteve-se um sólido branco 

(544,8 mg; 1,52 mmol). 

 

(1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4- 

il)metanol 

Purificação: Recristalização em acetonitrila. 

Rendimento: 84% (sólido branco)  

P.F.: 194-196 ºC; lit.: 194-196 ºC (PIMENTEL, 2020)      

IV (cm-1): ausência da banda em 2170-2110 (N=N=N); 3358 (OH); 1010 (C-C-O) 

EM (IES+): Teórico: [M+H]+ : m/z 360,15; Obtido: m/z 360,16 

 

7.3.3 Obtenção do 1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-

1,2,3-triazol-4-carbaldeido (11) 
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Em um balão bitubular de 50 mL foram adicionados o intermediário 10 (110,8 mg; 

0,28 mmol), IBX (235,2 mg; 0,83 mmol) (3 eq.) em 10 mL de AcOEt. Após a solubilização 

foi adicionado AcOH (500 µL; 0,83 mmol) (3 eq.), e a reação permaneceu sob agitação em 

refluxo por 5 horas. Após o resfriamento do meio reacional foi realizada uma CCF para 

verificação do término da reação, utilizando como sistema de eluição clorofórmio: metanol 

(95:5). Ao término da reação, a solução foi filtrada em celite, o solvente foi evaporado e após 

secagem obteve-se um sólido amarelo (84,6 mg; 0,24 mmol). 

 

1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-

carbaldeido 

Rendimento: 85%   

IV (cm-1): ausência da banda em 3600-3200(O-H); 1694 (C=O) 

EM (IES-): Teórico: [M-H]-: m/z 356,13; Obtido: m/z 356,33 

 

7.3.4 Obtenção do 1-((2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-

(hidroximetol)tetrahidrofuran-2-il)-1H-1,2,4-triazol-3-carbohidrazida (13) 

 

 

Em um balão monotubulado de 25 mL foram adicionados a ribavirina (1,2289 g; 5 

mmol) e a hidrazina 80% (2.5 mL; 50 mmol) (10 eq.), em 1 mL de etanol. A mistura foi 
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levada ao micro-ondas, por uma hora e vinte minutos, a 100 ºC e 100 W. O término da reação 

foi verificado por CCF, utilizando como sistema de eluição clorofórmio: metanol (9:1). A 

solução foi rotaevaporada e observou a formação de um sólido branco (1,276 g; 4,93 mmol). 

 

 

1-((2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-1H-1,2,4-

triazol-3-carbohidrazida 

 

Rendimento: 98%   

EM (IES+): Teórico: [M+Na]+: m/z 282,09; Obtido: m/z 281,94 

 

7.3.5 Obtenção dos produtos finais (E)-N'-((1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-

il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metileno)isonicotinohidrazida (2) (E)-3-((2S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-

(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-N'-((1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-

il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)-1H-1,2,4-

triazol-1-carbohidrazida (3) 
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Em um balão monotubulado de fundo redondo de 50 mL foram adicionados 1 eq. do 

composto 11, 1 eq. do composto 12 ou 13 e uma gota de ácido clorídrico, em 5 mL de etanol. 

O sistema foi acoplado no micro-ondas e irradiado a 100W e 80 ºC. O término da reação foi 

monitorado por CCF em um sistema de eluição clofórmio: metanol (9:1). Após resfriamento 

da solução formou-se um precipitado que foi filtrado por gravidade e seco para posterior 

pesagem. 
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(E)-N'-((1-(4-metil-3-((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metileno)isonicotinohidrazida 

Condição: 15 minutos, 100 W, 80 °C  

Rendimento: 53% (sólido alaranjado)  

EM (IES+): Teórico: [M+1]: m/z 477,18; Obtido: m/z 477,19 

IV (cm-1): 3234 (CON-H); 1673 ( C=O); 1580 ( C=N)  

RMN 1H (400 MHz, DMSO, , ppm): 2,37 (3H, s, CH3); 7,55 (1H, d, J= 5,2 Hz, H-11); 

7,68-7,72 (1H, m, H-1); 8,48 (1H, d, J= 2,0 Hz, H-5); 8,65 (1H, s, H-24); 8,59 (1H, d, J= 5,2 

Hz, H-10); 7,68-7,72 (1H, m, H-18); 9,16 (1H, s, NH); 12,17 (1H, s, CONH) 

 

 

(E)-3-((2S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-N'-((1-(4-metil-3-

((4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)-1H-1,2,4-

triazol-1-carbohidrazida 

 

Condição: 10 minutos, 100 W, 80 °C  

Rendimento: 90% (sólido amarelo)  

EM (IES+): Teórico: [M+23]: m/z 621,21; Obtido: m/z 621,20 

IV (cm-1): 3326 ( OH); 1683 ( C=O); 1575 ( C=N); 1056 ( C-O) 

RMN 1H (400 MHz, DMSO, , ppm): 2,36 (3H, s, CH3); 7,56 (1H, d, J= 5,1 Hz, H-11); 7,67 

(1H, dd, J= 8,2 Hz; J=2,2 Hz, H-1); 8,45 (1H, d, J= 2,2 Hz, H-5); 8,73 (1H, s, H-24); 8,62 

(1H, d, J = 5,1 Hz, H-10); 7,76-7,81 (1H, m, H-18); 8,99 (1H, s, NH); 12,26 (1H, s, CONH) 
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Figura 33. Espectro na região do infravermelho do composto 8 (Pastilha de KBr1%). 
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Figura 34. Espectro de massas ESI-MS (infusão) do composto 8. 
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Figura 35. Espectro na região do infravermelho do composto 10 (Pastilha de KBr1%). 
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Figura 36. Espectro de massas ESI-MS (infusão) do composto 10. 
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Figura 37. Espectro de massas ESI-MS (infusão) do composto 11. 
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Figura 38. Espectro na região do infravermelho do composto 11 (Pastilha de KBr1%). 
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    Figura 39. Espectro de massas ESI-MS (infusão) do composto 13. 
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Figura 40. Espectro de massas ESI-MS (infusão) do composto 2. 
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 Figura 41. Espectro na região do infravermelho do composto 2 (Pastilha de KBr1%). 
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   Figura 42. Espectro de RMN 1H do produto final2 (400 MHz, DMSO-d6). 
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 Figura 43. Expansão do espectro de RMN 1H do produto final2 (400 MHz, DMSO-d6). 
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Figura 44. Espectro de massas ESI-MS (infusão) do composto 3. 
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Figura 45. Espectro na região do infravermelho do composto 3 (Pastilha de KBr1%). 
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  Figura 46. Espectro de RMN 1H do produto final 3 (400 MHz, DMSO-d6). 
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Figura 47. Primeira expansão do espectro de RMN 1H do produto final 3 (400 MHz, DMSO-d6). 
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 Figura 48. Segunda expansão do espectro de RMN 1H do produto final 3 (400 MHz, DMSO-d6). 


