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RESUMO 

Malária, doença de Chagas e leishmaniose, consideradas doenças negligenciadas, e tuberculose, 

infecção bacteriana reemergente, que grassa em diversas regiões do mundo, constituem-se grandes 

desafios médico-sociais para os países acometidos. Nitroderivados são substâncias utilizadas na 

terapêutica como antimicrobianos de amplo espectro. O mecanismo de ação proposto para estes 

compostos engloba a redução do grupo nitro por nitrorredutases in específicas, levando à produção de 

radicais livres. Estes, altamente reativos, reagiriam, por sua vez, com macromoléculas, organelas, 

membranas e mesmo ácidos nucléicos danificando-os irreversivelmente e levando o microrganismo -

bactérias e parasitos - à morte. No caso particular da doença de Chagas, a redutase envolvida na 

redução seria a tripanotiona redutase, que poderia ser inibida por estes compostos. Compostos 5-nitro-

2-heterocíclicos benz.idrazídicos são derivados estudados como antibacterianos e antiparasitários. 

Sabe-se que alterações na posição 2 dos anéis 5-nitrofurânicos interferem com o potencial redox do 

grupo nitro e, assim, com a atividade biológica destes compostos. Com base nesta informação e 

supondo que a estrutura destas moléculas seja completamente ressonante, propôs-se a síntese de 

série de derivados 5-nitro-heterocíclicos benzidrazídicos variando-se a estrutura dos análogos em dois 

pontos principais: substituições no anel benzênico da estrutura e o tipo de anel heterocíclico ligado 

diretamente ao grupo nitro. Com relação ao tipo de anel ligado ao grupo nitro foram propostos derivados 

5-nitrofurânicos e 5-nitrotiofênicos. Quanto aos substituintes no anel benzênico propuseram-se 

derivados mono e dissubstituídos nas posições meta e para de acordo com suas contribuições 

eletrônicas e hidrofóbicas para o sistema. Para tanto foram utilizados os parâmetros físico-químicos 7t e 

(J . Para analisar o efeito das modificações na atividade biológica destes compostos aplicou-se a 

metodologia de Topliss como ponto de partida para a análise quantitativa, QSAR-2D, pelo método misto 

de Hansch-Free Wilson. A biblioteca planejada foi obtida por síntese paralela em solução, empregando

se sintetizadores paralelos automatizados. Foram obtidos 56 derivados, que foram purificados, 

caracterizados estruturalmente e, então, analisados frente a quatro microrganismos: Plasmodium 

falciparum, Leishmania donovani, Trypanosoma cruzi e Mycobacterium tuberculosis. Os estudos de 

QSAR-2D revelaram importância significativa do tipo de anel heterocíclico ligado ao grupo nitro para a 

atividade destes compostos. Não foi possível, entretanto, obter correlação das atividades com as 

substituições realizadas no anel aromático, o que levou ao arrolamento de diferentes hipóteses, 

incluindo aquelas relativas à deslocalização eletrônica nas estruturas estudadas. Estas hipóteses, bem 

como os resultados sobre a influência do tipo de anel heterocíclico ligado ao grupo nitro nas atividades 

biológicas estudadas fornecem subsídios para novos projetos de pesquisa dedicados à exploração das 

informações obtidas neste trabalho. 



SUMMARY 

Malaria, Chagas' disease and leishmaniasis, considered as neglected diseases, and tuberculosis, 

reemerging bacterial infection disseminated worldwide, are medicai-social challenges for the countries 

involved. Nitroderivatives are therapeutic compounds used as broad spectrum antimicrobial drugs. The 

most accepted mechanism of action of these compounds is based on nitro group reduction by unspecific 

nitroreductases or, in case of Chagas' disease, inhibition of tripanotione reductase. Free radical species 

are formed from this reduction , which can react with macromolecules, organelles, membranes and 

nucleic acids of microorganisms leading them to death. The 5-nitro-2-heterocyclic benzhydrazide 

derivatives are nitrofuran analogs that have been tested as antibacterial and antiprotozoal drugs. As 

already known, modifications in position 2 of 5-nitroheterociclic rings can interfere with nitro group redox 

potential and then with their biological activities. Based on this information and considering these 

compound structures are completely conjugated structures, we suggested the synthesis of a library of 5-

nitro-2-heterocyclic benzhydrazide derivatives with two main points of structural modification: the 

substituents in benzenic ring and the kind of heterocyclic ring directly linked to the nitro group. The 

former was achieved by suggesting mono and dissubstituted analogs based on their hydrophobic and 

electronic contributions whose values were obtained from physico-chemical parameters 1t and a . 

Nitrofurans and nitrothiophenes were elected to study the influence of the heterocyclic ring directly linked 

to the nitro group. Topliss methodology was used as a starting point to 2D-QSAR mixed quantitative 

method through Hansch-Free Wilson analysis. The designed library was synthesized by solution phase 

parallel synthesis using automated parallel synthesizers. Fifty-six analogs were synthesized, purified , 

characterized and biologically analyzed against four microorganisms: Plasmodium falciparum, 

Leishmania donovani, Trypanosoma cruzi e Mycobacterium tuberculosis. The 2D-QSAR studies 

provided information about the significative influence of the kind of heterocyclic ring on the biological 

activity of the series. Nevertheless, it was not possible to obtain information about the influence of 

different substitutions on benzene ring and different hypothesis were advanced to explain the electronic 

distribution in the structures herein studied. These hypotheses as well as the data about the influence of 

the kind of heterocyclic ring directly linked to the nitro group on the biological activities studied deserve 

to be tested and explored in future researches. 
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Introdução 1 

I. INTRODUÇÃO 

As endemias tropicais representam problema médico-social grave, sobretudo aos 

países do Terceiro Mundo, entre eles, o Brasil. Contudo, a pesquisa para o desenvolvimento 

de novos medicamentos no combate às doenças tropicais é considerada parcela de mercado 

de pouco interesse por parte das empresas estrangeiras, normalmente sediadas em países 

nos quais estas endemias não são encontradas. 

A despeito de, não raro, o problema poder ser solucionado por meio de medidas de 

saneamento básico, há necessidade de se desenvolverem, em paralelo, quimioterápicos úteis 

para o tratamento dos indivíduos infectados. 

Ainda hoje, as doenças tropicais vitimam milhões de pessoas nos países pobres. As 

principais endemias do Brasil são: malária, doença de Chagas, leishmaniose, 

esquistossomíase e hanseníase. 

A malária é uma protozoose causada por protozoários do gênero Plasmodium, 

registrando-se entre 1,5 e 2,7 milhões de mortes por ano, a maioria na África. Desses, 1 

milhão corresponde a crianças menores de 5 anos de idade e inclui óbitos por associação com 

outras doenças. ° número de casos clínicos por ano situa-se na faixa entre 300 a 500 milhões 

(WHO,2000b). 

A leishmaniose, condição patológica provocada pela infecção por protozoários do 

gênero Leishmania, é, ainda hoje, doença de grande importância social e econômica, sendo, 

das parasitoses causadas por protozoários, provavelmente a segunda em importância, após a 

malária. Segundo relatórios da Organização Mundial de Saúde (WHO, 1998), em 1996, 88 

países eram por ela afetados, com 12 milhões de pessoas infectadas e cerca de 350 milhões 

sob risco. 

Descoberta em 1909, por Carlos Chagas, a tripanossomíase americana ou doença de 

Chagas é uma protozoose causada pelo hemoflagelado Trypanosoma cruzi, presente apenas 

no continente americano (Brenner, 1989). Estima-se que de 16 a 18 milhões de pessoas 

estejam infectadas pelo parasita e que ocorram, aproximadamente, 50.000 mortes causadas 

pela doença de Chagas a cada ano (WHO, 2000a). 

Em paralelo às endemias tropicais, a tuberculose surge como grande desafio para as 

organizações mundiais e grupos de pesquisa relacionados à saúde. ° último relatório liberado 

pela Organização Mundial de Saúde estima que, em 2000, ocorreram 8,7 milhões de novos 

casos, acima dos 8,4 milhões estimados em 1999. Este crescimento é devido, principalmente, 

ao aumento de 20% na incidência da doença nos países africanos mais afetados pela 

epidemia de HIV/AIDS. Se a situação presente continuar, 10,2 milhões de novos casos serão 

esperados em 2005, sendo a África o continente mais afetado (WHO, 2001). 
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11. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. TUBERCULOSE 

A tuberculose tem acompanhado o homem desde o início de sua história. Entretanto, 

seu impacto na morbidade e mortalidade tem variado amplamente no decorrer dos séculos. 

(Bloom, Murray, 1992). 

Os aglomerados urbanos e a pobreza foram responsáveis pela epidemia na Europa no 

início do século XVII. Durante esta epidemia e subseqüente espalhamento para outros 

continentes, a tuberculose causou mais mortes humanas que qualquer outra doença(Bloom, 

Murray, 1992). 

A descoberta da estreptomicina, há cerca de 50 anos, iniciou uma nova era, na qual se 

previa que a erradicação da tuberculose seria alcançada mediante uso de tratamento 

farmacológico adequado (ACET, 1999). Nas duas décadas seguintes, a introdução de novos 

fármacos mais efetivos (como a isoniazida e a rifampicina) levou à diminuição gradual nos 

casos da doença e assumiu-se que o problema estaria solucionado. 

Estes medicamentos, associados ao aumento generalizado dos padrões de saúde e 

higiene, causaram rápido declínio da tuberculose em muitos países industrializados. 

Frente a este quadro, a percepção à tuberculose pela população geral, bem como pela 

comunidade médica de países industrializados, foi alterada: a tuberculose não mais era 

encarada como uma doença significativa. 

Como resultado desta apatia, poucos agentes ativos contra a tuberculose foram 

introduzidos nos últimos 30 anos (Hudson et aI., 2003). 

Entretanto, esta atitude contrasta amplamente com os dados fornecidos pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 1998), os quais mostram situação de urgência 

internacional. 

2.1.1. Micobactéria 

A tuberculose pode ser definida como sendo uma doença infecto-contagiosa crônica, 

causada por micobactérias pertencentes ao complexo Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum e M. micratl) (Nakamura, 1998). As micobactérias 

pertencentes ao gênero Mycobacterium, único representante da família Mycobacteriaceae, 

apresentam-se na forma de bacilos curvos ou retos, com 0,2 a 0,7 IJm de largura por 1,0 a 

10,0 IJm de comprimento. São aeróbias e classificadas de acordo com seu tempo de 

crescimento, sendo consideradas de crescimento rápido, quando requerem menos de sete 
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Revisão Bibliográfica 5 

Seus cromossomos são ricos em guanina e citosina (G+C), sendo que a maioria das 

micobactérias possui entre 60 e 67 moi por cem pares CG, comparado aos 49% apresentados 

pela Escherichia colí (Colston, 1996). 

A Figura 2 mostra representação circular do genoma do M. tuberculosis, o qual possui 

4.411.522 pb. 

Funções regulatórias 

Biossíntese de aminoácidos 

Biossíntese de co-fatores e 
carregadores 

Envelope celular 

Processos celulares 

Destinos das proteínas 

Metabolismo intermediário 

Metabolismo energético 

Metabolismo de ác. graxos e 
fosfolipídios 

Purinas, pirimidinas e nucleotídeos 

Metabolismo DNA 

Transcrição 

Síntese de proteínas 

Transporte e ligação de proteínas 

Outras categorias 

Proteínas hipotéticas 

Função desconhecida 

Não classificado 

Sinal de transdução 

Figura 2. Representação circular do genoma do M. tuberculosis. 
Fonte:The Institute for genomic research (htp://www.tigr.org, 2000) 

2.1.2 . Transmissão 

o bacilo é adquirido por meio da inalação de gotículas (aerossóis) expelidas pela 

tosse, espirro ou fala de indivíduos infectados. A infecção ocorre quando os microrganismos 

resistem à primeira linha de defesa das vias aéreas superiores e alcançam os alvéolos 

(Robbins, 1996). 
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Em resposta à invasão pelos patógenos, os macrófagos produzem série de citocinas, 

tais como IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, TNFa, entre outras. Estas citocinas são responsáveis por 

muitas das manifestações clínicas da tuberculose, tais como febre (IL-1, TNF), sede (TNF) e 

necrose tecidual (TNF). 

O estímulo de produção e liberação de muitas destas citocinas tem sido atribuído à 

lipoarabinomanana (LAM) presente na parede celular das micobactérias. Já foi descrita a 

capacidade da LAM de estimular a produção de TNFa (Roach et aI., 1993), de IL-2 (Zhang et 

aI., 1994), IL-8 (Zhang et aI., 1995), além de influenciar na expressão gênica do macrófago 

(Roach, 1993). Por esse fato, acredita-se ser a LAM um fator de virulência do M. tuberculosis. 

Uma vez que, como visto, o processo de infecção por micobactérias envolve a 

regulação da expressão gênica de macrófagos, muitos grupos de pesquisas têm se 

empenhado em caracterizar tais eventos regulatórios. Esses estudos devem fornecer 

informações mais minuciosas sobre a interação célula-parasita durante o processo infeccioso, 

provendo novos alvos para a pesquisa de tuberculostáticos (Duncan, 1997; Barry, 1997). 

2.1.4. Patologia 

Uma vez no organismo, os bacilos podem determinar diferentes evoluções clínicas. A 

multiplicação das micobactérias pode restringir-se ao sítio original de infecção ou disseminar

se para outras partes do organismo por meio da linfa. Isto explica0 caráter diverso das 

manifestações clínicas da tuberculose (Boutotte, 1993; Cremin, 1995). Têm-se, então, as 

tuberculoses pulmonar e extrapulmonar e a meningite tuberculosa. A infecção preferencial dos 

pulmões explica-se devido à alta concentração de oxigênio neste órgão (Cecil , 1980; Brolio, 

Lima, 1991; Robbins, 1996). 

A evolução da moléstia depende da carga bacilífera, idade, do estado nutricional e 

condição imunológica do paciente, bem como estágio da detecção e tratamento (Orme, 1995). 

Muitos indivíduos expostos ao bacilo não desenvolvem a doença ativa. Nestes, os 

bacilos são fagocitados por macrófagos alveolares, cujo meio interno pouco oxigenado e ácido 

limita a capacidade multiplicadora dos germes e, por conseguinte, a extensão das lesões 

cavitárias. Também, desenvolve-se em poucas semanas a resposta celular mediada por 

linfócitos e macrófagos, resultando na morte de muitos bacilos e na persistência de outros em 

estágio de latência indefinido (Rattan, Kalia, Ahmad, 1998). 

Por outro lado, quando o sistema imune não consegue conter o desenvolvimento do 

bacilo, este se multiplica rapidamente, levando à doença ativa. Isto pode acontecer logo em 

seguida à infecção ou muitos anos após a mesma. 
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Tabela I. Fármacos utilizados na terapêutica da tuberculose 

Isoniazida 
(INH/1952) 

Etambutol 
(BEM /1968) 

Fármacos de seaunda linha 

Ciclosserina 
(1955) 

Acido p
aminossalicílico (PAS/ 

1946 

++++ 

++++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

++ 

Síntese de 
ácidos 

micólicos 
RNA poli
merase 

? 

Proteínas 
ribossômicas 

Síntese da 
parede 
celular 

? 

Proteínas 
ribossômicas 

Síntese da 
parede 
celular 

? 

? 

Biossíntese 
de folato 

DNA girase 

inhA 
katg 

rpoB 

pncA 

rpoL, rrs, 
strA, S12 

emb A, B & C 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

gyr A & B 

oral 

oral 

oral 

Intramuscular 

oral 

oral 

Intramuscular 

oral 

Intramuscular 

oral 

oral 

oral 

Adaptado de John Hopkins - Center for tuberculosis research 
(http://www.hopkins-tb.org/drug/drug_1.shtml) 

9 

baixa baixo 

baixa médio 

baixa médio 

média alto 

baixa médio 

alta médio 

média alto 

alta alto 

média alto 

média baixo 

média alto 

baixa alto 

As tabelas de 11 a V mostram os esquemas terapêuticos para as várias formas de 

tuberculose (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia, 1999). 

Tabela 11. Esquema Terapêutico I: Tratamento de tuberculose pulmonar e 

Primeira 
(dois) 

RMP 
INH 
PZA 
RMP 
INH 

10 
10 
35 
10 
10 

300 
200 
1000 
300 
200 

450 
300 
1500 
450 
300 

600 
400 
2000 
600 
400 

*Em caso de portador de HIV ou com .AIDS prolonga-se a administração deste esquema terapêutico por 
três meses. 
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de monitoramento do paciente e observação direta do tratamento. Uma vez confirmada a 

doença por meio de microscopia de escarro, inicia-se o tratamento do paciente com um 

esquema terapêutico. Este paciente é monitorado por familiares, médicos ou mesmo 

voluntários treinados, que asseguram que o paciente tome os medicamentos nos horários 

corretos e pelo período exigido, evitando, assim, o abandono do tratamento logo após a 

melhora dos sintomas. Após dois meses, nova microscopia de escarro é realizada com o 

intuito de verificar o progresso do tratamento. Deve ser providenciado prontuário que relate e 

documente toda a evolução do quadro. 

Para que este sistema funcione corretamente é necessário o apoio político e sistema 

de abastecimento de fármacos adequado, que evite a interrupção do tratamento por falta de 

medicamentos (WHO, 1998b). Outras estratégias preconizadas pela OMS são a utilização de 

fármacos de ação prolongada ou de esquemas terapêuticos, que diminuam o tempo 

necessário de tratamento, visando à diminuição do número de doses diárias e à baixa 

aceitação do tratamento pelo paciente (WHO, 1994; Yew, 1999). 

Atualmente, reconhece-se a necessidade urgente de novos fármacos para o 

tratamento da tuberculose, especialmente agentes para uso em terapias de curta duração e 

no tratamento de infecções por cepas multi-resistentes e de doença latente. 

Face a esta situação, diferentes associações têm sido criadas para alcançar estes 

objetivos, sendo a mais recente delas a chamada Aliança Global para Desenvolvimento de 

fármacos para a tuberculose (Global Alliance for TB Drug Development). Esta aliança é uma 

associação sem fins lucrativos para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de novos 

fármacos tuberculostáticos, que reúne iniciativa pública e privada, sendo a Organização 

Mundial de Saúde um dos parceiros. Como primeiro resultado desta operação conjunta, foi 

realizada a compilação de agentes tuberculostáticos potenciais (International Union Against 

Tuberculosis and Lung Disease, 2000). Estes dados são apresentados na tabela VI. 
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2.1.6. Epidemiologia 

Em 1993, a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1994) declarou a tuberculose como 

emergência global, considerando-se a gravidade do desenvolvimento mundial da doença. 

Dados epidemiológicos da OMS (WHO, 2000b; WHO, 2001) indicam que alguns 

países, como índia, Rússia, Filipinas e África do Sul, já tenham mais de 50% de sua 

população infectada. No contexto mundial, supõe-se que um terço da população já tenha tido 

contato com o bacilo. A cada ano, estima-se que 1 % da população mundial é por ele 

infectada, sendo que 5 a 10% destes pacientes evoluirão para doença instalada ou para casos 

infecciosos (WHO, 2001 ; WHO, 2004a). Embora o número de pacientes que desenvolve a 

doença seja menor, o grau de preocupação com a incidência desta doença cresce a cada dia. 

Na Rússia, por exemplo, o número de novos casos já ultrapassa 15.000/ano, sendo 

identificado entre eles alto índice de tuberculose resistente. Em Nova York, os casos 

triplicaram na última década com aumento significativo de casos resistentes (Smith, Moss, 

1994). 

O último relatório liberado pela OMS estima que, em 2000, ocorreram 8,7 milhões de 

novos casos, acima dos 8,4 milhões estimados em 1999. Este crescimento é devido, 

principalmente, a aumento na incidência da doença nos países africanos mais afetados pela 

epidemia de HIV/AIDS. Se a situação presente continuar, 10,2 milhões de novos casos serão 

esperados em 2005, sendo a África, o continente mais afetado (WHO 200; WHO, 2004a). O 

mesmo relatório mostra a seguinte distribuição mundial de pessoas afetadas pela doença: 

África: 35%, Américas: 18%, Leste do mediterrâneo: 29%, Europa: 15%, Sudeste da Ásia: 

44% e Oeste do pacífico: 35%. 

A figura 3 mostra a situação epidemiológica da tuberculose no mundo. 
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medicamentos, que necessitam ser administrados por longos períodos de tempo, contribui 

para esse efeito. 

A tuberculose multi-resistente refere-se a casos para os quais o uso de isoniazida e de 

rifam piei na não leva ao controle da doença. 

Estudo conduzido pela OMS e pela União Internacional contra a Tuberculose e outras 

Doenças Pulmonárias (IUATLD) revelou que há disseminação global de tuberculose multi

resistente a fármacos (TB-MDR) em algumas áreas, como índia, Rússia, Letônia, Estônia, 

República Dominicana, Argentina e Costa do Marfim - denominadas de "zonas vermelhas" 

(Srivastava, Cherian, 1987; Amin, 1990; Iseman, 1999b). Em 2000, o número de casos multi

resistentes chegou a 0,27 milhões (WHO, 2004a). 

Indivíduos imunocomprometidos e que apresentam menor resistência ao M. 

tuberculosis desenvolvem a doença mais freqüentemente do que indivíduos normais. O risco 

de um paciente co-infectado com HIV/M. tuberculosis desenvolver a tuberculose ativa é de 5 a 

10% ao ano, sendo muito maior que o risco ao qual está exposto um soronegativo, que é de 5 

a 10% durante toda a vida. Estes pacientes apresentam maior taxa de doença pulmonar e 

maior probabilidade de transmitir a micobactéria para outros (Lima et aI. , 1997). 

A co-infecção por HIV modificou não apenas a tendência epidemiológica da 

tuberculose, mas também sua apresentação clínica, a duração do tratamento, a tolerância aos 

tuberculostáticos, a resistência aos fármacos disponíveis e, possivelmente, a suscetibilidade 

das pessoas diretamente envolvidas com o paciente (Boutotte, 1993.). 

Número elevado de cepas de M. tuberculosis multi-resistentes tem emergido entre os 

pacientes co-infectados com AIDS e TB. Estas cepas multi-resistentes contribuem com a 

maior incidência de casos fatais: taxa de letal idade de 80% nos pacientes com AIDS e 50% 

em indivíduos não-imunodeprimidos, similar à taxa de letal idade de 50% do M. tuberculosis 

não-tratados nos indivíduos não-imunodeprimidos (Crofton , 1997). A despeito destas 

evidências, a busca sistemática por soropositivos entre os tuberculosos não é realizada, o que 

agrava ainda mais esta situação. 

Segundo dados do Núcleo de Investigações em Vigilância da Tuberculose (NIVTb) 

para o período de 1993, dos 5.827 casos de tuberculose notificados em apenas 1.034 foi 

realizado o teste anti-HIV e, destes, 560 foram positivos (Lima et aI., 1997). 

Desta forma, a real prevalência da associação HIV/M. tuberculosis, no Brasil e em 

vários outros países, está longe de ser estimada, o que dificulta a implantação de uma política 

de controle eficaz, principalmente no que diz respeito à proliferação de formas multi

resistentes. 

Pode-se concluir, então, que o controle da tuberculose se constitui como grande 

desafio, por um lado, para as instituições de Saúde Pública no que se refere à detecção e 
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x micronemas - pequenos corpos fusiformes ligados aos roptrias, 

x grânulos densos (cerca de 20) presentes em todas as partes do citoplasma. 

capado 
merOZOltO 

plastídio 
mitocôndri", 

ribossomos 

microtLbulos 

cisterna pe~cular 

proeminência apic:aI 

Parc~ To&.i)',.ot i6. AJ. W. 2(X)f) 

Figura 4. Representação 

esquemática da ultra

estrutura do merozoíto. 

o merozoíto é recoberto por fina capa de cerdas, cada qual sendo formada por 

conjunto de finos filamentos protéicos (2-3 nm) ancorados na membrana plasmática. Estes 

filamentos são utilizados pelo parasito para reconhecer e se ligar a proteínas da superfície da 

membrana de eritrócitos sendo, posteriormente, clivadas da superfície do merozoíto, quando 

este já se encontra no interior da célula hospedeira (Bannister et aI., 2000) . 

Estes filamentos são complexos protéicos constituídos de . quatro polipeptídios 

derivados da proteína de superfície do merozoíto 1 (MSP-1), a proteína mais abundante na 

superfície desse estágio dos plasmódios, em associação com duas outras proteínas 

codificadas por genes distintos (Blackman, Holder, 1992; Chitnis, Blackman, 2000). 

Após a invasão, o parasito sofre achatamento, resultando em uma forma fina e 

discóide, denominada forma anelar (Figura 5a). Na periferia de seu citoplasma encontram-se 

as principais organelas como o núcleo, mitocôndria e plastídio unidos, ribossomos, retículo 

endoplasmático, enquanto que o centro, bastante achatado, abriga poucas estruturas 

(Bannister et aI. , 2000) . 

A distinção entre a forma anelar e o trofozoíto depende muito mais do tamanho da 

célula e de sua forma do que de diferenças internas. Assim , a forma anelar é também 

chamada de trofozoíto em forma de anel (Bannister et aI., 2000). 

No trofozoíto(Figura 5b) o número de ribossomos livre multiplica-se e o retículo 

endoplasmático aumenta, denotando, assim, aumentada síntese protéica. A mitocôndria e o 

plastídio, ainda unidos, aumentam em comprimento de forma considerável. Entram em contato 

com série de outras organelas sugerindo, assim, interações metabólicas. A superfície do 

trofozoíto aumenta e torna-se irregúlar com depressões e invaginações (Slomianny, 1990). 
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Ciclo BiDlógico do Agente EtiológicD da Malária 
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Figura 6. Ciclo biológico dos plasmódios. 
Adaptado de: http://www.malaria.org/lifecycle.html 

A infecção no homem inicia-se pela picada da fêmea infectada do mosquito vetor, que 

injeta os esporozoítos na corrente sanguínea. Por meio de enzimas proteolíticas, invadem os 

hepatócitos e iniciam a esquizogonia tecidual. Os esquizontes dão origem aos merozoítos, 

que, por rompimento da célula infectada, caem na corrente sanguínea, infectando eritrócitos, 

Alguns dos esporozoítos que invadiram os hepatócitos evoluem para formas latentes, 

denominadas hipnozoítos, responsáveis pelas recaídas. Dois tipos de esporozoíto -

taquiesporozoíto e bradiesporozoíto - seriam responsáveis, respectivamente, por períodos 

curtos e longos de latência, 

Em seguida à fase pré-eritrocítica, os merozoítos invadem as hemácias e transformam

se em trofozoítos jovens. Esses vão a trofozoítos maduros e, por esquizogonia, transformam

se em esquizontes sanguíneos, Novamente, os merozoítos resultantes não liberados na 

corrente sanguínea ou invadem novas hemácias, ou se diferenciam em macro e 

microgametócitos, geralmente na proporção de um para quatro, permanecendo por 30 dias no 

sangue circulante. Estas formas são observadas de seis a oito dias após o primeiro acesso 
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Diogramo mostrando a ultra -estrutura hepática 

1, Esporozoíl:o na corrente sanguínea, 
Vasos sanguíneos recobertos pelas células de Kupffer, 
as quais separam os hepatócitos do sangue, 

2, Esporozoíl:o é retir ado da corrente sanguínea 
sendo interiorizado em um vacúolo dentro de 
uma célula de Kupffer, 

3, O esporozoíl:o escapa da célula de Kupffer, 
talvez destruindo-a no processo, e invade 
o hepatócito vizinho, 

4, Desenvolvimento do esporozoíl:o no interior 
do hepatócito, 

Figura 7, Esquema do processo invasivo de hepatócitos por espoerozoítos, 
Adaptado de [http://www.brown.edu/Courses/Bio_160/Projects1999/malaria/ldpg.html] 

2.2.2.2. Fase eritrocítica (Chitnis, Blackman, 2000) 

A figura 8 esquematiza o processo de invasão dos eritrócitos pelos merozoítos. 
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Figura 8. Invasão de eritrócitos pelos merozoítos. 

o contato inicial do merozoíto com o eritrócito ocorre por meio das cerdas que 

recobrem sua superfície. Para que possa prosseguir com o processo invasivo, o merozoíto se 

reorienta de maneira que sua extremidade apical fique em íntima associação com o eritrócito e 

possa, assim, criar junções íntimas entre as duas membranas. Quando isto ocorre, o 

merozoíto entra num processo irreversível de invasão. 

Daniela Gonçales Rando 





Revisão Bibliográfica 23 

proteínas agregam-se na superfície do eritrócito, em formações denominadas "knobs", e que 

mediam processos de citoaderência e de formação de rosetas (Krishna, 1997). A 

citoaderência é a propriedade das células infectadas de se aderirem ao endotélio capilar 

prevenindo, desta maneira, a depuração do parasito do organismo através do sistema 

reticuloendotelial. 

Já a formação de rosetas é a aderência das células infectadas a outros eritrócitos não

infectados formando agregados que podem bloquear a microcirculação. A obstrução da 

microcirculação pode resultar em danos para o fornecimento de oxigênio e outros precursores 

metabólicos para órgãos vitais, além de poder causar, por vezes, pequenos focos 

hemorrágicos. 

Quando não tratada adequadamente, a malária pode evoluir para quadros mais graves 

como falências renal e hepática, além de disfunções neurológicas. 

2.2.4. Tratamento (Ferreira, 1997) 

Depois de diagnosticada a parasitose, o tratamento deve ser iniciado o mais cedo 

possível. Assim como a tuberculose, a malária requer tratamentos com associações de 

fármacos, regimes terapêuticos, a fim de se evitar o desenvolvimento de resistência pelo 

parasito, uma vez que é mais difícil, para este, encontrar formas de superar todas as inibições 

provocadas pelos diferentes fármacos. Além disto, a eficácia do · tratamento pode ser 

aumentada, especialmente quando os componentes da associação atuam por mecanismos 

diferentes e/ou complementares. À vista deste sinergismo, é possível diminuir as doses 

necessárias para se obter igualou maior efeito, com repercussões importantes no tocante à 

toxicidade. 

Regimes específicos de tratamento dependem da gravidade do caso, da parasitemia 

diagnosticada e da espécie responsável pela infecção. Também depende destes fatores a 

escolha da via de administração dos fármacos que fazem parte do esquema terapêutico (Chin, 

2000). 

Durante o tratamento os pacientes devem ser monitorados quanto à resposta 

terapêutica e possíveis complicações. Acompanhamento continuado é importante em casos 

de malária grave, em que a rápida detecção de complicações e a intervenção imediata são 

determinantes para a sobrevivência do paciente (Chin, 2000). 

Considerando-se o ciclo etiológico da malária, os quimioterápicos antimaláricos podem 

atuar, no homem, nas fases pré-eritrocítica e eritrocítica. São, então, classificados como 

esquizonticidas teciduais e sanguíneos, respectivamente. Alguns deles podem atuar nos 

gametócitos, o que implica aspecto profilático, considerando-se a infecção do mosquito. 
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A halofantrina, introduzida em 1984, é derivado fenantrenometanólico de ação 

esquizonticida rápida (Bryson, Goa, 1992). É eficaz no tratamento e profilaxia de infecções por 

P. fa/ciparum resistente à cloroquina ou multi-resistente. Apresenta problemas de 

biodisponibilidade levando, assim, a diferentes respostas terapêuticas para diferentes 

pacientes, falhas no tratamento e resistência cruzada à mefloquina. Observam-se, ademais, 

altas taxas de recrudescência e problemas com relação à segurança no seu emprego. 

Outro esquizonticida de ação rápida é a artemisinina (Hien, White, 1993), Extraída da 

Aftemisia annua, era utilizada pelos chineses no tratamento de febre desde ano 341 da era 

cristã. É uma lactona sesquiterpênica de ação antimalárica em P. fa/ciparum e P. vivax. 

Outros fármacos utilizados na terapêutica da malária são: 

x Pirimetamina - fármaco esquizonticida sanguíneo de ação lenta, geralmente utilizado em 

associação com sulfonamidas como a sulfadoxina; 

x Biguanidinas e metabólitos triazínicos, como o proguanil e cicloguanil - esquizonticidas 

sanguíneos de ação lenta; 

x Sulfonamidas - sulfadiazina, sulfadoxina, sulfisoxazol, entre outros; 

x Antibióticos - como a tetraciclina e a doxiciclina. 

2.2.5. Epidemiologia 

A malária é uma das três principais causas de morbidade e mortalidade nos países em 

desenvolvimento, matando mais pessoas que qualquer outra doença comunicável com 

exceção da tuberculose (WHO Fact Sheet, 1998). 

Aproximadamente 40% da população mundial vivem sob o risco de contrair a 

parasitose, que se distribui em 100 países ou territórios (Figura 9). Quase 300 milhões de 

novos casos são registrados e 1,09 milhões de pessoas morrem de malária a cada ano em 

todo o mundo. Aproximadamente 90% destas mortes ocorrem em regiões sub-saarianas, na 

África, onde a maior parte dos casos envolve crianças menores de 5 anos de idade (WHO, 

1992b; Nchinda, 1998, WHO, 2004b). A figura 9 mostra a distribuição mundial da malária. 
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2.3. LEISHMANIOSE 

2.3.1. Etiologia e Transmissão 

Os parasitas do gênero Leishmania são protozoários flagelados da família 

Trypanosomatidae, ordem_Kinetoplastida (Magill, 1995). Esta ordem caracteriza-se por 

apresentar mitocôndria única (denominada cinetoplasto) rica em DNA mitocondrial 

denominado kDNA (Simpson, 1987; Wirth, Pratt, 1990). As características morfológicas dos 

gêneros que compõem esta família são bem homogêneas e todas as espécies envolvem 

parasitas . Os tripanossomatídeos apresentam uma rede de microtúbulos subpeliculares 

bastante rígida, conferindo a estes protozoários formas celulares bem definidas durante seu 

ciclo evolutivo (Chang et aI., 1985). 

São parasitos digenéticos e, assim, apresentam em seu ciclo de vida apenas duas 

formas evolutivas: a forma promastigota, que é flagelada e extracelular, e a forma amastigota, 

que é intracelular e sem movimentos. Os promastigotas, de vida extracelular no trato alimentar 

do inseto vetor, apresentam corpo alongado, medindo entre 14 e 20 f.Lm, e flagelo livre. Os 

amastigotas têm corpo ovóide, medindo entre 2,1 e 3,2 f.Lm, e flagelo interno (McKean et aI. , 

1999). Esta é a forma em que o parasito reside no interior dos macrófagos do hospedeiro 

vertebrado (Figura 10). 

Figura 10. Morfologia da Leishmania. 
Fonte: [http ://www.dbbm.fiocruz.br/tropicallleishman/leishexUhtml/morfologia.htm] 

A leishmaniose é transmitida através da picada de insetos de cerca de 3 mm, 

genericamente conhecidos como flebotomídeos (Killick-Kendrick, 1990) (filo: Diptera, ordem: 

Psycodidae, família : Phlebotomidae). Dois gêneros de flebotomídeos estão diretamente 

envolvidos na transmissão da doença. Na Europa, Ásia e África tem-se, principalmente, o 

gênero Phlebotomus (Lainson, Shaw, 1978), de cujas 500 espécies cerca de 30 foram 

identificadas como vetores da doença, e, nas Américas, o gênero Lutzomyia (Young, Arias, 

1992). Estes insetos podem ser encontrados em quase todas as regiões de climas 

semitropical e temperado. A fêmea, hematófaga em função da necessidade de proteínas para 
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genes, que condicionam o parasito à sobrevivência no interior hostil dos fagolisossomos 

(Chang, Chauduri, Fong, 1990). 

Sua multiplicação se dá por fissão binária tanto no hospedeiro vertebrado como no 

vetor invertebrado, como se observa na Figura 12. Embora se acredite que o gênero 

Leishmania dependa de mutações para sua variabilidade, há evidências recentes da formação 

de híbridos, ampliação e depleção de locus gênicos e possível troca genética entre 

organismos distintos, sugerindo que a recombinação genética pode estar envolvida na 

evolução desta parasitose (Pages, Bastien, Veas, 1989). 

Flebotomídeo injeta 
promastigotas enquanto 
se alimenta de sangue 

"~ Formação de um núcleo 

por macr6fagos tornam-se ~ . 
Promastigotas ingeridos I de células parasitadas . ~".""', \ 1 

Reprodução por ~ A 
fissão binária \lf!!!II ~ 

"' ~ t,Vlntecção de 
<:. _....Jr~ ~ovas células 

Ruptura das 
células parasitadas 

Figura 12. Processo de infecção por Leishmania spp. 
Fonte: Jeffrey, 1991 

No Novo Mundo diversas ordens de mamíferos silvestres (reservatórios naturais) e 

várias espécies de flebotomídeos estão envolvidas na transmissão da leishmaniose. A maioria 

dos casos de infecção humana está relacionada a hábitos, atividades primárias ou 

secundárias de indivíduos que exploram ou habitam florestas. Recentemente, registra-se 

aumento significativo nos casos de leishmanioses em áreas peri-urbanas de grandes cidades, 

particularmente no Brasil (Fiocruz, 1997). 
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O2- + O2- + 2H+ ~ O2 + H20 2 (superóxido dismutase) 

H20 2 + H20 2 ~ O2 + 2H20 (catalase) 

Entretanto, o valor da superóxido dismutase como defesa contra o estresse oxidativo é 

questionável (Flohé, Hecht, Steinert, 1999), uma vez que estes parasitos não possuem 

sistemas típicos de destoxificação de H20 2 próprios, utilizando-se, para tanto, dos sistemas 

das células hospedeiras. A super expressão desta enzima levaria a espécies de parasitos 

mais suscetíveis a fármacos que atuem sobre o metabolismo redox, presumivelmente porque 

os parasitas não conseguiriam destoxificar, de maneira eficaz, o superóxido gerado. 

A redução da glutationa é outra importante estratégia contra o estresse oxidativo. Os 

parasitos transformam grande parte de sua glutationa em derivado bis-glutationil 

espermidínico denominado tripanotiona (Fairlamb, Cerami, 1985). Em pH fisiológico, os 

grupamentos SH deste composto são mais reativos que a glutationa devido aos baixos valores 

de pK (Moutiez, 1994). A tripanotiona, então, parece ser a responsável pela redução de 

hidroperóxidos pela formação do dissulfeto cíclico oxidado correspondente (Figura 13). 

Glutationa 

'r 
Espermidina 

" -+ 
NAOP' 

Tripanotio,ha 
red 

Glutationa 

" -: .. ' +-
NAOPH +H 

* Tripanotionaredutas~ 

Tripanotiona 
' . ox 

Glutationa 
re~ 

Figura 13. Sistema tripanotiona-tripanotiona redutase. 
Adaptado de : http://www.icp.ucl.ac.be/õpperd/parasites/drug-act.htm 

Desde sua descoberta, este sistema de metabolismo redox único tem atraído muito 

interesse, uma vez que a defesa dos parasitos da família Trypanosomatidae contra o estresse 

oxidativo está quase completamente baseada na tripanotiona. O entendimento deste 
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pescoço ou outras partes do corpo e resultam em perda de pelos. Os parasitos também 

podem causar problemas em órgãos internos como pulmões, baço, fígado e rins. Os sinais 

clínicos da leishmaniose em cachorros podem ser confundidos facilmente com outras doenças 

como lupus, neoplasias e disfunções endócrinas (Harith, Slapendel , Reiter, 1989). Alguns 

animais, porém, não mostram qualquer sinal óbvio da doença (Jambou, Marty, Jambou, 1986). 

2.3.3.1. Leíshmaníose vísceral (Rey, 1991) 

A leishmaniose visceral, normalmente causada pela L. donovaní, pode ser 

assintomática e sua magnitude atinge proporções desconhecidas. Também conhecida como 

kala azar é a mais grave forma da doença e, se não tratada, leva a taxas de mortalidade de 

100%. 

Essa forma clínica causa importantes alterações celulares e teciduais, com acentuada 

debilitação. É, freqüentemente, crônica e insidiosa, caracterizada por significativo aumento do 

baço (esplenomegalia) e fígado (hepatomegalia), febres de longa duração, perda de peso, 

diarréia, distensão abdominal, anemia, palidez, taquicardia e tosse. Espleno e hepatomegalias 

estão relacionadas com a duração da doença e, raramente, observa-se hipertensão portal 

(Figura 14). Essa última condição é devida à fibrose leishmaniótica, condição conhecida por 

cirrose de Rogers. A hepatomegalia é resultante das células de Kupffer cheias de amastigotas. 

A medula óssea é infiltrada por macrófagos parasitados, característica essa de grande 

importância diagnóstica, e esse processo invasivo pode ser danoso para a produção das 

células vermelhas e leucócitos, levando à leucopenia. A parasitem ia induz ativação de células 

B, causando significativa elevação nos níveis de proteínas e IgG plasmáticos. 

Figura 14. Crianças 

apresentando distensão 

abdominal característica de 

hepatesplenomegalia por 

leishmaniose visceral. 

Fonte: TDR Image Library 

Do ponto de vista clínico, a confirmação da doença é essencial, já que os sintomas 

descritos podem ser relacionados com várias patologias. Deve-se suspeitar de leishmaniose 

Daniela Gonçales Rando 





Revisão Bibliográfica 35 

2.3 .3.3. Leishmaniose cutânea 

A leishmaniose cutânea, a despeito das lesões inestéticas, apresenta freqüentemente 

cura espontânea. De acordo com alguns autores, as lesões geralmente regridem entre 6 e 12 

meses após o início da doença (Grevelink, 1996). Outros autores, no entanto, descobriram 

que a regressão da úlcera está relacionada à espécie causadora (Dowlati , 1998), conforme 

apresentado na Tabela VII . 

Tabela VII. Tempo médio de cicatrização das úlceras na leishmaniose cutânea. 

Espécie de Lelshmania causadora I Tempo de.cura espontânea 

L. major 2 a 6 meses 

L. mexicana cerca de 8 meses 

L. tropica e L. brasiliensis 8 a 12 meses 

L. aethiopica 3 a 5 anos 

não especificada ausência de cura (Ieishmaniose cutânea crônica) 

A L. infantum tem sido recentemente identificada como possível agente causador de 

leishmaniose cutânea . 

Esta forma da doença produz lesões ulcerosas em partes expostas do corpo tais como 

face, braços e pernas. Pode produzir grande número de lesões causando graves danos 

estéticos, que podem comprometer o convívio social do paciente. 

As lesões típicas são úlceras crônicas de 2 a 5 cm de diâmetro (Figura 16), com bordas 

endurecidas, que podem estar cobertas por uma crosta endurecida ou apresentar exsudato, 

tornando-se dolorosa se muito grande ou infectada com agentes secundários, como bactérias 

ou leveduras. 
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Figura 16. Lesões causadas por L. infantum. 
Fonte: [http://www.dbbm.fiocruz.br/tropical/leishman/leishext/html/leishmaniose_cut_nea .htm] 
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grupos sulfidrila de enzimas essenciais do parasito. Primeiramente, os antimoniais 

pentavalentes devem ser convertidos por redução in vivo em suas formas trivalentes ativas 

correspondentes (Korolkovas, 1988). 

Os efeitos adversos observados incluem náusea, vômitos, diarréia, alterações no 

eletrocardiograma (ECG) e convulsões. Entretanto, alguns dos efeitos colaterais relatados no 

tratamento da leishmaniose visceral são idênticos aos próprios sintomas da doença, não 

podendo, assim, ser claramente atribuídos ao tratamento (Korolkovas,2004). 

Se o tratamento com antimoniais pentavalentes falha , podem ser empregados, como 

fármacos de segunda escolha, a pentamidina e a anfotericina B, que além de muito tóxicas, 

são de difícil administração (Berman, 1988). 

A pentamidina é uma diamina aromática bastante eficaz no tratamento de leishmaniose 

visceral. Seu mecanismo de ação, embora ainda não claramente estabelecido, provavelmente 

envolve a interação com nucleotídeos, resultando em danos à replicação do DNA, síntese de 

RNA, fosfolipídeos e biossíntese de proteínas . Além disso, interferência com a captação ou 

função de poliaminas poderia também ser responsável por sua atividade. 

A anfotericina B é um antibiótico macrolídico e poliênico, que age nos esteróis e 

fosfolipídeos da membrana celular de Leishmania sp. provocando a perda da permeabilidade 

seletiva daquela organela. É muito ativa in vitro, matando formas extra e intracelulares na 

concentração de 1 Ilg/mL de meio de cultura. Em hamsters e macacos infectados com L. 

donovani, a anfotericina B foi cerca de 400 vezes mais potente que o estibogluconato sódico 

(Olliaro, Bryceson, 1993). 

Sua toxicidade não é completamente compreendida. Alguns resultados sugerem que 

deva resultar de um aumento da resistência vascular, com diminuição da filtração glomerular e 

do fluxo sanguíneo (Tolins, Raij, 1988). 

Porém, sabe-se que, embora a anfotericina B se ligue, preferencialmente, aos esteróis 

substituídos na posição 24, como o ergosterol , principal esterol da Leishmania, até certo ponto 

ocorre ligação também com o colesterol da membrana celular humana, o que poderia também 

explicar sua toxicidade (Singh, Sivakumar, 2004). 

Outros fármacos que têm demonstrado eficácia no combate à leishmaniose (Carvalho 

et aI. , 1999) são nistatina, estilbamidina, mepacrina, aminosidina, cetoconazol, 

hidroxiestilbamidina, alopurinol , alopurinol-ribonucleosídio e o composto WR-6026, todos com 

nível de toxicidade relativamente alto, um dos fatores que tem impulsionado a busca de novos 

leishmanicidas (Rezai et aI. , 1988). 

Semelhante ao que ocorre na tuberculose, o tratamento é relativamente longo, 

podendo requerer até um ano de administração do fármaco. Isto implica em baixa adesão do 

paciente ao tratamento, que, por ser prolongado, torna-se dispendioso, além de acentuar a 
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Como as demais endemias tropicais, as leishmanioses estão relacionadas ao 

desenvolvimento econômico e às interferências do homem na natureza, o que acarreta maior 

exposição ao vetor. 

Desde 1993, regiões endêmicas têm se expandido significativamente, com aumento do 

número de casos notificados. Aspecto importante a ser considerado nessa parasitose é que 

novos surtos têm sido registrados em regiões não-endêmicas (Arias, Monteiro, Zicker, 1996), 

como cidades e regiões industrializadas, provavelmente como conseqüência dos movimentos 

migratórios do campo para a cidade. 

Também há que se considerar a contribuição de doenças imunossupressoras como a 

AIDS para o aumento do número de pessoas infectadas desenvolvendo a doença visceral. 

A co-infecção Leishmania/HIV é considerada doença emergencial especialmente no 

sudeste europeu, onde 25 a 70% dos casos de adultos com leishmaniose visceral estão 

correlacionados com infecção pelo HIV e 1,5 a 9,5% dos casos de AIDS acabam por 

desenvolver leishmanioses ou recém-adquiridas ou reativadas. Epidemias de leishmaniose 

visceral também ocorrem no sudeste e leste do Sudão e países adjacentes com Etiópia 

(Figura 18) (Laguna, Adrados, Alvar, 1997). 

ÁREAS DE CO- INFECÇÃO HIV I LEI8HMANIOSE 
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AIDS: 62 .000 casos 
HIV: 550.000 casos 

Figura 18. Distribuição geográfica de casos de co-infecção HIV/Leishmania. 
Adaptado de: [http://www.who.inUemc/diseases/leish/leisgeo1 .html] 
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Durante seu ciclo biológico, o T. cruzi passa por diferentes estágios de 

desenvolvimento, os quais são identificados pela posição relativa do cinetoplasto (Miles, 

1999). 

A forma tripomastigota é encontrada na corrente sanguínea de hospedeiros 

vertebrados infectados. Seu cinetoplasto é encontrado na extremidade posterior do parasito e, 

portanto, em posição oposta ao núcleo. O flagelo emerge próximo ao cinetoplasto. Esta forma 

não sofre processo de divisão celular (Miles, 1991). 

Variante deste estágio é a forma tripomastigota metacíclica encontrada nas fezes do 

vetor, sendo esta a forma infectante(Miles, 1991). 

A forma encontrada no estômago do vetor é denominada epimastigota. Nesta, o 

cinetoplasto e o flagelo são encontrados na extremidade anterior do parasito, próximos ao 

núcleo. 

Por fim , as formas encontradas nos tecidos do hospedeiro vertebrado são as 

amastigotas. Possuem forma arredondada e o flagelo bastante curto é praticamente invisível. 

São as formas de multiplicação intracelular. 

A transmissão se dá por meio das fezes dos insetos vetores, durante seu repasto 

sanguíneo. Os tripomastigotas metacíclicos, eliminados pelas fezes, penetram no hospedeiro 

vertebrado pelo local da picada ou através dos olhos. No organismo transformam-se em 

amastigotas, multiplicam-se e passam ao sangue sob a forma de tripomastigotas. Há, em 

seguida, a contaminação de músculos e outros tecidos. O ciclo se fecha com a ingestão do 

sangue por outro triatomíneo. A figura 19 esquematiza o ciclo evolutivo do T. cruzi (Contreras 

et aI., 2002). 
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alimentos contaminados pelas fezes de triatomíneos silvestres ou domiciliares. Estudos 

recentes vêm demonstrando que os parasitos exibem alta patogenicidade e capacidade de 

penetrar através da membrana do trato gastrintestinal além de resistir aos líquidos do suco 

gástrico(Shikanai-Yasuda, 1991; Pinto et aI., 2001). Esta resistência ao suco gástrico parece 

estar correlacionada com a cepa do parasito, não sendo todas elas capazes de exibir tal 

característica (Camandaroba, Lima, Andrade, 2002). 

2.4.2. Mecanismos invasivos 

Como patógeno intracelular obrigatório que infecta uma ampla variedade de células 

nucleadas, o parasito invade a célula hospedeira, sendo encontrado, inicialmente, em vacúolo 

endocítico (Milder, Kloetzel, 1980). 

Os mecanismos invasivos deste parasito ainda não estão totalmente elucidados. 

No caso do T. cruzi existem evidências de que, tanto em células fagocíticas quanto 

nas não fagocíticas, há a fusão de lisossomos ao vacúolo contendo o parasito produzindo o 

que se conhece como vacúolo parasitóforo (Milder, Kloetzel, 1980). Entretanto, as formas 

tripomastigotas são capazes de irromper a membrana deste vacúolo e evoluírem para 

amastigotas no citossol (Brener 1973). As formas amastigotas dividem-se no citossol e 

evoluem a tripomastigotas, que, após lise da célula hospedeira, são liberadas na corrente 

sanguínea. 

Atualmente, sabe-se que um sub-ciclo alternativo de evolução pode ocorrer no 

hospedeiro vertebrado. Amastigotas, originadas ou de lise prematura de células infectadas 

(Behbehani , 1973; Umezawa et aI., 1985) ou de diferenciação extracelular de tripomastigotas 

(Pan, 1978; Ley et aI., 1988) invadem células fagocíticas ou não. Dentro destas células os 

amastigotas podem sobreviver e sustentar o ciclo evolutivo do parasito. Estas formas 

infectantes de amastigotas são morfológica, imunológica e bioquimicamente semelhantes às 

formas intracelulares de amastigotas (Villalta, Kierszenbaum, 1984). 

Mortara e colaboradores (1991) observaram que amastigotas extracelulares são 

capazes de infectar células HeLa por interagirem com microvilosidades da superfície dorsal 

destas células. Por outro lado, tripomastigotas preferencialmente invadem células HeLa por 

suas extremidades evidenciado, assim, que diferentes formas do parasito interagem com 

regiões específicas na superfície da célula hospedeira. 

Pode-se concluir, então, que os mecanismos envolvidos no processo invasivo 

dependem tanto do tipo de célula hospedeira quanto da forma infectante em questão (Mortara 

et aI., 1999). 
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evidências. A primeira de que focos inflamatórios são encontrados sempre próximos a locais 

onde se encontram parasitas e, a segunda, de que tratamentos que diminuem a carga 

parasitária levam, também, à diminuição dos sintomas. É a mais aceita atualmente (Zhang, 

Tarleton, 1999). 

x teoria da autoimunidade, pela qual a infecção por T. cruzi acarreta respostas 

imunes contra os tecidos do próprio organismo independentemente da persistência do 

parasito neste. O principal suporte para a hipótese da autoimunidade é a conclusão de que 

sinais da doença são evidentes em tecidos onde há aparente ausência de parasitos 

(Kierszenbaum, Hudson, 1985). 

A importância de se descobrir as bases da patogênese da doença de Chagas incide 

sobre o tratamento adequado a ser escolhido. Pela primeira teoria, a doença seria uma 

parasitose e, desta maneira, a administração de quimioterápicos seria a escolha terapêutica 

adequada. Já pela segunda, a doença seria auto-imune e como tal, deveria ser tratada 

(Andrade et aI., 1997). 

Entretanto, mesmo que a doença de Chagas tenha componentes auto-imunes, 

tratamentos imunossupressores seriam impraticáveis. A infecção pelo T. cruzi deve ser tratada 

como parasitose com o objetivo primário de aumentar a resposta imune e reduzir a carga 

parasitária (Andrade et aI., 1997). 

2.4.4. Tratamento 

Apesar da importância epidemiológica e médico-social da parasitose, o número e a 

qualidade dos quimioterápicos disponíveis é totalmente insuficiente (Ferreira, 1997). 

Nifurtimox e benznidazol são os únicos antichagásicos de uso terapêutico, ativos na 

fase aguda e de baixa atividade na fase crônica. No Brasil, apenas o benznidazol encontra-se 

na terapêutica: o nifurtimox foi retirado em razão dos efeitos tóxicos, mais graves que os do 

primeiro, associado à baixa eficácia nas cepas brasileiras (Korolkovas, 2004). 

O nifurtimox, derivado 5-nitrofurânico, é mais ativo contra as cepas argentinas e 

chilenas do tripanossomo e muito mais efetivo na fase aguda da doença. Inibe tanto 

tripomastigotas quanto amastigotas (Ross, 1980; Korokolvas, 1988). 

O benznidazol (derivado 2-nitroimidazol) é considerado fármaco de escolha para 

tratamento das tripanossomíases brasileiras (Ross, 1980; Korokolvas, 2004). 

Esses compostos apresentam mecanismo de ação citotóxica, que inicialmente envolve 

uma ou mais reações de redução do grupo nitro, seguidas por inibições de várias enzimas que 

são necessárias às exigências energéticas da célula do parasita (DoCampo, Moreno, 1985; 

DoCampo, 1990; Gringauz, 1997). 
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Figura 21. Distribuição da doença de Chagas. 
Fonte: http://www.cdfound.to.iUHTMUtc2.htm 

No Brasil, a doença dissemina-se por área de 3,5 milhões de km2
, envolvendo 2.450 

municípios e deixando sob risco 35 milhões de pessoas (Dias, 1994). Até 1992, os dados do 

inquérito sorológico nacional estimavam prevalência de cerca de 5 milhões de pessoas 

infectadas pelo T. cruzi (Dias, Jatene, 1992). Estas compreendiam, em sua maioria, indivíduos 

de origem rural e pertencentes aos níveis sócio-econômicos mais baixos, contaminados pelo 

contato com fezes infectadas de triatomíneos. Estima-se que cerca de 300.000 pessoas 

encontravam-se infectadas na cidade de São Paulo e mais de 200.000 no Rio de Janeiro por 

via transfusional, uma vez que a transmissão vetorial foi controlada e inibida através de 

contínuos e intensivos Programas de Saúde Pública (Dias, 1992). 

A morbi-mortalidade da doença de Chagas no Brasil é significativa, vitimando 20% ou 

mais dos indivíduos infectados, que adquirem cardiopatia chagásica crônica evolutiva, capaz 

de matar, no mínimo, 15.000 pessoas/ano em nosso País (Dias, Jatene, 1992). Uma vez que 

a fase aguda não é facilmente detectada, a mortalidade de 8% não foi mais considerada 

relevante frente à fase crônica. As formas digestivas continuam importantes, especialmente no 

Brasil Central, acometendo entre 5% e 15% dos infectados crônicos (Dias, 1990; Dias, Jatene, 

1992). 

A doença de Chagas não é um problema isolado da população latino-americana. Nas 

áreas endêmicas, está intimamente relacionada com as doenças "sociais" típicas, como 

desnutrição, diarréia, tuberculose e outras parasitoses. O risco de contrair a doença de 
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conhecimento e a associação de diferentes abordagens científicas e tecnológicas (Wess, 

Urmann, Sickenberger, 2001). 

Dentre tais metodologias, merece realce a modificação molecular (Krogsgaard-Larsen, 

Li Ij efors , Madsen, 1996; Kubinyi, 1993). Esta compreende processos gerais e especiais, pelos 

quais podem-se obter análogos e derivados com características farmacológicas, 

farmacocinéticas ou farmacodinâmicas aprimoradas . 

Pelos processos gerais é possível a associação de moléculas por meio de ligações 

fracas ou de ligações covalentes. Estão inseridas neste contexto a adição molecular -

associação de duas moléculas diferentes por meio de ligações fracas, a replicação molecular -

associação de duas ou mais moléculas idênticas por meio de ligações covalentes, a 

hibridação molecular - associação de moléculas diferentes mediante ligações covalentes e o 

processo de simplificação molecular, em que uma molécula protótipo é modificada para se 

obter derivados menos complexos estruturalmente (Wermuth, 2003a). 

Ainda dentro dos processos gerais cabe citar a latenciação, tipo de modificação 

molecular, que consiste em um dos processos mais profícuos, compreendendo ampla gama 

de processos por meio dos quais se produz forma de transporte inativa do fármaco, que, in 

vivo, mediante processos enzimáticos e/ou químicos libera a porção ativa no local de ação ou 

próximo dele (Bundgaard, 1985; Bundgaard , 1991 ; Friis, Bundgaard, 1996; Chung, Ferreira, 

1999; (Wermuth, 2003a; Ettmayer et aI., 2004; Testa, 2004) (Figura 23). 

Pró- fcírmaco 

o 
fcírmaco 

<> transportado,. 

recepto,' 

CJ 
O , > O 

Figura 23. Representação esquemática do conceito de pró-fármaco. Adaptado de Bundgaard, 1991. 

Já os processos especiais compreendem alterações mais complexas na estrutura do 

protótipo. Podem interferir com a estrutura do mesmo, alterando sua flexibilidade, suas 

dimensões e até mesmo suas propriedades físico-químicas (Kubinyi, 1993). 

Destes processos, o bioisosterismo (Patani, LaVoie, 1996; Wermuth, 2003b) é dos 

mais aplicados com vistas à obtenção de derivados com mesma atividade, ainda que 

antagônica. Em seu conceito mais amplo, compreende a substituição, em moléculas bioativas, 
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Figura 24. Diagrama de Topliss. 
Fonte: Topliss, 1972 

M = maior atividade 

E= atividade igual 

L = menor atividade 

o esquema de Topliss para substituintes em anéis aromáticos parte do protótipo e de 

um análogo 4-cloro substituído. A atividade biológica do análogo 4-cloro substituído pode ser 

maior, menor ou igual à do protótipo não substituído. 

No primeiro caso (maior atividade), o substituinte cloro possui valores positivos de (j e 

1t, o que implica assumir que ou a hidrofobicidade ou a capacidade de receber elétrons são 

importantes para a atividade biológica. Se ambas são importantes, então a adição de um 

segundo átomo de cloro, agora na posição 3 do anel aromático, deveria aumentar a atividade 

biológica. Quando isto é confirmado pelos testes biológicos, então os substituintes são 

variados para aumentar os valores de (j e 1t. Se pelo contrário, a atividade obtida é menor ou 

igual, pode-se dizer que interação estérica desfavorável ou hidrofobicidade excessiva tenha 

ocorrido. As modificações seguintes irão testar, então, a importância relativa dos fatores 

estéricos e de 'Ir. 

No caso de o análogo 4-cloro substituído apresentar atividade biológica menor que a 

do protótipo, pode-se concluir que valores de (j e 1t negativos são importantes para a atividade 

biológica ou que substituintes na posição 4 do anel aromático são estericamente 

desfavoráveis. 
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físico-químicos, constituindo o método misto Hansch-Free-Wilson. Tal método permite 

comparar, em um só modelo, séries análogas, como por exemplo, aquelas oriundas de 

isômeros ópticos. Atribui-se arbitrariamente o valor 1 à variável independente que compreenda 

determinada característica e zero, àquela que não contenha essa mesma característica (Free, 

Wilson, 1964; Hansch, Calef, 1975). 

Baseados nas experiências das aplicações que se seguiram à introdução do QSAR, 

Unger e Hansch (1973) definiram regras para a derivação de equações de QSAR-2D. São 

estas: 

x Seleção das variáveis independentes: ampla variedade de parâmetros físico

químicos deve ser utilizada. Tais parâmetros descrevem, em termos numéricos, as 

contribuições hidrofóbicas, estéricas e eletrônicas de grupos químicos e/ou átomos 

para as características gerais da molécula. Interferem, portanto, com a atividade 

biológica das mesmas. Devem ser essencialmente independentes, isto é, não devem 

estar correlacionados entre si, o que é dado, estatisticamente, por coeficientes de 

correlação cruzada entre variáveis menor que 0,6 - 0,7. 

x Justificativa da escolha das variáveis independentes e validação: todo 

parâmetro deve ser escolhido de forma racional e ser validado por método estatístico 

apropriado, por exemplo, por validação cruzada. As melhores equações são as que 

apresentam todos os termos da equação significativos, indicado por intervalo de 

confiança de 95% dado por teste seqüencial F, e menor desvio padrão. 

x Princípio da parcimônia: quando mais de uma equação descrever o modelo de 

forma confiável e significativa, deve-se optar pela equação mais simples, ou seja, 

com menor número de descritores. 

x Número de termos: deve-se utilizar um parâmetro para cada grupo de cinco ou 

seis dados biológicos. Para base de dados pequenas, maior número de parâmetros 

pode ser utilizado se estes constituírem um modelo racional. Já para base de dados 

maiores (mais de 30 dados), deve-se utilizar o princípio da parcimônia, visto que esta 

regra leva a derivação de modelos com muitas variáveis. 

x Modelos qualitativos: é importante que o modelo obtido seja consistente com 

princípios físico-químicos, biológicos e/ou bioquímicos conhecidos do processo em 

estudo. 
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Equação 1: 

Cov (X,V) = [1/(n-1). 1: (Xi- xm). (Yi - Ym)] 

onde: n = número de elementos na amostra, 

Xi e Yi = cada elemento X e Y dado 

Xm e Ym = médias dos valores X e Y, respectivamente 

Entretanto, o valor da covariância depende da escala utilizada para medir X e Y, o que 

torna difícil comparar o grau de associação estatística existente em diferentes pares de 

variáveis aleatórias. Assim , utiliza-se o recurso matemático de aplicar um fator de escala, 

dividindo-se o desvio de cada dado pelo desvio padrão da variável correspondente (Barros 

Neto, Scarminio, Bruns, 1995). A equação 2 descreve o coeficiente de correlação 

matematicamente. 

Equação 2: 

r (X,V) = [1/(n-1)] . 1: [(Xi - xm)/sx] . [(Yi - Ym)/Sy] 

onde: n = número de elementos na amostra, 

Xi e Yi = cada elemento X e Y dado 

Xm e Ym = médias dos valores X e Y, respectivamente 

sx e Sy = desvios padrões amostrais das variáveis X e Y, respectivamente. 

Esta espécie de covariância "normalizada" é chamada de coeficiente de correlação e 

tem maior aplicabilidade em análises estatísticas que a própria covariância. Refletindo a 

aplicação deste tratamento matemático, os valores de coeficiente de correlação estão restritos 

ao intervalo [-1, 1]. Quanto mais próximo de 1 o valor de r, maior a correlação entre as 

variáveis da mesma forma que valores próximos a -1 indicam a completa falta de correlação 

entre as mesmas. 

O desvio padrão, s, é a medida absoluta da qualidade de ajuste do modelo (Kubinyi, 

1993). Este valor diz o quanto cada dado está desviando do valor médio, para valores mais 

altos ou mais baixos. Quanto menor este número melhor o ajuste da reta, ou seja, menor a 

distância global dos pontos em relação à reta ou curva. 

Os estudos estatísticos envolvem também a distribuição de dados, segundo sua 

freqüência, em torno do valor médio das observações. A partir destas distribuições podem ser 

estipulados intervalos de confiança, ou seja, intervalos da distribuição que representem , com 

confiança, x% da população. 
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x parâmetros de lipofilicidade: coeficientes de partição (logP), parâmetros 

cromatográficos (como log k', Rm) e constante de hidrofobicidade de Hansch (n:), 

constante de fragmento (f); 

x parâmetros de polarizabilidade: refratividade molar (MR), volume molar (MV) e 

parachor; 

x parâmetros eletrônicos: constante de Hammett (cr), parâmetros de ressonância e 

de campo de Swain e Lupton(9f e 9), constantes de transferência de carga, 

momento de dipolo e parâmetros quânticos (como HOMO e LUMO), 

x parâmetros estéricos: derivados de relações de energia livre ou de 

considerações geométricas, como STERIMOL, de Verloop. 

x outros parâmetros como, por exemplo, topológicos: conectividade molecular 

2.5.2.2. 1 Parâmetros de lipofilicidade 

Lipofilicidade é propriedade definida como a partição de um composto entre duas 

fases, uma aquosa e a outra não-aquosa ou orgânica. O coeficiente de partição (Iog P) é 

definido como proporção ou relação das concentrações de uma dada substância na fase 

orgânica e na fase aquosa de um sistema de dois compartimentos em equilíbrio. Na maioria 

dos ensaios de determinação de 10gP, os sistemas utilizados na medição são constituídos de 

água e n-octanol por ser este o sistema que melhor mimetiza as membranas orgânicas. 

A constante de hidrofobicidade de Hansch, (n:), como visto anteriormente, reflete 

valores numéricos para as contribuições hidrofóbicas de diferentes substituintes. 

Rm, parâmetro hidrofóbico obtido por cromatografia em camada delgada de fase 

reversa eluída em diferentes fases móveis, leva em conta Rf, que é a relação entre eluição da 

substância e a do solvente, através da equação Rm = log(1/Rf-1). 

Já os valores de log k' são obtidos por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e 

são calculados a partir de valores de tempo de retenção do composto (tr) e tempo de retenção 

do solvente (to) por meio da equação k' = (tr - to)/to. 

A constante de fragmento f, como a constante n:, é uma medida de contribuição 

hidrofóbica absoluta correspondente a um substituinte ou grupo, cujo cálculo não se baseia na 

diferença entre composto substituído e composto não substituído, como no caso de n:, mas 

sim a partir dos valores de log P medidos. Assim, pela equação: log P = I ai . fi onde ai = 
número de ocorrências do fragmento com contribuição hidrofóbica e fi a própria constante. 
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Por se basear na fórmula molecular, descreve diferenças topológicas de isômeros de cadeia 

com alta precisão. Parâmetros como coeficiente de partição, refratividade molar, e 

propriedades estéricas estão intimamente relacionados a este parâmetro. 

Outro parâmetro que pode ser utilizado nos estudos de QSAR é a variável indicadora, 

que independe de propriedades físico-químicas e descreve ausência ou presença de 

determinada característica. Atribui-se arbitrariamente o valor 1 à variável independente que 

compreenda determinada característica e zero, àquela que não contenha essa mesma 

característica (Free, Wilson, 1964; Hansch, Calef, 1975). 

2.4.2.3 . Relações não lineares entre estrutura química e atividade biológica 

Relações não lineares entre estrutura química e atividade biológica são comuns. No 

geral, estas ocorrem devido ao aumento da lipofilicidade das estruturas. Este aumento pode 

acarretar efeitos no transporte e distribuição das moléculas pelos sistemas biológicos, efeitos 

alostéricos e de impedimento estérico ao nível do receptor e mesmo efeitos físico-químicos 

como formação de micelas ou diminuição de solubilidade que provocam a diminuição da 

resposta biológica destes compostos após ultrapassar-se certo valor de hidrofobicidade. 

Para descrever matematicamente estas relações não-lineares de lipofilicidade, Hansch 

propôs o modelo parabólico o qual é utilizado até os dias atuais (Figura 25a) . 

Outro modelo aceito para descrever estas relações é o modelo bilinear proposto por 

Kubinyi (1977) . Este modelo considera o transporte das substâncias nas diferentes fases do 

sistema biológico. Assim, segundo este modelo, com o aumento da lipofilicidade, a difusão do 

soluto torna-se etapa limitante do processo: um platô é alcançado quando o processo deixa de 

ser termodinâmico e passa a ser controlado cineticamente (Figura 25b). 
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Figura 25. Modelos não lineares: a) parabólico; b) bilinear. 
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variáveis) e sistemas de busca pelos métodos sistemáticos e pela aplicação do algoritmo 

genético. 

A busca sistemática de variáveis aplica regressão linear no tratamento das variáveis. É 

simples e rápida, sendo a primeira a ser utilizada nos ensaios de QSAR. 

Entretanto, quando a base de dados biológicos é pequena, e até mesmo mediana, 

quando comparada ao número de parâmetros fornecidos ou de características a serem 

consideradas no estudo, pode-se obter modelos não preditivos (fenômeno conhecido como 

"superajuste" ou overfítting) , ou mesmo não se obter modelo algum. 

O modelo superajustado pode representar as atividades das amostras utilizadas para 

construí-lo, mas não é capaz de realizar previsões sobre atividade de novas moléculas. 

Com o objetivo de tornar a regressão linear adequada para estes casos, pode-se 

combiná-Ia à análise de componentes principais (PCA). Entretanto, esta análise assume a 

independência dos parâmetros utilizados, o que não corresponde à verdade para a maioria 

das aplicações práticas . Assim, as características selecionadas para o modelo a partir de 

busca sistemática, que utiliza-se da abordagem descrita, podem não ser as mais preditivas . 

Além disto, a redução do número de parâmetros é vital para evitar o fenômeno de overfíttíng. 

O algoritmo genético, derivado da analogia com a evolução do DNA, permite a 

construção de modelos de alta qualidade e potencial de estimativa, além de disponibilizar 

informações adicionais não fornecidas pela aplicação das técnicas de regressão linear padrão, 

mesmo para grupos de dados com muitas características a serem consideradas. 

Nesta analogia, indivíduos são representados como fitas unidimensionais de 

informação. Uma população inicial é criada a partir de informações randômicas. Para estimar a 

qualidade de um indivíduo utiliza-se uma função de ajuste, assim, os melhores indivíduos 

recebem melhores pontuações de ajuste. Estes possuem maior probabilidade de serem 

combinados com outros indivíduos, propagando seu "material genético" para sua prole por 

meio de processos de cruzamentos genéticos nos quais pedaços do material genético são 

retirados de cada "progenitor" e recombinados para criar um indivíduo "filho". Após muitos 

cruzamentos, a média de ajuste dos indivíduos da população cresce como conseqüência do 

aperfeiçoamento genético da população. 

O uso de algoritmo genético é útil na análise de dados, principalmente, na tarefa de 

reduzir o número de parâmetros dos modelos e de selecionar as melhores variáveis. 

Apresenta série de vantagens sobre as demais técnicas, sendo algumas delas: 

x fornece múltiplos modelos enquanto as demais resultam em um único modelo; 

x não despreza as variáveis que apresentam altos coeficientes de correlação 

cruzada e, sim, as combina para criar novas e melhores variáveis; 
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Enquanto na química orgânica clássica, uma espécie reage com a outra para gerar, 

senão um único, ao menos um produto principal , na síntese paralela e na combinatória um 

grupo de análogos A (A1 ---7 An) é misturado a um grupo de reagentes B (B1 ---7 Bn) para que se 

obtenha todas as possíveis combinações (ArBj) . As diferentes combinações de regentes 

similares levam ao aumento considerável de compostos sintetizados (Williard et aI., 1996). 

Segundo Chabala (1998), a química combinatória difere fundamentalmente da síntese 

paralela, uma vez que na primeira as múltiplas combinações são realizadas em um único 

recipiente, criando, assim, misturas de compostos. Estas misturas são analisadas quanto à 

atividade biológica e aquelas que apresentam atividade promissora são posteriormente 

separadas para que se identifique(m) o(s) análogo(s) ativo(s). 

Diferentes estratégias combinatórias podem ser aplicadas para se obter grandes 

bibliotecas de diferentes compostos, que podem ser avaliados frente a critérios pré

selecionados, como por exemplo potência ou atividade biológica . Dentre as mais utilizadas 

podem-se citar o "split-mix", "tea-bag", "multipin", "one bead-one compound" (Moss, 1997; 

Seligmann, Lebl , Lam, 1998). 

A elucidação estrutural das misturas ativas também envolve diferentes estratégias, 

como a desconvolução, a triagem de posição, a triagem ortogonal , entre outras. 

Já a síntese paralela gera um único composto por recipiente reacional, não sendo, 

portanto, necessárias as etapas de separação. Esta abordagem leva à produção de 

bibliotecas menores, mas, como permite a identificação direta da atividade biológica dos 

compostos obtidos, é ideal para a aplicação conjunta com análises de relação estrutura 

química-atividade biológica (QSAR) (Chabala, 1998). 

A seleção da estratégia a ser utilizada, paralela ou combinatória, depende do objetivo 

da preparação da biblioteca, ou seja, se se pretende descobrir um novo protótipo ou otimizar 

um pré-existente. Bibliotecas maiores obtidas por meio de química combinatória permitem 

seleção de novos protótipos, enquanto bibliotecas menores, direcionadas para otimização 

estrutural de protótipo pré-existente, são obtidas através da síntese paralela. 

Tanto para a síntese paralela quanto para a combinatória devem ser consideradas as 

seguintes etapas de planejamento: 
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(Adaptado de http://www.cienciahoy.org/hoy40/quim3.htm) 

As reações em solução têm como principal 

vantagem utilizar as mesmas condições de reação 

empregadas na síntese orgânica clássica, sem a 

necessidade de emprego dos excessos de 

reagentes, como na síntese em fase sólida. A 

principal desvantagem desta metodologia, em alguns 

casos, está na complexidade de purificação dos 

produtos (Gayo, 1998). A Figura 29 mostra o 

equipamento manual para essa síntese. 

« .-<>-C-<: ...... NHI' 
'CM, 

produto 
isolado 

Devido à falta de métodos simples e 

eficientes para a purificação dos produtos obtidos, a igura 29. Síntese em solução. 

síntese em solução ficou , inicialmente, restrita à seqüências de reação curtas (Gayo, 1998). 

Atualmente, entretanto, esta limitação foi contornada por meio da utilização de 

reagentes e catalisadores imobilizados em suportes sólidos ou de resinas poliméricas para a 

remoção de excessos de reagentes e/ou sub-produtos. Estas resinas são conhecidas como 

"scavengers" (Eames, Watkinson, 2001). 

O uso de suportes sólidos solúveis, em geral, polímeros, é conhecido como síntese em 

fase líquida. Dentre os polímeros utilizados, o mais empregado para imobilização de 

substratos é o polietilenoglicol devido à sua alta solubilidade em ampla variedade de solventes 

orgânicos (Gravert, Janda, 1997). A utilização destes suportes solúveis permite que a reação 

seja realizada de forma homogênea, sem necessidade de adaptação experimental. Estes 
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Figura 3D. Exemplos de derivados nitrofurânicos. 

A atividade antiprotozoária de derivados 5-nitrotiofenos é bem estabelecida. Em 1981, 

Gayral demonstrou que os derivados 5-nitrotiofênicos apresentam maior atividade contra 

protozoários do que os derivados nitrofurânicos (Gayral et aI., 1981). Recentemente, o grupo 

liderado por Maldonado comprovou significativa atividade anti parasitária de compostos 

derivados de hidrazonas (Tedlaouti et aI., 1990), aldiminas (Tedlaouti et aI. , 1991) e éter de 

oximas (Delmas et aI., 1993) em séries de nitrotiofenos. 

Estudos de relação estrutura química-atividade biológica evidenciaram que o aumento 

da conjugação na estrutura molecular dos derivados tiofênicos acarreta aumento na atividade 

anti parasitária dos compostos (Vanelle et aI., 1994). Também foram realizados estudos de 

QSAR elucidando a capacidade genotóxica destes derivados (Debnath, Hansch, 1993). 

Entre os parasitas para os quais os nitrotiofenos apresentam atividade estão 

Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Leishmania tropica e Leishmania infantum 

(Vanelle et aI., 1994). 

Compostos nitroderivados parecem se constituir em boa alternativa de protótipo não só 

para o desenvolvimento de novas moléculas ativas contra endemias tropicais, mas também 

para tratamento da tuberculose. Em trabalho de mestrado, averiguamos que compostos 5-

nitro-2-tiofilidênicos benzidrazídicos apresentam atividade promissora frente ao 

Mycobacterium tuberculosis (Ra e Rv) (Rando et aI., 2002). Também foram promissores 

quando testados contra outras espécies de micobactérias como o M. avium e o M. 

maomoenses. 

Assim, tais derivados constituem-se em bons protótipos para serem explorados na 

procura de novos fármacos contra doenças para as quais a necessidade de novas moléculas 

ativas é urgente, caso das endemias tropicais e da tuberculose. 
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111. OBJETIVOS 

À vista do exposto e ante à necessidade de se obter alternativas quimioterápicas 

contra as endemias tropicais e a tuberculose, doenças de importância médico-social 

inconteste ao País, os objetivos deste trabalho foram: 

3.1 Aplicar metodologia de Topliss para derivados monossubstituídos com vistas à 

otimização do protótipo dessa classe de compostos; 

3.2 Obter derivados 5-nitro-2-heterocíclicos benzidrazídicos mono e 

dissubstituídos com atividade potencial em endemias tropicais - doença de Chagas, 

malária, leishmaniose - e na tuberculose; 

3.3 Estender os estudos de Topliss para a abordagem clássica - Hansch-

Free-Wilson - de correlações quantitativas entre as estruturas químicas e as atividades 

biológicas mencionadas; 

3.4 Obter subsídios para o planejamento de candidatos a fármacos contra 

essas endemias. 

Merece realce o fato de que os derivados nitro-heterocíclicos furânicos e 

tiofênicos foram escolhidos como protótipos por se tratarem de compostos de amplo 

espectro de ação quimioterápica, apesar da toxicidade. Trabalhos anteriores em nosso 

laboratório mostraram o caráter promissor de derivados nitro-heterocíclicos análogos, 

sendo os nitrotiofênicos mais ativos que os nitrofurânicos. Dessa forma, a procura por 

modelos quantitativos com o emprego de variáveis indicadoras poderia mostrar o grau de 

influência dos anéis nitro-heterocíclicos na atividade biológica. 

Espera-se, nesse particular, que, por meio do planejamento adequado, com base 

em descritores físico-químicos, se possa aumentar o índice quimioterápico dessas 

substâncias, graças ao aumento significativo de sua eficácia biológica. 
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IV. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. MATERIAIS 

4.1.1. Reagentes 

x ácido acético (Merck); 

x ácido clorídrico (Merck); 

x ácido 3-dimetilaminobenzóico (Aldrich); 

x ácido 4-aminobenzóico (BDH Limited); 

x ácido 4-clorobenzóico (Aldrich); 

x ácido 4-dimetilaminobenzóico (Aldrich); 

x ácido 4-hidroxibenzóico (Aldrich); 

x ácido 4-metoxibenzóico (Aldrich); 

x ácido 3,4-diclorobenzóico (Aldrich); 

x ácido 3,4-difluorbenzóico (Aldrich); 

x ácido 3,4-dimetilbenzóico (Aldrich); 

x ácido 3,4-diaminobenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-cloro-4-fluorbenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-metóxi-4-nitrobenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-amino-4-metoxibenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-amino-4-hidroxibenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-nitro-4-clorobenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-amino-4-metilbenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-hidroxi-4-metilbenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-metóxi-4-metilbenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-metil-4-aminobenzóico (Aldrich); 

x ácido 3-sulfonamida-4-clorobenzóico (Aldrich); 

x Alamar Blue® 

x amicacina (Sigma); 

x anfotericina B (Sigma); 

x artemisinina (Walter Reed Army Institute of Research); 

x azul de tetrazólio - NBT (Sigma) 

x canamicina (Sigma) 

x cloroquina (Sigma) 

Daniela Gonçales Rando 





Materiais e Métodos 73 

x N,N-dimetilformamida (OMF) (Nuclerar CAQ - Casa da Química); 

x N,N-dimetilformamida (OMF) grau HPLC (Aldrich); 

x tetraidrofurano (THF) (Aldrich). 

4.1.3. Solventes deuterados 

x clorofórmio deuterado (COCI3) (Aldrich) 

x dimetilsulfóxido deuterado (OMSO-d6) (Aldrich) 

x padrão interno - tetrametilsilano (TMS) (Sigma) 

4.1.4. Parasitos, células e vetores 

x Eritrócitos humanos tipo A - Insterstate Blood Bank, Memphis, TN 

x Mycobacterium tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) - American Type Culture Collection 

x Mycobacterium tuberculosis H37Rv -pFPCA 1 

x Plasmodium falciparum cepa 0 6 Serra Leoa - Walter Reed Army Institute of Research, 

USA 

x Plasmodium falciparum cepa W2 Indochina - Walter Reed Army Institute of Research, 

USA 

x Vetor pMV261 - gentilmente cedido por Raphael Valvidia, University of Stanford, USA 

4.1.5. Meios de Cultura 

x Caldo Luria-Bertani 

x Caldo 7H12 

x Caldo 7H9GC 

x Caldo Middlebrook 7Hp 

x Meio RPMI 1640 

x Soro fetal bovino 10% - Gibco Chem. Co. 

x Soro sangüíneo humano tipo A-Insterstate Blood Bank, Memphis, TN 

4.1.6. Equipamentos 

x Fluorímetro Cytofluor II® para microplacas - PerSeptive Biosystems 

x Leitor de placa Fluostar Galaxy® - BMG LabTechnologies 

x Leitor de placa EL-340 Biokinetics Reader® - Bio-Tek Instruments 
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de Büchner, sob pressão reduzida, e, em seguida, lavado com pequenas porções de água 

destilada gelada, secado em bomba de alto vácuo e armazenado em dessecador contendo 

silica-gel e pentóxido de fósforo. 

Para os ésteres contendo grupos amínicos ou derivados como substituintes, o 

isolamento foi realizado por meio da adição de solução de NaOH 10% (pN) ao meio reacional 

até pH 7, aproximadamente, quando ocorre a precipitação do composto em meio aquoso sob 

a forma de cristais amorfos. Estes cristais são separados por meio de filtração e seguem o 

mesmo tratamento dos demais produtos obtidos . 

4.2.1.2 . Etapa 2: Preparação de hidrazidas 

As hidrazidas foram obtidas da reação de hidrato de hidrazina 35% (pN) ou 65% (pN) 

(11 mmol) aquecida a 60 °C, em vasos reacionais adaptados à placa de refluxo e termômetro. 

Sob agitação magnética, adicionou-se, lentamente, o éster do análogo benzóico mono ou 

dissubstituído (0,5 mmol). Elevou-se, então, a temperatura até o refluxo, mantendo-o por 

aproximadamente 1 hora. Resfriaram-se as soluções em banho de gelo, separaram-se os 

sólidos formados por filtração sob pressão reduzida. Os produtos obtidos foram secados em 

bomba de vácuo, armazenando-os em dessecador contendo sílica-gel e pentóxido de fósforo. 

4.2.1.3. Etapa 3: Obtenção dos produtos finais 

Em vasos reacionais de 10 mL, adicionou-se o nitroaldeído desejado (10 mmol) à 

mistura de água destilada e etanol, na proporção de 2:5. A mistura foi aquecida até o refluxo, 

quando, então, se adicionou, sob agitação e lentamente, as benzidrazidas substituídas 

correspondentes, em proporção equimolar (10 mmol). Observou-se a formação de 

precipitados, os quais foram filtrados sob pressão reduzida e secados em bomba de vácuo, 

sendo armazenados em dessecador com sílica-gel e pentóxido de fósforo. 

Todas as etapas foram realizadas em solução, sem necessidade de acoplamento de 

reagentes em resinas ou mesmo a utilização de ligantes ou agentes seqüestrantes, o que 

barateia e facilita o processo. 

A biblioteca foi construída utilizando-se dois modelos de sintetizadores paralelos 

automáticos, ambos da Argonaut Technologies (Figura 32) . 
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x ponto de fusão - Büchi 

x espectroscopia de massas - Shimadzu GCMS-QP 5050A
, 

x análise elementar - Perkin-Elmer 24013-CHN. 

Estes equipamentos estão disponíveis no Departamento de Farmácia da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da USP, SP, e na Central Analítica do Instituto de Química da USP, 

SP. 

Para a análise estr~tural dos compostos da biblioteca utilizaram-se as seguintes 

técnicas e aparelhos: 

x ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1 H-RMN) - Brucker 400 MHz 

Avance Systems, 

x espectroscopia de massas - Waters All iance LC/MS Systems 

x análise elementar - Perkin-Elmer CHN/SO Series 11 Analyzer 

x cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) - HPLC Alliance, Waters 

Todos os equipamentos encontravam-se disponíveis no Department of Medicinal 

Chemistry, School of Pharmacy, University of Mississippi, Oxford, MS, Estados Unidos. 

A elucidação da estrutura foi baseada, principalmente, nos espectros de RMN e nas 

espectroscopias de massas. Todos os compostos foram obtidos ou purificados para valores 

de pureza iguais ou maiores a 97%. Os espectros e respectivas atribuições, bem como outras 

análises, encontram-se no Apêndice A deste texto. 

4.2.3. Métodos de Purificação 

4.2.3.1 . Solventes 

Os solventes utilizados foram purificados segundo procedimentos descritos na 

literatura (Perrin, Armarego, Perrin, 1980). 

4.2.3.2. Produtos Finais e intermediários sintéticos 

Os produtos finais e intermediários sintéticos obtidos como misturas com seus 

materiais de partida foram purificados por cromatografia líquida em coluna ou mesmo por 

cromatografia líquida de alta eficiência preparativa (CLAE prep). As fases móveis utilizadas 
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4.2.4.2 . Padronização do sistema de partição 

Uma vez estabilizado o sistema, registraram-se os cromatogramas. Inicialmente, 

injetou-se a tiouréia, que não deve ficar retida na coluna devido a suas propriedades polares, 

a fim de se determinar o volume morto (Va ). A tiouréia é injetada em solução de tampão Tris

HCI (pH 7,4, força iônica=O, 10 M, KCI ). 

A seguir, determinaram-se as constantes de capacidade k' para as substâncias padrão 

de coeficientes de partição conhecidos, sob fluxo de 1 mUmin (Tabela VIII), por meio da 

equação: 

k' = (Vr - Va)1 Vo 

em que, 

Vr = volume de eluente necessário para eluir o composto 

Va = volume morto. 

A curva de calibração correspondente encontra-se à Figura 33. 

Q. 

Tabela VIII. Padrões e Log P conhecidos 

Curva de Calibraçao 
Padrões TR (min) (a) k' (b) log K' log P(d) 
Tiouréia 0,889 (c) 

Benzamida 2,326 1,615 0,21 0,64 
Acetanilida 5,508 5,191 0,72 1,00 

Acetofenona 14,015 14,753 1,17 1,58 
Nitrobenzeno 23,084 24,947 1,40 1,85 

p-clorobenzeno 87,213 97,029 1,99 2,40 

3 

2,5 

2 

Cloro benzeno 227,916 255,181 2,41 2,80 
(a) Cada valor é o resultado de média de, no mínimo, 3 medidas. 

(c) To = Tempo morto 
(b) Capacity factor; k' = (TR - To)/To 

(d) Valores da literatura26 

~ 1,5 
y = 1,0116x + 0,3826 

R
2 = 0,9949 

1 1 
0,5 

o 
o 

~. 

0,5 1,5 

log k' 

2 2,5 3 

Figura 33. Curva de calibração da determinação de coeficiente de partição por HPLC. 
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4.2.5.3. Tuberculose 

Os ensaios biológicos contra micobactérias foram realizados por meio de diferentes 

técnicas, visto que estes ensaios foram utilizados tanto na aplicação da metodologia de 

Topliss quanto para a biblioteca sintetizada para os estudos de QSAR-20. 

Os primeiros compostos sintetizados foram analisados no Brasil, pela Profa. Ora. Oayse 

Sato Nakamura, do Instituto Adolfo Lutz, Ribeirão Preto, por meio da técnica de microdiluição 

em placas. 

A segunda série de análises, para os compostos da biblioteca sintetizada, foi realizada 

pelo grupo de pesquisa do Institute for Tuberculosis Research, University of lllinois at Chicago, 

Chicago, USA, coordenado pelo Prof. Or. ScoU Franzblau. 

4.2.5.3.1. Microdiluição em placas (Franzblau, 1998; Nakamura, 1998) 

~ Cepas de Mvcobacterium tuberculosis 

Para a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), tanto pelo método da 

macrodiluição em tubos quanto pelo método de microdiluição em placas, foi utilizada a cepa 

padrão de M. tuberculosis H37Ra, H37Rv, além de outras micobactérias como M. malmoense, 

M. a vium , M. kansasii, M intracellulare. 

~ Metodologia 

A determinação da CIM em microplaca utilizando Alamar Blue® como revelador frente 

a cepa padrão de M. tuberculosis foi realizada segundo a técnica proposta por Frazblau et aI 

(1998). 

Em microplaca estéril de 96 orifícios, depositaram-se 200 IJL de água destilada estéril 

em todos os orifícios periféricos, a fim de se evitar a evaporação durante a incubação na 

estufa. 

Prepararam-se soluções dos fármacos em meio de cultura de concentrações finais de 

400 IJg/mL. 

Representação esquemática das microplacas é como segue. Nestas placas, cada linha 

foi utilizada para o teste de um derivado diferente (Figura 35). 
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A manutenção da cor azul nos orifícios é interpretada como ausência de crescimento 

bacteriano e o desenvolvimento de coloração rósea, como presença de crescimento 

bacteriano. 

A CIM é, então, definida como a menor concentração do fármaco capaz de impedir a 

mudança de cor azul para rósea. 

4.2.5.3.2. Green F/uoreseent Protein Mierop/ate Assav 

A técnica conhecida com "Green Fluorescent Protein Microplate Assay" (GFPMA) foi 

desenvolvida para varredura rápida e eficiente de grande número de amostras (Changsen, 

Franzblau, Palittapongarnpim, 2003). 

Esta técnica combina o uso de microplacas, expressão genlca de proteínas 

fluorescentes e, também, a facilidade de monitoramento de fluorescência (Collins, Torrero, 

Franzblau, 1998) . 

• :. Cepas de Mveobaeterium tubereu/osis 

Para a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi utilizada a cepa 

padrão de M. tubereulosis H37Rv modificada geneticamente para se obter a cepa H37Rv

pFPCA 1. Esta cepa é obitida pela incorporação do vetor pFPV2, que contém gene responsável 

pela expressão de variante da proteína GFP de alta intensidade de fluorescência . 

• :. Metod%gia 

A determinação da CIM das amostras foi realizada em microplacas pretas, de 96 

orifícios, de forma a minimizar fluorescência de fundo. As fileiras mais externas foram 

preenchidas com água destilada estéril para prevenir a desidratação dos poços experimentais 

durante a incubação na estufa. 

As amostras foram primeiramente diluídas em DMSO ou água destilada e desionizada 

e, então, diluídas mais duas vezes em 0,1 mL de caldo 7H9GC (sem Tween 80®) diretamente 

nas microplacas, em triplicatas. 

A M. tubereu/osis H37Rv(pFPCA 1) foi descongelada, sonicada por 15 segundo e 

cultivada a 37 DC, sob agitação em 100 mL de caldo 7H9GC com Tween 80® e 30 Ilg/mL de 

canamicina até se alcançar a desidade óptica de 0,4 a 0,5 no comprimento de onda de 

550 nm. 
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porcentagem de lise parasitária, por meio de comparação com grupo controle sem tratamento 

(apenas sangue infectado). 

Como fármaco padrão utilizou-se violeta genciana nas mesmas concentrações 

anteriormente mencionadas. Os ensaios foram realizados em triplicatas. 

Como controle do meio utilizou-se solução de DMSO a 1 %. 

4.2.6. Estudos de QSAR 

Os estudos de QSAR foram realizados com auxílio dos seguintes programas 

estatísticos para os cálculos de análises de regressão lineares múltiplas ou não-lineares: 

x Billin program®: desenvolvido por Dr. Hugo Kubinyi , utiliza-se de plataforma MS

DOS e está disponibilizado gratuitamente para uso da comunidade científica no 

endereço: http://home.t-online.de/home/kubinyi 

x BuildQSAR®: versão beta 1.0.0, desenvolvido por Daniel Barbosa de Oliveira e 

pelo Prof. Dr. Anderson Coser Gaudio, ambos do Instituto de Física da Universidade 

Federal do Espírito Santo, disponível gratuitamente na internet no endereço: 

http://tau.cce.ufes.br/dfis/anderson/htmUbuildqsaUng.htm 
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v. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. PARTE 1: METODOLOGIA DE TOPLlSS 

Como resultado da primeira etapa do projeto, sintetizaram-se, por meio da aplicação da 

metodologia de Topliss, ou árvore de decisão de Topliss (1997), seis derivados 5-nitro-2-

tiofilidênicos, cujos substituintes foram indicados no decorrer das análises biológicas. Estes 

compostos foram ensaiados contra cepas de M. tuberculosis, além de outras espécies de 

micobactérias como M. avium e M. maomoenses. Os resultados foram publicados por Rando 

et aI. (2002). 

Houve a necessidade de adaptação da técnica de determinação da atividade biológica 

para tais compostos devido à sua baixa solubilidade em meio aquoso no qual o ensaio é 

realizado. 

Também, foram determinados os coeficientes de partição destes derivados com a 

finalidade de se estabelecer, se possível, relação entre as propriedades hidrofóbicas da 

molécula e suas interações com o M. tuberculosis. 

Além das substâncias sintetizadas por meio da metodologia racional , foram 

sintetizados mais dois compostos de estruturas análogas aos derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos 

benzidrazídicos (Figura 36) . 

5-nitro-2-tiofilideno piridinilidrazida 5,5' -dinitro-2·(2,3-diaza-4-(2' -tienil)buta-1 ,3-
(Composto 19) dienil)tiofeno 

(Composto 20) 
N02 

d yNJ5 ~N, "lLYNO, 
° 2

N S N I I 
N ~ 

Figura 36. Análogos estruturais dos derivados 5-nitro-2-tiofilidêmcos. 
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sinais correspondentes aos prótons do NH2 de hidrazidas e/ou de aminas possuem 

deslocamentos químicos muito próximos ao da água suprimida. 

Para os compostos intermediários de síntese (hidrazidas e ésteres) foi realizada 

cromatografia a gás, a fim de se analisar a pureza de tais compostos (Tabela IX). Entretanto, 

para os compostos finais, a análise cromatográfica é inviável devido ao grupo nitro presente 

em sua estrutura, que lhe confere alta polaridade e, conseqüentemente, acarreta alta 

afinidade destes compostos pela fase estacionária da coluna. Suas purezas foram, então, 

atestadas pelas microanálises realizadas, garantindo, assim, a confiabilidade dos resultados 

biológicos. 

Tabela IX. Análises estruturais gerais dos compostos sintetizados 

c = 52,36 C = 50,99 
13 96 b 220-223 H = 3,30 H = 3,33 

N = 15,26 N = 1 
C = 43,98 

14 71 b 272-275 H = 3,08 
N = 1 
C= 51,14 

15 82 b 1959 H = 3,63 
N=13,76 
C= 52,83 

16 92 b 255-257 H = 4,40 
N=17,61 
C = 46,71 C = 47,29 

17 95 b 2609 H = 3,24 H = 3,74 
N = 18,16 N=18,20c 

C= 49,48 C = 48,76 
18 95 b 2609 H = 3,11 H = 3,09 

N=14,43 N=14,32 
C=44,86 C = 44,21 

19 4° b 238-241 H = 2,72 H = 3,50 
N = 19,03 N = 17,94c 

C=38,71 C = 38,64 
20 94 b 208-210 H = 1,94 H = 1,69 

N = 18,06 N = 18,41 
a comercial , U produtos contendo grupo nitro não puderam ser analisados via cromatografia a gás devido 
à sua alta polaridade e, portanto, alta afinidade com a fase estacionária, c com uma molécula de água 
adsorvida, d rendimento a ser melhorado; e decomposição. 
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Figura 39. Hipótese de mecanismo de reação para obtenção do composto 20. 

Após a reação preliminar com 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído, o composto 

benzidrazídico, em meio ácido e etanol, reage com o aldeído para formar o intermediário É. 

Este, por sua vez, instável, reage com o etanol do meio para formar o composto E, liberando o 

éster do ácido isonicotínico. 

Este composto é obtido como produto final da reação de síntese do derivado 5-nitro-2-

tiofilidênico benzidrazídico, sendo, portanto, este último, o intermediário da reação. 

Característica importante desta reação é que ela foi observada apenas durante as 

reações entre hidrazidas contendo um átomo de nitrogênio na posição para do anel (ou no 

caso da isoniazida, inserido no anel). 

Substituintes amínicos, como o dimetilamino ((CH3)zN), em anéis aromáticos são 

conhecidos como orto-para dirigentes, isto é, doam elétrons ao anel aromático ativando, por 

ressonância, tais posições (Figura 40). Devido à alta densidade eletrônica no carbono 

aromático, o carbono carbonílico, vizinho a este carbono, torna-se mais suscetível a ataques 

nucleofílicos. 
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Tabela X. Dados da atividade contra M. tuberculosis e Log P app 

CIMa CIM 
Clog fP log P app

c Composto 
(J1g/mL) (nmol/L) 

13 12,5 45,6 2,07 2,41 ± 0,01 

14 >200 >646,2 2,98 3,27 ± 0,01 

15 2,0 6,6 2,27 2,58 ± 0,01 

16 4,0 12,6 2,67 2,54 ± 0,01 
17 4,0 13,8 1,62 1,49±0,1 
18 4,0 13,7 2,09 2,04 ± 0,01 

19 < 2,0 < 7,25 não calculado não 
determinado 

20 < 2,0 < 6,45 não calculado não 
determinado 

'. CIMa CIM 
Clog fP c 

I 
Pádrão 

(J1g/mL) (omol/L) 
log P app 

- -

I isoniazida 0,5 3,6 -0,74 -O 70d , 

a obtido pelo método da microdiluição; b obtido por meio do programa Clog P para Windows versão 
1.0.0, 1995, BioByte Corp. , USA; c Valores obtidos em pH = 7.40 (Tampão Trizma, 1-1 = 0,10 M, NaCI); t 
= 23 ± 1 °C; d valor da literatura (Hansch, Sames, Taylor, 1990). 

Estes resultados de ClogP foram gentilmente calculados pelo Prof. Dr. Leoberto Costa 

Tavares do Departamento de Tecnologia Químico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP, SP. 

Os resultados de atividade biológica apresentados são referentes à atividade frente ao 

M. tuberculosis das cepas Ra e Rv. 

Vale lembrar que, na metodologia de Topliss, a atividade biológica de um análogo 

determina a síntese do seguinte. Assim , a escolha dos substituintes seguiu o seguinte 

caminho na árvore de decisão aromática de Topliss (1997) (Figura 42). 
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equilíbrio de hidrofobicidade da molécula completa do que concluir que substituintes mais 

hidrofílicos sejam preferíveis 

Com o objetivo de verificar a contribuição do parâmetro eletrônico, o derivado 16 

(O" = -0,83; .Iog Papp = 2,54) foi sintetizado. Este composto mostrou log Papp próximo ao do 

composto 15 (O" =-0,27; log Papp = 2,58). Considerando-se a maior atividade antimicobacteriana 

(Tabela X) do derivado 15, cujo substituinte tem caráter menos doador que aquele do 

composto 16, pode-se concluir, preliminarmente, que o efeito eletrônico teve razoável 

contribuição na atividade, ainda que sem a importância a que previamente atribuímos. 

Embora pareça que a inibição, in vitra, do crescimento das cepas Rv de M. tuberculosis 

seja principalmente descrita por parâmetros eletrônicos, não se pode assegurar que a 

conclusão é correta, uma vez que os dois substituintes subseqüentes, sugeridos pela 

metodologia, - OH (O" = -0,37; log Papp = 2,04); NH2 (O" = -0,66; log Papp = 1,49) - mostram 

contribuições hidrofóbicas e eletrônicas variando em paralelo e atividade biológica menor que 

a do derivado metoxilado. 

Uma vez que o log P app inclui correções de ionização, a inclusão do composto 

dissubstituído (3-CH3 , 4-0CH3), sugerido pela árvore de decisão de Topliss, não foi necessária 

(Topliss, 1972). 

Sabe-se que a metodologia de Topliss apresenta limitações, principalmente com 

respeito a se restringir a um número pequeno de substituintes, levando à colinearidade entre 

as variáveis físico-químicas. Ademais, as variações, não raro, drásticas nos parâmetros 

utilizados não levam em conta, geralmente, aquelas intermediárias, mais estreitas. Entretanto, 

a proposição inicial de se obter o derivado de melhor atividade dentro da série, em curto 

período de tempo e em menor número de etapas, foi alcançada. 

Este se constitui em protótipo de atividade promissora, a partir do qual serão realizados 

estudos de QSAR e outros mais avançados. 

Os compostos 19 e 20, não propostos pela metodologia, apresentaram atividades 

interessantes, constituindo-se, também, em protótipos a serem explorados. 

É importante ressaltar, ainda, que o composto 20, em particular, apresentou atividade 

também frente a M. maomoense (MIC = 16,0 Ilg/mL) e M. avium (MIC ~ 8,0 Ilg/mL). 
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Considerando-se que modificações na posição 2 do anel heterocíclico acarretam 

alterações no potencial redox do grupo nitro e que a estrutura básica nitro-heterocíclica seja 

completamente ressonante, substituintes no anel benzênico, capazes de retirar ou doar 

elétrons para o sistema, poderiam interferir com a atividade biológica destes compostos. 

Desta maneira, os substituintes R1 e R2 foram escolhidos considerando-se 

contribuições eletrônicas e hidrofóbicas de diferentes átomos ou grupos químicos nas 

posições meta e para de anéis benzênicos. Para tanto, utilizaram-se as constantes a e 1t, as 

quais representam valores numéricos para tais contribuições (Figura 44). 

Valores positivos de 1t correspondem a grupos que aumentam a lipofilicidade total da 

molécula, enquanto valores negativos conduzem ao decréscimo desta característica. Valores 

positivos de a indicam átomos ou grupos químicos retiradores de elétrons enquanto valores 

negativos representam doadores de elétrons. 

Vale ressaltar que um mesmo átomo ou grupo químico apresenta valores diferentes de 

a, dependendo de sua posição no anel aromático. Embora o mesmo ocorra com o valor de 1t, 

coleções revisadas desse parâmetro normalizam essas diferenças (Kubinyi, 1993). 

(a) 

(b) 
Figura 44. a) Relação dos substituintes R1 ou R2 escolhidos e suas respectivas contribuições eletrônicas 
(cr) e hidrofóbicas (1t); b) Diagrama de Craig (Craig, 1971) para os substituintes da relação mostrada em 
(a). 

Desta maneira, foi proposta a síntese de biblioteca de cerca de 50 compostos 

abrangendo representantes nitrofurânicos e nitrotiofênicos mono e dissubstituídos. 

Para os compostos dissubstituídos, a escolha baseou-se, não só nas contribuições 

eletrônicas e hidrofóbicas dos substituintes individualmente, mas também no efeito destes 

quando presentes, simultaneamente, nas posições meta e para do anel benzênico. 
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Com base nestes critérios, os compostos propostos para cada caso são relacionados 

na Figura 45. 

Caso 8 

Figura 45. Substituintes propostos para a síntese de análogos dissubstituídos. 

Nem todos os compostos propostos puderam ser sintetizados visto que nem todos os 

reagentes (ácidos, ésteres ou hidrazidas) são comercialmente disponíveis. Desta forma, 

apenas os compostos com substituintes marcados em amarelo foram sintetizados. 

Embora nem todos os casos tenham sido representados (como o caso 6), os 

compostos sintetizados podem fornecer informações não só sobre a importância das 

contribuições, como os análogos monossubstituídos, mas também sobre a validade do critério 

adotado para a escolha dos dissubstituídos. 

5.2.1.2. Estudos de correlação entre estrutura-química e atividade biológica (QSAR) 

Para este projeto optou-se pela aplicação, a princípio, do QSAR-2D por meio do 

método misto de Hansch-Free-Wilson, analisando-se, assim, a importância das contribuições 

eletrônicas e hidrofóbicas dos diferentes substituintes e, também, a importância do tipo de anel 

hetereocíclico diretamente ligado ao grupo nitro, por meio de variável indicadora, I. Além disto, 

esta metodologia possibilita correlacionar os resultados biológicos com diferentes constantes 

que descrevam tais contribuições, independentemente de terem sido utilizados os parâmetros 

a e 1t para a escolha dos substituintes. Aplicou-se esta metodologia por meio de softwares de 

2D-QSAR, como Cerius 2®, entre outros. 
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~~/N~' 
R1~ 

R2 

Tabela XIII. Derivados dissubstituídos 

Me -
NHz 

90 100 (I 85 99 
NOz OMe 60 - OMe 72 99 99** 

OBA-24/O NOz OH 56 99 NOz OH 53 99 

OBA-25/O OMe NHz 30 98** OMe NHz 85 99'* 

OBA-26/O OH NHz 75 99 OH NHz 40 99'* 

OBA-27/0 CI NOz 59 98** CI NO;> 61 98 

OBA-28/O Me NHz 49 100" 98 
OBA-29/0 99** 

lO Me OMe 53 99 99 

lO NHz Me ---- - - --

OBA-32/O (I SOzNHz 59 99 63 98 
* Pureza determinada por CLAE 
** Pureza determinada por CLAE após purificação 

Antes de iniciar as sínteses propriamente ditas, foram realizadas reações-teste para 

adequar as condições reacionais clássicas àquelas condições reacionais em paralelo. Este 

procedimento foi particularmente importante para separar os reagentes em diferentes grupos 

de acordo com o tempo necessário para a reação completa. Por exemplo, hidrazidas com 

substituintes como OH e NH2 requerem maior tempo de reação que aquelas halogenadas. 

Além disto, a posição dos átomos ou grupos no anel benzênico também pode levar a maior 

reatividade frente aos aldeídos: hidrazidas para-substituídas reagem mais rápido que as meta

substituídas. O tempo de reação, para os diferentes grupos de hidrazidas, variou de 15 

minutos a 2 horas. As demais condições reacionais como temperatura, proporção dos 

reagentes e solventes não foram variadas significativamente. 

De forma geral, os produtos monossubstituídos foram obtidos com rendimentos mais 

altos que os dissubstituídos. Além disto, a reação entre as hidrazidas monossubstituídas e os 
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Emo-1 
Edi-1 
Edi-2 
Edi-3 
Edi-4 
Edi-5 

Edi-6 
Edi-7 
Edi-8 
Edi-9 

Edi-10 
Edi-11 
Edi-12 
Edi-13 
Edi-14 
Edi-15 

Tabela XIV. Materiais de partida sintetizados 

~o/ 
R~ 

R 

H N(Me)z 
CI SOzNHz 
CI CI 
F F 

Me Me 

NHz NHz 

F CI 
NOz OMe 
NOz OH 
OMe NHz 
OH NHz 
CI NOz 
Me NHz 
Me OH 
Me OMe 
NHz Me 

91 
95 
85 
90 
70 

83 
77 
76 
67 
60 
77 
80 
83 
80 
51 

o 

~N/NH, 
R~ H 

R 

Hmo-1 H N(Me)z 
Hmo-2 H CF3 
Hmo-3 H CI 
Hmo-4 H NHz 
Hmo-5 OMe H 
Hmo-6 H Me 
Hmo-7 H NOz 
Hmo-8 N(Me)z H 
Hdi-1 CI SOzNHz 
Hdi-2 CI CI 
Hdi-3 F F 
Hdi-4 Me Me 
Hdi-6 F CI 
Hdi-7 NOz OMe 
Hdi-8 NOz OH 
Hdi-9 OMe NHz 

Hdi-10* OH NHz 
Hdi-11 CI NOz 

Hdi-12* Me NHz 
Hdi-13* Me OH 
Hdi-14 Me OMe 
Hdi-15 NHz Me 

* Hidrazidas higroscópicas 

50 
68 
89 
82 
77 
95 
90 
74 
45 
99 
85 
94 
76 
49 
71 
81 
20 
39 
73 
41 
79 
70 

De um total de 39 ésteres e hidrazidas sintetizados, apenas o éster diamínico (Edi-5) e, 

portanto, a respectiva hidrazida, não foram obtidos. Entretanto, é provável que após a 

proteção dos substituintes seja possível obter os reagentes necessários. 

Os demais ésteres foram isolados com bons rendimentos e analisados por 1 H-RMN e 

cromatografia em camada delgada. Nos casos em que não se conseguiu boa resolução no 1H_ 

RMN, em razão da alta higroscopicidade do produto obtido, utilizou-se como indicativo o perfil 

cromatográfico obtido na cromatografia em camada delgada (CCO). 

As hidrazidas foram obtidas da reação dos ésteres com hidrazina 35% (p/v) em água. 

Nesta concentração, a água da solução de hidrazina desempenha, também, o papel de 
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Devido a esta característica, estas hidrazidas foram pesadas, para reação de obtenção 

dos produtos finais, em balanças localizadas em ambientes de atmosfera de argônio isenta de 

umidade (Glove Box). 

Embora a prática usual para síntese paralela e combinatória seja a análise estrutural 

de apenas alguns representantes da biblioteca sintetizada, neste projeto, todos os produtos 

finais monossubstituídos e dissubstituídos foram analisados. Isto porque, para a aplicação 

posterior do QSAR, é necessário comprovar que a atividade biológica obtida é devida a um 

determinado composto de estrutura conhecida e pureza maior que 97%, garantindo, assim, a 

confiabilidade do processo. 

Em seguida à obtenção, os derivados resultantes foram submetidos a 1 H-RMN, sendo 

determinada a composição elementar. 

As tabelas XV e XVI relacionam os dados de 1 H-RMN e análise elementar obtidos para 

os produtos finais furânicos e tiofênicos. Os espectros obtidos são compilados no Apêndice A, 

parte 2. 

Tabela XV. Dados analíticos - derivados nitrofurânicos 

~
N02 

o 10 2 
7 ~ 

N/N:::..... ~ 3 

H 6
54 

8 

7,26 (s, 1 H, H4), Esperado*: C = 51,94 
7,54-7,57 (d, J = 7,05, 2H, H12 e H14), H = 3,25 

DBA-1/0 I H H I 7,60-7,62 (d, J = 6,55, 1 H, H13) , N = 15,15 
7,78-7,79 (d, J = 3,27, 1 H, H3), Obtido: C = 51 ,64 

7,90-7,92 (d, J = 6,30, 2H, H11 e Hd, H = 3,87 
8,40 s,1H,H6 , 12,23 s,1H, Ha N = 15 

7,27 (d, 1 H, H4), 
Esperado*: C = 46,20 

H = 2,57 
7,59-7,61 (d, J =7,55, 2H, H12 e H14), 

N = 13,48 DBA-2/0 I CI H 7,76-7,78 (d, J =3,58, 1H, H3), Obtido: C = 45,08 
7,91-7,94 (d, J = 6,76, 2H, H11 e H1S), 

H = 2,88 
8,37 (s, 1 H, H6), 12,28 (s, 1 H, Ha) 

N = 12 
3,83 (s, 3H, OCH3), Esperado: C = 53,98 

7,06-7,08 (d, J = 7,58, 2H, H12 e H14), H = 3,83 

DBA-3/0 I OMe I H I 7,25 (si, 1 H, H4) , N = 14,53 
7,79-7,81 (d, J = 3,42,1 H, H3) , Obtido: C = 53,84 

7,90-7,92 (d, J = 8,31, 2H, H11 e H1S), H = 3,58 
38 (s. 1H. H,,). 12.12 (s. 1H. H,,) N = 14.41 
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Tabela XV. Dados analíticos - derivados nitrofurânicos (continuação). 

~
N02 

o 1 2 
7 o '\:: 

N/N::::..... ~ 3 
H 6 5 4 

8 

3,82 (s, 3H, OCH3), 
Esperado: C = 53,98 

H = 3,83 
7,19 (si, 1 H, H13), 7,27 (si, 1 H, H12), N = 14,53 

DBA-11/0 I H I OMe I 7,42-7,48 (m, 3H , H3, H4 e H1S), 
Obtido: C = 53,96 

7,79 (si, 1 H, H11 ), 
H = 3,48 

8,40 (8, 1 H, H6), 12,19 (s, 1 H, Ha) 
N = 14,39 

2,95 (s, 6H, N(CH3h), 
Esperado*: C = 52,45 

H = 4,37 
6,94-6,95 (d, J = 7,83, 1 H, H13), 

N = 17,48 
DBA-12/0 I H I N(Me)2 I 7,17 (si, 2H, H11 e H1S), 7,25 (si, 1 H, H4), 

Obtido: C = 52,78 
7,31-7,33 (m, 1 H, H12), 7,79 (si, 1 H, H3), 

H = 4,82 
8,41 (s, 1 H, H6), 12,10 (s, 1 H, Ha) 

N = 17,25 
) obtido 

6,96-7,04 (d, J = 3,78, 1 H, H4), 
Esperado: C = 52,37 

H = 3,30 
7,24-7,34 (m, 4H, H3, H1 2' H13 e H1S), 

N = 15,27 
DBA-14/0 I H I OH I 7,79-7,82 (m, 1 H, H11 ) 

Obtido: C = 52,11 
8,40 (s, 1 H, H6), 9,84 (si, 1 H, OH), 

H = 3,19 
12,17 (s, 1H, Ha) 

N = 15,18 
Esperado: C-57, 14 

H = 4,03 
N = 15,38 

DBA-15/0 I H I Me I Obtido: C = 56,36 
H = 3,94 
N = 15 

Esperado: C - 47,72 
7,30 (si, 1 H, H4), 7,79 (si, 2H, H12 e H3), H = 2,46 

I 7,98-7,99 (d, J = 6,8, 1 H, H13), N = 12,84 
DBA-16/0 I H I CF3 8,21-8,23 (d, J = 7,6, 2H, H11 e H1S), Obtido: C = 47,49 

8,39 (s, 1 H, H6), 12,42 (s, 1 H, Ha) H =2,23 
N = 12 

7,32 (si, 1 H, H4) , 7, 80 (si, 1 H, H3), Esperado*: C - 44,69 
7,84-7,87 (t, J = 7,70, 1 H, H12), H = 2,48 
8,35-8,37 (d, J = 7,09, 1 H, H11 ), N = 17,38 

DBA-17/0 I H I N02 I 8,41 (s, 1 H, H1S), Obtido: C = 45,50 
8,45-8,47 (d, J = 7,82, 1 H, Hd, H = 2,75 
74 s,1H,H6, 12,51 s, 1H,Ha N = 17 

7,30 (sl,1 H, H4), 
Esperado*: C = 41 ,62 

H = 2,02 
7,79 -7,80 (d, J =3,9,1 H, Hd, N = 12,14 

DBA-18/0 I CI CI 7,84-7,85 (d, J = 4,8, 1 H, H11 ) , 
Obtido: C = 42,04 

7,89 (si, 1 H, H1S), 8,15 (si, 1 H, H3), 
H = 2,51 

8,37 (si, 1 H, H6), 12,34 (s, 1 H, Ha) 
N = 11 
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Tabela XV. Dados analíticos - derivados nitrofurânicos (continuação). 

DBA-28/0 Me NH2 

DBA-30/0 Me OMe 

DBA-32/0 CI S02NH2 

0
12 Jj

N02 

7 o ~ 
N/N~ =--- 3 
H 6 5 4 

8 

2,07 (s, 3H, CH3), 5,08 (s, 2H, NH2) , 

7,01 (si, 2H, H12 e H11 ), 7,14 (si, 1 H. H15), 

7,20 (d, 1 H, H4), 

7,75-7,76 (d, J = 2,9, 1 H, H3), 

8,38 (s, 1 H, H6), 12,11 (s, 1 H, Hs) 

2,21 (s, 3H, CH3), 

3,87 (s, 3H, OCH3), 

7,27 (si, 1 H, H4), 

7,29-7,31 (d, J = 7,58, 1H, Hd, 
7,43-7,45 (d, J = 7,80, 2H, H11 e H15), 

7,79-7,80 (d, J = 2,9, 1 H, H3) , 

1H. H,,). 12.14 (s. 1H 

* Valores com uma molécula de água adsorvida, 

Esperado: C = 49,66 
H = 3,45 
N = 19,31 

Obtido: C = 49,61 
H = 3,24 
N=19.56 

Esperado: C = 55,40 
H = 4,29 
N=13,90 

Obtido: C = 53,95 
H = 4,30 
N = 13,38 

Esperado: C = 38,66 
H = 2,42 
N=15,03 

Obtido: C = 39,20 
H = 2,49 
N = 15 
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Tabela XVI. Dados analíticos - derivados nitrotiofênicos (continuação) 

OBA-8/S CF3 H 

OBA-9/S N02 H 

OBA-10/S H CI 

OBA-11/S I H I OMe I 

OBA-12/S I H I N(Me)2 I 

OBA-13/S I H I NH2 

OBA-14/S I H I OH 

o 1 2 ~
N02 

7 S '\::; 

N/N~ ::--... 3 

H 6
54 

8 

7,58-7,59 (d, J = 2,77, 1H, H4), 
7,90-7,92 (d, J = 7,81 , 2H, H12 e H14), 

8,08-8,11 (d, J = 8,81 , 3H, H3, Hl1 e H1S)' 
8,66 (s, 1 H, H6 ) , 12,40 (s, 1 H, Hs) 

7,60 (si , 1 H, H4), 
8,12-8,13(d, J = 7,1 , 3H, H3, H11 e H1S), 

8,36-8,38 (d, J = 8,3, 2H, H12 e H14), 
8,66 (s, 1 H, H6), 12,49 (s, 1 H, Hs) 

3,82 (s, 3H, OCH3), 7,18 (si, 1 H, Hd, 
7,44-7,46 (m, 3H, H3, H4 e H12), 

7,57 (si , 1 H, H1S), 8,12 (si, 1 H, Hl1 ) , 

8,68 (s, 1 H, H6), 12,18 (s, 1 H, Hs) 

7,00 (si , 1 H, H4), 
7,28-7,33 (m, 3H, H12, H13 e H1S), 
7,57 (si, 1H, H3), 8,13 (s, 1H, H11 ), 
8,66 (s, 1 H, H6), 12,15 (s, 1 H, Hs) 

Esperado*: C = 50,00 
H = 4,17 
N = 16,67 

Obtido: C = 49,29 
H = 4,63 
N = 16,60 

não obtido 
Esperado: C 49,44 

H = 3,09 
N = 14,42 

Obtido: C = 49,28 
H = 2,85 
N = 14,49 
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Tabela XVI. Dados analíticos - derivados nitrotiofênicos (continuação) 

~
N02 

o 1 2 
7 S ~ 

N/N:::-... :::-- 3 
H 6 5 4 

8 

3,99 (s, 3H, H16), Esperado: C = 44,60 
7,57-7,62 (m, 2H, H4 e H11 ) , H = 2,86 

DBA-23/S I N02 I OMe I 7,75 (si, 1 H, H15), N = 16,00 
8,01-8,03 (d, J = 7,8, 1 H, H12) Obtido: C = 44,32 

8,14 (si, 1H, H3), H = 2,93 
1H,H6 ,12,37 s,1H,Hs N=15,76 

7,42-7,44 (d, J = 8,3, 1 H, H15), 
Esperado*: C = 40,68 

H = 2,26 
7,59-7,61 (m, 2H, H4 e H11), 

N = 15,82 
DBA-24/S I N02 I OH I 8,00-8,02 (d, J = 8,3, 1 H, H12), 

Obtido: C = 41,68 
7,13-8,14 (d, J = 3,7, 1H, H3), 

H = 2,73 
8,67 (s, 1 H, H6), 12,37 (s, 1 H, Hs) 

N=15,74 
3,83 (s, 3H, OCH3), 4,99 (S, 2H, NH2), 

6,89-6,91 (d, J = 8,1 , 1 H, H12), 

DBA-25/S I OMe I NH2 I 7,15-7,19 (m, 2H, H11 e H15), 
Enviado para análise 

7,53-7,54 (d, J = 3,9, 1 H, H4), 

8,12-8,13 (d, J = 3,9, 1 H, H3), 

64 {S, 1 H, H6}, 11,99 {S, 1 H 
4,75 (si, 2H, NH2), 

6,71-6,74 (d, J = 8,3, 1H, H12), 
7,06-7,08 (d, J = 8,1, 1H, H15), 

DBA-26/S I OH I NH2 I 7,17 (si, 1 H, H11 ), Higroscópico 
7,50-7,51 (d, J = 4,3, 1 H, H4), 

8,10-8,11 (d, J = 4,3, 1 H, H3), 

8,64 {s, 1 H, H6}' 11,96 {s, 1 H. 
7,55-7,56 (s, J = 3,91, 1 H, H4), 

7,70-7,72 (d, J = 8,31, 1H Hd, 

DBA-27/S I CI I N02 I 7,79-7,81 (d, J = 8,31, 1 H, H11 ), 
Enviado para análise 

8,1 1-8,12 (d, J = 3,91, 1 H, H3), 

8,30 (s, 1 H, H15), 8,76 (s, 1 H, H6), 
12,56 s, 1H. -

2,10 (s, 3H, CH3), 5,11 (s, 2H, NH2), Esperado: C = 45,90 
7,00-7,06 (m, 2H, H12 e H11 ) , H = 3,53 

DBA-28/S I Me I NH2 I 7,13 (si, 1 H, H15), N=16,47 
7,53-7,54 (d, J = 3,7,1 H, H4), Obtido: C = 45,18 
7,75-7,76 (d , J = 3,9,1 H, H3) , H = 3,33 
98 (s. 1 H. H",). 12.00 (s. 1 H. H,,) N = 17 
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É interessante notar que os derivados nitrotiofênicos são capazes de adsorver água 

com mais facilidade que os análogos nitrofurânicos. Isto é confirmado pelos compostos DBA-

17/0 e DBA-17/S (3-NH2), os quais apresentaram uma e duas moléculas de água adsorvidas 

em suas estruturas, respectivamente, e também pelos análogos higroscópicos DBA-26 (3-

NH2, 4-0H) e DBA-29 (3-0H, 4-CH3) para os quais somente os análogos nitrotiofênicos 

mantiveram esta característica, embora os compostos nitrofurânicos derivem da mesma 

hidrazida higroscópica (Hdi-10 e Hdi-13, respectivamente). 

5.2.3. Ensaios Biológicos 

As análises biológicas foram realizadas em associação com outros grupos de 

pesquisa, nos Estados Unidos. 

Até o momento, temos disponível as análises biológicas frente aos seguintes parasitos: 

Plasmodium falciparum (malária); Leishmania donovani (Ieishmaniose) e Mycobacterium 

tuberculosis (tuberculose). Os ensaios contra Trypanosoma cruzi (doença de Chagas) foram 

realizados, de forma preliminar, no Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e 

Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, SP, 

com a colaboração do Prof. Dr. Sérgio Albuquerque. 

5.2.3.1. Leishmaniose 

Os ensaios para atividade contra L. donovani foram realizados pelo grupo de pesquisa 

sob orientação do Dr. Babu Lal Tekwani , no centro de pesquisa de produtos naturais, National 

Center for Natural Product Research , University of Mississippi, USA. 

Os testes foram realizados in vitro, em cultura de L. donovani na faixa de concentração 

de 10 a 0,01 f.lg/mL e os resultados foram comparados aos padrões pentamidina e anfotericina 

B (Tabela XVII). A Tabela XVIII apresenta os resultados de IC50 obtidos como valores médios 

de ensaios em triplicata, bem como sua conversão em f.lmol/L e log 1/1C5o . 

Tabela XVII. Valores de IC50 controle para o ensaio antileishmania da biblioteca 

Pentamidina 0,63 1,06 

Anfotericina B 1,1 1,19 
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Figura 46. Distribuição das atividades antileishmania para os análogos nitrofurânicos e nitrotiofênicos. 

5.2.3.2. Malária 

Os ensaios de malária foram realizados pelo grupo de pesquisa dirigido pela Ora. 

Shabana Khan, do centro de pesquisa de produtos naturais, National Center for Natural 

Product Research, University of Mississippi, USA. 

Os valores de IC50 foram obtidos de ensaios in vitro contra P. falciparum cepa 0 6 

(sensível à cloroquina) e em três diferentes concentrações: 4760, 1587 e 529 ng/mL. Os 

resultados dos ensaios de IC50 contra a cepa 0 6 são listados na Tabela XIX como valores 

médios de triplicatas em ng/mL juntamente com suas respectivas conversões em nmol/L e Log 
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alguma atividade frente à cepa sensível à cloroquina (3/0, 4/0, 12/0, 14/0 e 32/0) contra 17 

análogos nitrotiofênicos ativos. 

Esta maior atividade dos análogos nitrotiofênicos, quando comparados aos 

nitrofurânicos, está de acordo com o padrão observado para a biblioteca no teste contra L. 

donovani. 

A distribuição dos dados em histograma facilita a observação (Figura 47). 
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* compostos que não apresentaram atividade nas concentrações testadas não foram considerados na 
construção do histograma. 

Figura 47. Distribuição das atividades antimaláricas, para a cepa D6,apresentada pelos análogos 
nitrofurânicos e nitrotiofênicos 

Ensaios contra P. fa/ciparum cepa W2 (resistentes à cloroquina) e ensaios de 

citotoxicidade frente a células Vero foram realizados simultaneamente e nas mesmas 

concentrações anteriores. 

Os valores médios de triplicatas obtidos nestes ensaios são listados na Tabela XXI. A 

Tabela XXII traz os valores controle dos padrões para a cepa resistente. 
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foram citotóxicos. Vale mencionar, no entanto, que os derivados mais ativos da série dos 

nitrotiofênicos não apresentaram citotoxicidade. 

5.2.3.3. Tuberculose 

Os ensaios contra M. tuberculosis foram realizados pelo grupo de pesquisa Institute for 

Tuberculosis Research - ITR, School of Pharmacy, Univeristy of IIlinois at Chicago, Chicago, 

USA, sob a supervisão do Or. ScoU Franzblau. 

Os resultados de concentração inibitória mínima (CIM) em j.1mol/L e suas conversões 

em Log 1/ICso são apresentados na Tabela XXIII. O valor de CIM obtido para o padrão 

rifampicina encontra-se na Tabela XXIV. 

Tabela XXIII. Atividade contra M. tuberculosis apresentada pelos análogos sintetizados 

I Amostras . PM CIM .tog Amostras PM ' CIM Log . j " (umollL) " 1/C!M 
I 

1/CIM ; : umollL ' 
DBA-1/0 259,22 46,84 -1,670 DBA-1/S 275,28 59,98 -1,778 
DBA-2/0 293,66 48,21 -1,683 DBA-2/S 309,73 128 -2,107 
DBA-3/0 289,24 NT NT DBA-3/S 305,31 12,31 -1,090 
DBA-5/0 274,23 128 -2,107 

, 
DBA-5/S 290,30 13,40 -1,127 

DBA-6/0 275,22 128 -2,107 DBA-6/S 291,28 25,17 -1,401 
DBA-7/0 273,24 17,15 -1,234 DBA-7/S 289,31 NT NT 
DBA-8/0 327,22 NT NT DBA-8/S 343,28 13,39 -1,127 
DBA-9/0 304,22 NT NT DBA-9/S 320,28 5,45 -0,736 
DBA-10/0 293,66 NT NT DBA-10/S 309,73 41 ,52 -1,618 
DBA-11/0 289,24 30,81 -1,489 DBA-11/S 305.31 NT NT 
DBA-12/0 302,29 NT NT DBA-14/S 291,28 28,47 -1,454 
DBA-14/0 275,22 NT NT : DBA-15/S 289,31 128 -2,107 , 
DBA-15/0 273,24 7,47 -0,873 I DBA-16/S 343,28 4,89 -0,689 
DBA-16/0 327,22 26,03 -1,416 , DBA-17/S 320,28 128 -2,107 
DBA-17/0 304,22 NT NT DBA-18/S 344 3,61 -0,558 
DBA-18/0 328,11 85,57 -1,932 DBA-19/S 311 8,33 -0,921 I 

DBA-19/0 295,20 5,41 -0,733 DBA-22/S 327,50 10,21 -1,009 
DBA-2210 311,65 7,17 -0,856 ! DBA-23/S 350 7,42 -0,870 i 

DBA-23/0 334,24 15,39 -1,187 DBA-24/S 336 7,57 -0,879 I 

DBA-24/0 320,22 56,09 -1,749 DBA-25/S 320 14,23 -1 ,153 
DBA-25/0 304,26 128 -2,107 DBA-28/S 304 4,32 -0,635 
DBA-26/0 290,23 63,50 -1,808 DBA-29/S 305 15,12 -1,180 
DBA-28/0 288,26 13,34 -1,125 i DBA-30/S 319 18,05 -1,256 
DBA-30/0 303,27 4,45 -0,648 DBA-32/S 388,50 53,53 -1,729 
DBA-32/0 372,74 55,69 -1,746 

NT - não testados por problemas de solubilidade ou por quantidade insuficiente de amostra. 
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5.2.3.4. Doença de Chagas 

Os ensaios contra T. cruzi foram realizados pelo grupo de pesquisa liderado pelo Prof. 

Dr. Sérgio Albuquerque, do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e 

Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo de 

Ribeirão Preto, SP. 

Até o momento, apenas oito compostos foram testados . Os resultados de IC50 em 

/lmol/L e suas conversões em Log 1/IC5o são apresentados na Tabela XXV. O valor de IC50 

obtido para o padrão violeta genciana encontra-se na Tabela XXVI. 

I Amostras 

DBA-1/0 
DBA-2/0 
DBA-9/0 

Tabela XXV. Atividade contra T. cruzi de alguns análogos sintetizados 

PM 

259,22 
293,66 
304,22 

ICso Log I , 

., CwnollLl ' 1nC!iO I Amostras PM 

42,69 -1,630 I DBA-1/S 275,28 , 
50,09 -1,700 DBA-2/S 309,73 
18,53 -1,268 I DBA-3/S 305,31 , 

DBA-6/S 291,28 I 

" 
DBA-9/S 320,28 

Tabela XXVI Padrão ensaio T. cruzi. 

Padrão 

Violeta 
enciana 

250 76 

ICso 
JUllõllL 

---
---

16,39 
250 
---

Log 
I 1,I(Ç5Q 

---
---

-1 ,215 
-2,398 

---

Estes primeiros análogos testados mostram que os análogos da série exibem 

promissora atividade antichagásica, quando comparados ao valor obtido para a violeta 

genciana. Como nos casos anteriores, construíram-se os histogramas de derivados furânicos 

e tiofênicos para a comparação de suas atividades relativas. 
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Os estudos de QSAR realizados estão fundamentados em análise clássica, mais 

especificamente na aplicação da metodologia mista de Hansch-Free Wilson (Free, Wilson, 

1964). 

Pretende-se compreender a influência dos diferentes substituintes do anel benzênico 

nas posições meta ou para nos derivados monossubstituidos e meta e para nos 

dissubstituidos, segundo suas contribuições eletrônicas, hidrofóbicas, estéricas e de 

polarizabilidade. Para tanto, foram utilizados nestes estudos os seguintes parâmetros físico

químicos: 

lC contribuições hidrofóbicas: 1tm e 1tp 

lC contribuições eletrônicas: O'm e O'p 

lC contribuições estéricas: Lm e L p 

lC polarizabilidade: MRm e MRp 

Além disto, por meio da utilização de variável indicadora, espera-se compreender a 

influência do tipo de anel heterocíclico diretamente ligado ao grupo nitro na atividade biológica. 

Os estudos foram realizados com auxílio dos programas estatísticos Billin program® e 

BuildQSAR® . 

Foram obedecidas as regras para derivação de equações termodinâmicas 

apresentadas na introdução. 

5.2.4.1. Leishmaniose 

Para os estudos de QSAR-2D da atividade antileishmania construiu-se a Tabela XXVII. 

Esta contém, para cada um dos 49 compostos que exibiram atividade contra L. donovani, as 

características estruturais fundamentais para o estudo, como os substituintes nas posições 

meta e para do anel benzênico e o tipo de anel heterocíclico da estrutura. Fornece, também, 

os valores numéricos das contribuições de cada substituinte, segundo o parâmetro 

selecionado para o estudo, o valor da variável indicadora - por convenção, I = O para o núcleo 

furânico, e I = 1, para o núcleo tiofênico -- além dos valores de atividade biológica sob a forma 

de Log 1/IC5o• 

Nos estudos que seguem, utilizaram-se valores separados de 1t para substituintes em 

para e em meta. Entretanto, a soma das duas constantes também foi previamente utilizada, 

mas não acarretou alterações significativas para os estudos aqui apresentadOs. Preferiu-se, 

assim, apresentar os resultados com as contribuições individuais de cada substituinte. 
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Tabela XXVII. Tabela para análise de QSAR - Leishmaniose (continuação) 

Foram calculados, também, os valores aproximados de pKa para os grupos ionizáveis 

ligados ao anel aromático dos compostos da biblioteca para estimar seu grau de ionização em 

pH fisiológico no qual estes foram testados. Entretanto, estes valores não foram utilizados 

como parâmetros nos estudos de QSAR-2D por serem valores estimados e não 

experimentais, de maior confiabilidade. A Tabela XXVIII mostra os derivados que possuem 

grupos ionizáveis, os valores de pKa e a espécie dominante em pH 7,4. 
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Tabela XXIX. Matriz de correlação cruzada entre as variáveis 

Estas altas correlações entre os parâmetros destacados na Tabela XXIX limitam o 

número máximo a ser combinado. Equações considerando simultaneamente Lm e MRm ou Lp e 

MRp como descritores não foram utilizadas. 

Também, é necessário selecionar quais variáveis farão parte dos modelos estudados. 

O software BuildQSAR® permite selecionar tais variáveis de forma a se obter os modelos 

estatísticos mais significativos. Para tanto, pode-se optar pela seleção de variáveis pela 

metodologia sistemática ou utilizando-se algoritmo genético. 

A busca sistemática, escolhida para estas análises, é dividida por número de 

componentes ou variáveis no modelo. Definido este número, devem-se estabelecer os 

seguintes critérios: 

x coeficiente de correlação mínimo esperado para os modelos propostos; 

x coeficiente de intercorrelação máximo entre as variáveis. 

Variou-se, de um a cinco, o número de variáveis no modelo. Utilizaram-se como limites 

coeficiente de correlação do modelo maior que 0,6 e coeficientes de intercorrelação entre as 

variáveis menores que 0,7. Estes valores foram escolhidos após serem testadas diferentes 

combinações destes limites. Modelos com coeficientes de correlação maiores ou iguais a 0,7 

não foram encontrados. Modelos contendo uma única variável só foram obtidos com 

coeficiente de correlação mínimo de 0,5. 

Estes valores de coeficiente de correlação não produziram boas equações, mas por se 

tratar de estimativa prosseguiu-se com os estudos aplicando-se análise de regressão em 

busca de modelos significativos. 

A Tabela XXX lista os 11 melhores resultados da busca dentro dos limites 

estabelecidos, sendo o décimo primeiro resultado, o modelo sugerido para uma única variável. 
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Além disto, pelas regras expostas na introdução para a derivação de modelos 

significativos de QSAR, devem-se escolher sempre os modelos mais simples. Assim, os 

esforços foram concentrados na obtenção de modelos com três ou menos variáveis. 

Todas as demais combinações de variáveis sugeridas pelo programa foram testadas, 

mas ainda assim nenhum modelo satisfatório do ponto de vista estatístico foi obtido. Alguns 

problemas principais destacaram-se destes estudos: 

x o número de outliers, isto é, dados que não se encaixam no conjunto e devem 

ser removidos para a obtenção de equações significativas, foi muito grande (cerca de 

10 pontos); 

x estes outliers muitas vezes englobavam dados referentes às melhores 

atividades obtidas. Assim sendo, ao desconsiderá-los, estaríamos eliminando os 

compostos mais ativos da série, o que não é racional; 

x a variável indicadora I foi o único parâmetro a se manter sempre significativo ao 

longo dos diferentes modelos obtidos, estando presente em TODAS as combinações 

de variáveis sugeridas pela busca sistemática. 

A importância da variável indicadora, ou seja, do tipo de anel diretamente ligado ao 

grupo nitro, já havia sido observada pela distribuição prévia dos dados biológicos em 

histograma. Este efeito é confirmado pelo modelo 11 da Tabela XXX, no qual a variável 

indicadora é a de escolha para a melhor equação contendo um único componente, ainda que 

apresentando coeficiente de correlação baixo. 

Em razão deste efeito diferenciado da variável indicadora sobre os modelos, acredita

se que a presença da mesma na análise pode mascarar efeitos mais sutis como os eletrônicos 

ou hidrofóbicos devido às substituições no anel benzênico das estruturas. 

Visando confirmar esta proposta, os dados foram divididos segundo o tipo de anel 

heterocíclico ligado ao grupo nitro (Figura 51 a). Assim, passou-se a trabalhar com os grupos 

dos compostos "Nitrofurânicos" (O) e "Nitrotiofênicos" (S). 

Uma subdivisão destes grupos de dados segundo o grau de substituição (Figura 51 b) 

também foi realizada, porém os estudos de QSAR-2D para estes subgrupos não mostraram 

diferenças significativas com relação aos estudos dos grupos para a primeira divisão. 
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Tabela XXXI. Matriz de correlação cruzada entre as variáveis: nitrofurânicos 

Novamente, os valores em destaque correspondem à alta correlação entre variáveis, 

informando que modelos que combinem Lp e MRp ou Lm e MRm na descrição da atividade 

biológica devem ser desconsiderados. 

Para a busca sistemática de variáveis variou-se o número de componentes no modelo 

de um a cinco. Entretanto não foi possível encontrar modelos com coeficientes de correlação 

maiores que 0,3, o que indica a ausência de correlação da atividade biológica destes 

compostos com os parâmetros escolhidos neste estudo para descrevê-Ia. 

Neste caso a busca por modelos, lineares ou não-lineares, não levaria à melhora dos 

valores de correlação ou à obtenção de modelos satisfatórios ou coerentes. 

Este resultado sugere a importância acentuada do tipo de anel diretamente ligado ao 

grupo nitro, dado nestes estudos pela variável indicadora, e que, quando removida, levou à 

ausência de correlação nos termos estabelecidos para estes estudos. 

5.2.4. 1.2. Nitrotiofênicos 

o grupo dos nitrotiofênicos é composto por 23 análogos. Empregando a regra de 

seleção de número de variáveis, até 4 variáveis independentes podem ser combinadas para 

descrever a atividade biológica destes compostos em termos de propriedades físico-químicas. 

Os estudos de QSAR-2D feitos para este grupo seguiram os mesmos critérios 

aplicados para seus análogos nitrofurânicos. 

A matriz de correlação cruzada entre as variáveis para este grupo segue na Tabela 

XXXII. 
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Mais uma vez, os estudos não revelaram qualquer correlação com os parâmetros escolhidos 

para representar as contribuições eletrônicas, hidrofóbicas e mesmo estéricas dos 

substituintes utilizados. 

Como no caso dos estudos para os dados de atividade antileishmania, a variável 

indicadora parece ser o único parâmetro relevante para a atividade biológica dos compostos, o 

que corrobora as conclusões preliminares obtidas pela análise dos histogramas apresentados 

neste texto. 

No caso da doença de Chagas, em particular, os ensaios englobando todos os 

análogos da biblioteca não foram efetuados até o momento, não podendo ser, assim, 

realizados os estudos de QSAR-2D. 

Há que se considerar, ainda, a variabilidade dos valores das triplicatas das atividades 

anti parasitárias observada em todos os ensaios, principalmente no caso da atividade 

antimalárica. 

Embora os ensaios contra parasitos como P. falcíparum e L. donovani estejam bem 

estabelecidos nos laboratórios nos quais os ensaios biológicos foram realizados, há 

dificuldade em se obter alta reprodutibilidade em ensaios in vitro em cultura de parasitos. 

Muitas vezes os ensaios biológicos envolvendo parasitos expressam seus resultados sem 

valores de desvio padrão, mesmo que o artigo informe que os ensaios tenham sido realizados 

em duplicatas, triplicatas e até mesmo quadruplicatas (Delmas et. ai., 1993; Tedlaouti et. 

ai., 1991). 

Para ensaios frente a Trichomonas vaginalís, Barthi e colaboradores (2002) reportam 

valores de desvios padrões de até 70% em relação ao valor absoluto de atividade de um dado 

composto. 

No caso de P. falcíparum a situação é ainda mais grave, pois estes possuem etapa 

sexuada em seu ciclo e, dessa forma, alta variabilidade. 

5.2.5. Discussões dos ensaios de QSAR-2D 

5.2.5.1. Modificações de substituintes no anel benzênico da estrutura 

Ao término dos estudos realizados, não foi possível obter modelo adequado que 

descrevesse qualquer correlação entre as atividades biológicas obtidas e as contribuições 

físico-químicas dos diferentes substituintes escolhidos para estes estudos. 

Algumas hipóteses foram levantadas no decorrer dos estudos para explicar a possível 

falta de correlação entre as modificações estruturais no anel benzênico e as atividades 

biológicas estudadas e encontram-se como segue: 
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contribuições eletrônicas grandes o suficiente para se sobreporem ao efeito 

da carbonila da estrutura. 

Tabela XXXIV. Potencial de pico de formação de hidroxilamina, pH 7,4. 

-0,450 

-0,540 

A Figura 52 ilustra as duas primeiras hipóteses sugeridas, que consideram importante 

o papel da carbonila na ressonância das moléculas. 
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sobre os demais parâmetros utilizados. Novamente, a importância da variável indicadora 

sobrepôs-se às contribuições dos diferentes substituintes do anel benzênico da estrutura. 

Indicações sobre a importância de contribuição estérica para atividade não foram 

obtidas pelos estudos de QSAR-2D por meio da utilização deste programa. 

5.4.4.2. QSAR-3D dos derivados com atividade antileishmania 

Com vistas a compreender um pouco mais sobre o efeito das modificações estruturais 

realizadas e como treino para futuras análises 3D destes compostos, foi aplicado o CoMFA

Comparative Molecular Fields Analysis. 

Para tanto, construiu-se uma base de dados com 22 dos 51 compostos analisados 

(training set). Estas estruturas foram minimizadas e alinhadas à conformação de menor 

energia de um dos derivados mais ativos em L. donovani da série (DBA-6/S; 0,9 nmol/L). 

A tabela XXXVIII apresenta os resultados dos dez melhores modelos de 3D-QSAR 

construídos para o alinhamento da série. 

Tabela XXXVIII. Medidas estatísticas, número de descritores e filtro para os dez melhores 
modelos do alinhamento obtido 

I Modelo 
número de q2 R2 SEE F filtro I descritores -

1 2 0,459 0,797 0,154 37,399 ° 2 2 0,479 0,796 0,154 37,001 1 
3 2 0,481 0,822 0,144 43,725 2 

I 4 2 0,540 0,834 0,139 47,747 1,8 I 
5 2 0,531 0,828 0,142 45,696 1,7 
6 2 0,537 0,831 0,141 46,631 1,9 

Região Focalizada (de 2 A para 1 A) 
7 1 0,432 0,687 0,186 43,822 ° 8 2 0,432 0,752 0,170 28,795 ° 9 2 0,470 0,772 0,163 32,160 2 
10 2 0,467 0,773 0,163 32,262 1,8 

SEE - standard estimated errar 

Modelos obtidos após a remoção de outliers também foram considerados, entretanto, 

estes não foram significativos. 

O modelo 4, destacado em vermelho na tabela XXXVIII , foi o melhor obtido para esta 

série. A representação gráfica deste modelo é mostrada na Figura 53, que segue. 
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Tanto os resultados dos estudos em 2D quanto os em 3D mostraram que o tipo de anel 

heterocíclico ligado diretamente ao grupo nitro é a característica mais importante para a 

atividade biológica dos derivados. 

Nos dois tipos de estudos também não foi possível a elucidação do papel das 

substituições no anel benzênico sob a atividade das moléculas e as contribuições hidrofóbicas 

parecem ter maior importância que as eletrônicas e estéricas ainda em termos de substituição 

no anel benzênico. 
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VI. CONCLUSÕES 

6.1 Mediante a aplicação de metodologia de Topliss, 6 nitroderivados 

monossubstituídos foram inicialmente sintetizados, sendo a 5-nitro-2-tiofilideno-4-

metoxibenzidrazida o análogo mais ativo da série; 

6.2 Obtiveram-se, por meio de síntese paralela, 56 compostos nitro-heterocíclicos 

benzidrazídicos, sendo 32 monossubstituídos e 24 dissubstituídos. Desses, 28 correspondem 

a derivados nitrofurânicos e 28 a tiofênicos; 

6.3 O estudo preliminar utilizando a metodologia de Topliss foi de grande valia na 

elaboração da biblioteca sintetizada, visto que direcionou a escolha dos substituintes 

utilizados. Também estes estudos abrem campo para exploração de tais estruturas na busca 

de novos fármacos tuberculostáticos. 

6.4 O emprego da síntese paralela foi de grande auxílio e sucesso para a obtenção de 

número considerável de compostos disponíveis para o ensaio biológico. A metodologia 

sintética aplicada foi adequada ao emprego da síntese paralela, bem como para as etapas de 

purificação e análise dos compostos; 

6.5 Não foi possível obter modelos estatisticamente satisfatórios para explicar as 

influências das diferentes substituições no anel benzênico da estrutura. Hipóteses aventadas 

para explicar a falta de correlação merecem serem testadas posteriormente. 

6.6 O estudo de Hansch-Free-Wilson evidenciou a importância significativa do tipo de 

anel heterocíclico diretamente ligado ao grupo nitro, podendo este ser um dos pontos 

explorados para modificações moleculares posteriores. 

6.7 Os derivados nitrotiofênicos mostraram-se mais ativos que os nitrofurânicos em 

todos os ensaios biológicos, à exceção do teste de atividade tripanomicida. 

6.8 Embora não tenha sido possível, até o momento, encontrar modelos 

completamente satisfatórios para descrever a atividade antiparasitária e antimicobacteriana 

dos análogos sintetizados, estes compostos podem originar candidatos interessantes à 

quimioterapia contra as doenças envolvidas. Alguns derivados mostraram maior atividade que 
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VII. PERSPECTIVAS 

Tendo em vista os resultados apresentados neste trabalho, abrem-se as perspectivas 

arroladas a seguir, com o intuito de responder aos vários questionamentos deles decorrentes. 

1. Estudos de CoMFA e CoMSiA para averiguar possíveis contribuições estéricas 

para as atividades avaliadas; 

2. Síntese e estudos eletroquímicos das séries benzidrazídicas e benzidrazínicas 

com a finalidade de se testar as hipóteses aventadas acerca da participação da 

carbonila na deslocalização eletrônica na molécula e em especial seus efeitos 

sobre o grupo nitro; 

3. Explorar outros tipos de anéis nitro-heterocíclicos e aprofundar os estudos 

sobre os efeitos do heteroátomo na capacidade redutora do grupo nitro. 
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APÊNDICE A 

PARTE 2 

Os espectros de RMN-1H foram efetuados em espectrômetro Brucker 400 MH, em 

dimetilsulfóxido deuterado, e as medidas encontram-se em ppm. 
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6,94-6,95 (d, J = 7,83, 1 H, H13) , 

7,17 (si, 2H, H11 e H15), 7,25 (si, 1H, H4), 

7,31-7,33 (m, 1H, H12), 7,79 (si, 1H, H3), 

8,41 (s, 1H, H6), 12,10 (s, 1H, Hs) 

N(CH3)2 

1" 1"" ·· '!" ··T-f·~·.,..-:-r··~·"""'!"-rT·T"·!·-;-:···!··T··-!.....,-·:-!-"l'·-:-T·1"" "" " ","1'" 

U U ~ U 
Chemica! Shm (ppm) 

MPl 

DMSO,d6 

0:155 r>.Gt\ t .OU € 00 
~.: ,,,i ..l. .~ 

rr."!l~'r'!':''' ~ ':''Jl~:'~'~:~''''·''p·'~ :''''''':"'r:~''',T':'' ':':v, ... r,!:!:;:'":~~"'j":"':"'r-'':"l!:'J''~'1":T:':-';'v ~: :''1':'"P!'-;--:'':!:''''l .. : .. :.,.:! :j<l":.,.:1' .... r lT:-:·;: ... ,.:T'-,.,~:.,.: .. r·r' .. i.,.,..,-[-:.,.'r,..,,.,T'":1'rrr: " i ":"'1':': "l'::'l'I !"'T;-1"I'T'r'1r'!l!~f~:':!""';mT;1'n'T:r:!:,11'-:::,:,'~r'l': 

12.5 12.0 , 1.5 11,0 ''10.5 100 <3.5 9,0 8.5 8 . .0 7.S 7.0' 6.5 6,0 5.S 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 20 1.5 \.0 0.5 o 
Cl1emicalShift 

DBA-1 20 159 (3,175) ern (125: '187) 

100 

~!o 

134.9 

172.9 

160.8 

197.7 

195.8 

174.9 

201 ,7 
193,8 

125 150 175 200 225 

liii 
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Apêndice A 

H8 

'" ~ 
N 

í 

12 

T 
e.5 

CH3 

H6 

o 
-: 
í 

1.20 

~
N02 

o 1 2 
7 O ~ 

9 "N/N ~ ~ 3 
H 6 5 4 

8 

Hll . H15 

T e.o 

J(M01 );:3.5 Hl 

MQ.1 ~ 

H3 

Chemicel Shift (ppm) 

q .. 
~ I" 
" ~~I 

r-.:41 ~ 

" 'I 

1.20 2.961.92 
b......I I.-.J bdô::::::J 

~ G~:------------------------------~/ 

H12. H13 
q .. 
'I 

2,40 (s, 3H, CH3), 

7,26-7,27 (d , J = 2,5, 1 H, H4) , 

7,44 (si , 2H, H12 e H13) 

7,70-7,73 (m, 2H, H11 e H1S) 

7,79-7,80 (d, J = 3,5, 1 H, H3), 

8,40 (s, 1 H, H6) , 12,20 (s, 1 H, Hs) 

H4 

OMS9-d6 

i1l CH3 

7 
:...---~~----

1.92 1.1& H~ 

'=--=-=' '--===d 
T 

7.5 
T 

7.0 
~ 
7 

lil 
'I 

3.00 
bi 

, 12.0 11'.5 11' 0 10.5 10'.0 9'5 9'0 e's e:o 7.'s 7'0 ' 6'5 6:0 s:s 5.'0 4.'s .'o Ú 3:0 25 2.'0 1.'5 Ú 0:5 

IOBA.1s0 92 (1 .833) em (85:201) 

100 : 

!112.97 
122.02 

Chemlcal Shltt (Flpm) 

1272.171 

308.14 

310,11 

335.10 

~ 

!1,31112 

13S·01 : ,: , 36526 
, , :, .<14~: 11 . 204.20 232.14 <~73.19 'I ~12.12l 352.04 . ,386W 

:: ~ 

O · ·! ,;:,~:~·:·"Y~,--.lL;_~~~~__ ',,:,_. - . --·:·'·~:--"" " 'f' .. ,,,,,~,, . .,, .... _ .... _ .. _ .... L_.: .. ,--"'::_.-.-. .....,...;,....: 

10.0 ....... 125 ...... 1.!5.0 ........ 1?5 .. 200 ... n~ .... 250 .275 .... 300 ..... 3?? .... ~.50}7S 400 

Iv 

Daniela Gonçales Rando 





Apêndice A Ivii 

~
N02 

o 1 2 
7 o '\:: 

9 "N/N ~ ::--. 3 
H 6 5 4 

12 

8 

N02 

H15 

H12 
H13 ~,p.' ~Q2 H6 

'V ~ H11 f\;:p'p H3 

~ ~~I~~ ~~~~ 

H4 

~ 

7,32 (si, 1 H, H4) , 7, 80 (si, 1 H, H3), 

7,84-7,87 (t, J = 7,70, 1 H, H12), 

8,35-8,37 (d, J = 7,09, 1 H, Hll ) , 

8,41 (s, 1H, H15), 

8,45-8,47 (d, J = 7,82, 1 H, H13), 

8,74 (s, 1H, H6), 12,51 (s, 1H, H8) 

i\ ';,;, q . ~: '~"'lM I~" 
___ _.j\ __ .)/J \ ___ ... __ -1;>.1 '-_ .. _ .. __ Jl~ __ OQI V 

~::;~ 
~·· .....,l 

iIi 120 3."17 2.4ii 0.97 
.--.; •.......... _ ... _ ... 

..,..···~!-..-·:--· .. ····,.···r···r···.,··· ... ·· l-....... ·~ ··,···_'-'····l···1"····1"-·· ..... ,--.--,:···y ·· .. -r-:-'····r-·.... . k""."",;" 

II 

H8 

., 
,.,; 

í 
-_.j;"-

1.00 

U U H U 7.0 
Chemical Shift (ppm) 

MR' 
11192 

i 
~ - I 'Q' <;:: t, j 

~ 14 ' ~~ ~ ! 
. '<tjf'-I,f) r"r-- ' I 

'j' "'I: ~ ~ I ~.' ~ ! 
'. '." "" I I 
'fi "1] ! /'" I' I ,11 !. __ 

____ "'.\ -J ~ ___ ) L-,,"H ____________ . __ ______ -. 

1.20 3 ?'i 2.48 o ~7 

11 

I 
DMS,O-d6 

'" <: 
/' 

, 1I 

"'-~.- .. ___ jL. .. _____ --A_ ... _ .. 

:. ~.. L i ~ o.. • ....• 
Y"'-j-""-;":-"':"'<-~~"!' ',-r'-"i-r"Y'''''''r ~'lr' ---i"~: ' :" .[ , "i!"":,,p~,.,.,~ .... ..-rp-. ...., .".......'·",1,l'" "r'"f'rr'~'rril'i'!·ln.·"l'"r:·'!l'":1 'rr\.,'J'!'·r:.,'!'!F"'!;·;·,-'!l'";""1n'rl'"l'"rtn'r.;~,.'l'" !,.,'J!'·~Tf'Trrr'rnlr.T'1"Tt!'"!'~'.1!~.,..,.,."·r ' .... ' " .. , .. 

12.5 12.0 n .s 11 .0 10.5 100 9.5 9.0. 8..5 8.0 7.5 i .O 6 .5 6.0 5.5 5.0 4.5 4,0 3,5 3.0 2,5 2.0 1.5 1.0 0.5 

DBA·17091 (1 .813)Cm (BO: 174) 
, 100 

112.97 

122.02 
/ 

:124.02 

13Q3111 

339.05 

: 366.04 
:341.06 
v 

!! 

,/ 

, , " .304. i 3 ::~2 .05 ;3671 o 

I H ; : . 171 .12 . 204.18.213.12 :' ;05,14 384.97 

149 .. 10 

o ~:; \:UU::.~Vi ,.,~_," ...,,:,~,i.. 265.2428~: 16 : / .• ,,_,_"_,_.:,l: ..... , ... ~, .. ,'_~_ 
1 DO 125 150 175 200 225 250 .... ??5 ~ºg ....... _~.?? 350 375~ºº 
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Apêndice A 

H8 

,. 
" 

H6 

o 1 2 ~
N02 

7 ~ 
N/N~ ~ 3 
H 6 5 4 

8 

H11 

11Q,1 

. J(M01 '),~9_'3 Hz 

H3 e H15 

H12 
~ 

H4 

7,29 (si , 1 H, H4 ) , 

7,62-7,64 (d, J = 8,8, 1 H, H12) , 

7,79 (m, 2H, H3 e H1S)' 

7,94-7,98 (m, 1 H, H11 ) , 

8,36 (s , 1 H, H6 ) , 12,27 (s, 1 H, Hs) 

~i2{) 

N ," (,O J(MO 1 t-::;8 :2 H7. ; M02 

_Jl 9UU~~j _____ . ____ ~ __ .. ~~._ .... 
<ri 

1 .0 1 1..25 2.J" 'C.94 O.~5 

-;=-r::,;:,~-,;:,::;:",,::'''';':::'''';::''''. '1-'r-·;'··:':;=~::;::::~,--,.....-,· ... ·-T··'r···-,-···,_· ".-. .,. 

8 .0. 7.5 7 .0 
Chemrc."l! Shlfl (ppm) 

'" ,-.... 
,o I 
;;; r: l<! : (: .,..: : m ; ~ , 

J, 

fi 

1I 
11 II OMS.o ·~6 
I ~ 

l i 
1 ~I~ jl ;:~: 

i ,\'1: ..•• n ' ';-l 

_____ iL. ___ . ___________ .... ___ .. _____ .. ____ }L.1v. uf.JL ______ _ 
~ 

!; D~F N

II

' 

'" N 
i 
; 

j 
___ ._. ___ . _____ ._ .. .. __ .J 

1.00 1 (li :~ .(;, v.H5 
._.... o-o, 

~...."...,.....,.-íFT'.........-T·.,..··· .... i ... -· ,.....,....rr-r"r·-'t..,· ... ...., ...... ~:-~....,,....~-:-~·1--.-,...."'""l.-..-,-·~~~· ---.."-: 1--
12. 11 10 9 8 7 G 

Chemical Shíft (ppm) 

DBA-190 132 (2.634) em (116:165) 

100 

219.02 

247.00 

% 

191.04 

163.03 
.19205 ,220.01 .247.99 

1293941 

356.69 
294.95 

329.90 

. " ... !., 265.07 I . ,07.04 . 206.00221 .02 293 .06 30994 331 .89 357.91 

; II ~ l.--l-\-tJt _ ___ )!_ ..... __ _ 

"'r';'''' 
3 · z :····"1··'··_·~r....-·~-· '- , ' 

1 o 

407.87 

%;; 11";;; 150 ': ;·tS ·,......·----,---·-·--,,· .......... l ... .. 
299 225 250 325 350 375 

lix 
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Apêndice A 

o Jj
N02 

10 2 
7 ~ 

N/N~ :o-- 3 
H 6 5 4 

8 

°2N 

H1 2 H15 H11 

H6 ~!9~ 

., 
~ 

fi 
.. _ ... _ ... 1/\ ..... _. . ..... _.~.,;:-; 

o,,a.; ~ 3".:} 1.94 o.e~ 

H8 I~ 

(,) g>'! O.M ~ ; ;.c. ('J'i 

!i, i'S 

4,01 (s, 3H, OCH3), 7,32 (si , 1 H, H4), 

7,61-7,63 (d, J = 7,34, 1 H, H11 ) , 

7,78 (s, 1 H, H15), 7,80 (si, 1 H, H3), 

8,03-8,05 (d, J = 7,80, 1 H, H12), 

8,41 (s , 1 H, H6) , 12,38 (s, 1 H, Hs) 

H20 

N 

OCHJ ~ 

nr ... 1S0·(!6 

3: .~ , 

:·'yF'Tfr~'··y::·,·,~~y:·'··T'· ··'-~y:·:y,y'T~~ · "'Y'P"'-:V! " .. ·r~~~~,..,..,..-.....,..,.~.,..~~ :~"'" 1 ,', :~ . .. . ~.., < .. ,.,. '1'''''' !"....:~ . !":~ .. .. : ·: '<~~ :': ~ .. !'·:..,y·7,... .. !,.: ..... '!"'·,..,y!:-:·' ... r,.:·· .. ! :· ... : .. ,·,~!V,'<'<;!,·, '!" : .. : .. ...,.,~··';'T'· ~< f"""···,·' ... I'l'T"'"<'TT ..... '- .. ·-
12 .5 12.0 111:: 110 10.5 ro,o 9.5 9:0 8.5 8,0 7.5 1 U 6,5 6,0 "5;5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 "1-::' 1.0 1,5 

Chcmk nJ Shift {ppm) 

D8A-230 134 (2.674) C.m (120:172) 

100 

% 

o 
100 

176.05 

242.99 

1 33~ >941 

285.96 

270.96 

,333.95 
395.89 

Ixi 
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Apêndice A Ixiii 

H6 

~ 

'" 

1 ::(} 

NH2 

10 2 Jj
N02 

7 '\:: 

N/N::-.... ~ 3 

H 6
54 

8 

H3 

c.;;.:.: 

H11 e H15 

"'02 

J(M02;~9.() Hz 

:; ~2 

H12 

í @ 

~ "- ~ -" """~"'r"''-:'' '-",!" '~"'~"''''~""""",''''''''''I!'''''''''- '--'''--r-r-:--'''''': ''' ·~·,.......,- .. ·!·i···~-··,:··,·· ; 
. 8.0 7.5 7ú 

Chemical $hift (ppm) 

H8 

g 
(-: 

D1! 1 tX.I n(l;~ .:'~L ~ ,)(: 

os' 

3,83 (s, 3H, OCH3), 4,97 (s, 2H, NH2), 

6,88-6,90 (d, J = 8,3, 1 H, Hd, 
7,17 (s, 1H, H4) , 

7,19-7,22 (d, J = 9,0, 2H, H11 e H1S), 

7,79-7,80 (d, J = 2,9, 1 H, H3), 

8,36 (s, 1 H, H6), 12,06 (s, 1 H, Hs) 

NH2 

H' 

OCH3 

" 00 
ri 

.3 't:." 

OMS,O-\lj} 

'" ~ 
~ 

M': '. o.. . ., , .• " 
~'~r: ·'~<'·"YY :- "":'Y>":"'VY'Y,":"_'_"'''''v",~,_,y;::y, ",v>", : ~" :; :v,.: ;, . : y :. "''':,'~~'Y:~''::'''~' ~-'-'~~'~'''' : ~' ':''':''Y: ''''~':Y'''~~<!~-l1Y'''~:r''''>''!'''''''''!''''~Yir'''r~'''''~~~,,!9<'!'~'-'''''''''''''~-'~:';"'' ''''l''''''''1'':YY:..,.,.... ; .. ~: .. ,..:..,. :..,.n'"!: ... " ':'.,-,~,~v't' .. y,~ " .. :(f<. 

" 2.5 ~ 2jJ 11~} 1 Ul 10.5 10.0 9.$ 96 85 8.0 75 "r.o 6.S G.O 5.S 5.0 ".5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 O 
Ci';crni('~! S/'lill (ppm) 

D8A-250 126 (2 .524) em (115:161) 

100 

102.03 

% 

109.99 

126.09 

150.04 

151.08 

261.08 
257.14 

256.20: . 
217.08 

2: Scan ES+ 
La1e? 

1305.051 

326.99 

342.93 

*Espectro de massa obtido com varredura de íons positivos (ES+) 

368.00 

393.08 
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Apêndice A Ixv 

H8 

N 
~ 

N 

'2 

8 
CI 

N02 

H11 H12 

JiMOll.,,:,:8.a·Hz rv!.q2 

~;~9.' J\M02i::,a,1 Hz H3 

H6 H15 
H4 

.~ ~ \ f') o 

j\ .. J\:~_ .... JA\ ___ .. _J~.j~~_ .. _._ ... .. ............ _..... ... . .. " 
U.l7 't 1$ 11$ ,F ;.()~ 

Gh~rnlca! Sr,ift (ppm) 

oa' 
~N 

~i'l'~~~i ~: 

0.93 

7,29 (si, 1 H, H4) , 7,80 (si , 1 H, H3), 

7,86-7,88 (d, J = 8,1 , 1H, H'2), 
8,05-8,07 (d, J = 8,8, 1 H, H,,) , 
8,29 (s, 1 H, H1S) , 8,40 (s, 1 H, H6), 

12,42 (s, 1 H, Hs) 

H20 

N 

" ? 

DMSO~c6 

ro 

" 'I 

il'ill I 
~_)\.. ... _____ ~ __ JJVUL-_____ ~..,....._._. ____ ,----,-.. ./; 

1 DO 

13 12 

~ !::y 1,1 ~ n.v> 

'DBAc270 128 (2.554) em (120:170) 

100 

(l/Ó 

105.9 

314.9 
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Apêndice A Ixvii 

H8 

~ 

I 
---)~._ ..... 
9~ 

H3C 

H6 

H11 e H15 

M,Q2 

H3 J{M02):.','T.8 H2. 

M91 
J(M031.:' 7.6 MZ 

'" .J{M01);,"2.9·Hz.. ~í?: ~ M9
3 

H12 

--1\::_ ,. ~ ~~ ~~} H4 

0.66 ___ J' r.\.. I",l ~ __ . 1.'\, .. ) '\._. 

.., 
<O 

.,..., 
8 .5 

n : 3 2: Oê. 19:2 
,i;' 

. 8 ~O . 7:5 
Chefnir.al S/lif\ (ppm) 

~ 
~. 

! 

o ~ "'I;.; ~ 0-· ~I'; ~ ,...~~ 

,; ":"1' ';;j' ~J; ' 

7.0 

L :~ ,Ih 
..... ____ ... ______ ._;H ..... _ .. __ ~l ...... } lt \.._._ .. _._._ .. _. ____ _ 

o ga o j9 2 Da 

2,21 (s, 3H, CH3), 3,87 (s, 3H, OCH3), 

7,27 (si, 1 H, H4), 

7,29-7,31 (d, J = 7,58, 1 H, Hd, 
7,43-7,45 (d, J = 7,80, 2H, H11 e H15), 

7,79-7,80 (d, J = 2,9, 1 H, H3), 

8,41 (s , 1 H, H6) , 12,14 (s , 1 H, Ha) 

OCH3 

:;; 

"' 

H?O 

~ 
r;o;; 

DM5O-<l6 

'" ~ ~ 
CH3 

" 

, 

_~UL_JJ~J.e_ 
:1\)<; J% 

'"'''''' ............ , .,~ 
l'""":''''''''P'''~_'·I~·'!l'",,.':"r;~Y':":·i~'''''t·;~ ... l''";':'''·'·;'''·'·''P'''' ","""":~"':':""~:"r":"~ ~ " : .. ~rt-:"~'·'''''''_~'''' ~;-"""'T'""''tJ '-.~T''"',.,.''~ r'''' q ~'~"rT" " fI"""",' ,O', r' ~,." " " : j.' H,' I ' 1"" n t'~TI!' '~ "'!~l ' r!,,~ ,:"1 r-~I'll:'<.:r"T.·""",."",,·' ''~;''T'''''''~.n;: l......,~,... ..... ·,.,.-

12.0 11 .5 110 10,5 1cn 9.5: 9 ,0. 8.5 -t.O 7.5 7.0 6~ 6.0 55 tiO 4_5 4.Ú 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 '1 .Q 0..5 O 
Chel~ical Shift (ppm) 

,DBA-300 133 (2.654) em (124:158) 

100 212.06 

255.06 

. 227.10 

160.91 

185.10 

145.10 
. 199.14 272.06 

240.05 

130201 I 

337.98 

'303.'02 

325.12, 

364.98 

339.99 [ , 
:365.99 

.. ,375490 
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Apêndice A Ixix 

H8 

::í 
~ 
I 
1 

o 
11 

12~ 9 

13~15 
14 

H6 

~ 

~ 
'.0 
! 

Jj
N0 2 

1S 2 
7 ~ 

N/N ~ ::-- 3 

H 6
5 4 

8 

~'ii[DEiA-1/S - ,> 

H11 e H15 

7 ,51-7,60 (m, 4H , H4' H 12' H13 e H 14), 
7 ,88-7,90 (d , J = 6,9, 2H , Hll e H1S), 
8,12 (si , 1 H, H3) , 8,67 (s , 1 H, H6) , 

12,22 (s, 1 H, Hs) 

H4, H12, H13 e H14 , 
H3 a;) (lQv .~ 

N g~ '-"~~:i ~ 
..... ,..: I," o ";:". ':~~LO 

'f "'r'~ ~--,~~r+ 
11.." . \ i-t: IJ I 

}lI lo' \.. j/ \. .l' "-. ...•...... _" - _ ... __ .// - __ _ 

fy' _ _____ .J '-. .. ___ _ 
0.,93 

, 6 ~5. 

0.87 í.95 419 

7~5 
Chemical Shift (ppm) 

H~O 

N 
M 

T 

DMSO-<f6 ,.., 
~",g:g :g~~ I ~ 

......... ....1.-... __ ...... 
~i7::~. r~ j ,i ~ 

. ____ ...-JLJJUl __ . __ . __ .. Jl~ ... Jl 
100 O 93 087 • 19 0.0:\ 

i i; .i ~j , : ,.;.;::i:;:::,....,.~.,....,-.'T".r'T_T-._.,...,..." ....... """' 
r~12-r-r--".-·1 1 ... '1~!'··, f-1··é ·t'-.",,··-r-rT<-.. ··r6~-··1'··-rT'l~~' 2. 6 I 

OBA·1S 12.6 (2 .514) em (99 :154) 

10° 1 
! 

I 
I 

%111i 94 

Chemical Shift (ppm) 

1274.QOI 

309 .94 

[275.03 403: 
:/ 

i i. 336.93 38787 
. 12093 202 .04 • '40... :275.99 375.12 

. ;. • • . .141 .01 229.04 341 .92 
oji!J~liáU.Ll . ...L.;l~ ...... ,_~~~03 ,.~-~--;!~~~.~:~-.;~·--j~r:"'-:;.-.-b-·_~ 
100 125 150 175 200 22.5 250 275 300 325 '350 375 400 
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Apêndice A Ixxi 

o 

9 

14 

H6 

6 

H3 

H11 eH15 

H4 
N!.Q2 

3,83 (5, 3H, OCH3), 
7,05-7,07 (d, J = 8,60, 2H, H12 e H14) , 

7,55-7,56 (d, J = 3,18, 1H, H4), 
7,88-7,90 (d, J = 7,80, 2H, H11 e H15), 
8,11-8,12 (d, J = 3,9, 1 H, H3), 

8,66 (5, 1 H, H6), 12,10 (8, 1 H, Hs) 

t.:ill.4 H12 e H14 

.J{M04~,!a .6 Hz. 

MOI J{M02)::?,8 ri. MOS ::; 
h 0, r f"~' .f) 

J(MOll,;3.9 HZ ~ ~ J{M03)~3 , ? til, ! ;: 
N ~ :: in ir"" 
-:-: l~ ~ ~ r! 

'" '1'", 1\· , ,,, '"I 
.;: ~ J il j , "" -' '\ '- " 

j , IL J; 1\ , f:f ___ -I1\c __ ____ -JII.--,..-I/ \..._ .. __ }i'C _ _ .. .-J/ \._, __ . ~_ 
0 .7 7 O.~2 1.63 0 .7; 1 .54 

Ch~mjCDl Shitl (r>pln) 

OCH3 ~ 
t;J' <'? 

i ? 
H8 

.... 
8(t~ ~~ 

~ ~ Z;:~ '. ;?' t DMSC<l6 

; (Q~...... ~ ~ , ...... , ~ - '" '" I '~ I I , ' 
<J;) \ ~ ...:- ~ N ' 

~ _______ .. _.1 . __ ,_.____ _. j JtlJl. __ . __ ,., ______ .. ___ i\.JL. __ ... L __ . __ 
0.11 r; .77 f .a:} 'l .&; 3 .00 
<:"._:.' ~"""'., , '., -,L., ~ ; , .. < • ',. " 

·····r~'i · '-:-··: · ·,····~·-r··'-r'~ J i • ~~'r·"';~"1· ··r·T~...,.···t··l-~-r'""'.r·,....,··"'I-->!-rt···l""""'I"·-r-rT-,r· ·~·· · I'·-;~·"'I-<r-r· ·r~'~·' · .. 't"-r_r···l-"---': -- -r--"T···r-~ ~ ···r ·" 1"...,., 

14 12 10 8 6 42 o 

D8A-3S 90 (1 .793) em (85: 168) 

100 · 

Chemical 

340.0 2 

'385 .90 

383.92. 

367.00 , 
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Apêndice A Ixxiii 

14 

H3 

M}l1 

o ~~02 
7 8 ~ 

9 "N/N:::-... o--- 3 

H 6
54 

8 

H11 e H15 

t".19-2 

J{M02}.::S .. 3 Hz 

Chemícal ShiR (pprn) 

; 

H8 

N 
~ 

IDBA-5S 94 (.Ul73) em (94:'124) 
, 100 '112,95 

.t.lfo 

163.03 

= q 

5,86 (8, 2H, NH2), 

6,56-6,58 (d , J = 8,3, 2H, H12 e H14), 

7,48-7,49 (d, J = 3,7, 1 H, H4), 

7,62-7,64 (d, J = 8,3, 2H, H11 e H15), 

8,08-8,09 (d, J = 3,9, 1 H, H3), 

8,59 (S, 1 H, H6), 11,82 (8 , 1 H, Hs) 

H12 e H14 
NH2 

rvt~\~4 

... J(M04:)~fL3 Hz 

H20 

M 
,,; 

.~ 
-..r) 

324.96 

1289.011 351,92 
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Apêndice A Ixxv 

~ 

H8 

1 jr. 

H3 

14 

~~.º1 
,J~MOI);::3.9I-!z 

~.-

;ci.;d ... ~ , : 

o 

9 
6 

t1·~2 

J{M02~::,p.6 Hl 

NO 
a';«,) 

':: '7 

H11 eH15 

f'Jl_~'3 o/:.~ 

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

7,33-7,35 (d, J = 7,6, 2H, H12 e H14), 

7,55-7,56 (d, J = 2,9, 1 H, H4), 

7,80-7,82 (d, J = 6,6, 2H, H l1 e H1S) 

8,11 -8,12 (d , J = 3,9, 1 H, H3), 

8,67 (s, 1 H, H6), 12,15 (s, 1 H, Ha) 

J~M:B},~2 . .il Hz J{Mt)4!:=tG H;;: 

~:2 
t:: r:~ 

H4 

"'M -,,? <,"> 

,. 
H12 e H14 

" "'rr~"~T"TT" 'I " .,.,";",- ''''·1~r'·~''''l'1" ... 't'''1''''~~1 """';"'''Y':'~-:"I'''''',!-'''''''!'''''~~~':'''''''T':''1'''''''''' :' :. :.,.,.. .......... ,"',.--.,.-- ... ,., ... ,., T""r1"r,:,-""~~"" ···,·,,..·· .. -,.· ...... r .. ·'·'· 
8 .3 8.2 a 1 a.a 7.S 7.8 7 .7 7.6 7.5 7,4 7 ."3 7.2 7 .1 

Cl1emical $hift (ppm) 

~ 
~ 

H6 

~!:s:g 

~-~'~.~ 
.r,- .~-M 

~ ~';! 

u.~') 0.110 1.(,!.fi 2.0 .. 

DMS.o-<l6 
C't_ 

~~ , i 

CH3 

3.1.2 
: .. _h.' v···." ..,.~ :.,,,: ,...... " 

.:.,.,.:"< .. :.<:, ...... ;v,., .. I"·' ... '·r.,.,.' ... r'~ • .,l.~ .. !·· ,...",. .. -.'1-' .. ,.,.,r .. ', -: ... rr<-··'1",..: .. -i..,':' ,.';··: .. .. : ... -,·:;w .... ; .... ,.!,..,.,.:~, . ... .. . ...~~"!l"'r,,.. .. .. ~ .. :'..,..,.1":~~I ... :'·: .. 'rr1"'~r' .. .,.~'~,..7'T'Tl""'~"1'~·'1rrs,.....,.~,.,...,. ...... ·!""l"Tt'(.....,....~~.,.., 
12.5 12,0 1;.5 1LO 10.5 10..0 9.5 9 .0 85 6.0 7,5 1.0 {\.5 60 5.5 5.0 4 .5 4 .0 :3.5 3 .0 2.5 2..0 1}i 1.n 0.5 Ó 

' DElA-7S151 (:i.015) em (102:162) 
, 100'~ 

112.95 
/ 

116.95 
-: 

Ch~m:car Shift 

350,96 
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Apêndice A Ixxvii 

H8 

H6 

<O 

'" 'f' 

H12 e H14 H3, H11 e H15 
Mqz 

"1.D
' JIM01).8.1H,. JiM02>.;:7.1 H. 

('\ M~ H4 

«I~ "'~ c9 

~T ~ i 

7,60 (si , 1 H, H4 ) , 

8,12-8,13(d, J = 7,1 , 3H, H3, H11 e H1S) ' 

8,36-8,38 (d , J = 8,3, 2H, H12 e H14), 

8,66 (s, 1 H, H6), 12,49 (s, 1 H, Ha) 

"J\ J \ 'f 
~b,--___ },~ __ ",d)<,,~ _ ... ____ -./..;".--

0."2 12$ 3.04 

Chemical Shift (ppm) 

D8A·9S 152 (3.035) Cm(95:155) 
'100 ", , 106.04 

% , 

112.95 

1'15.92 

.. 124.97' 
144.06 

1.0U 

'DMSO·-d5 

4 

381.88. 

13,~.981 

354.91 :38292 

'319.99 13569Q :383 .89 
,(' }/ 

011 
2'3.06 

'69.10 195.07 / .• 231 .16 288.72 

100 ..125.. .. 150 175 200 225 250 ..... 275 ~oo 3?~.. 3!iº ........ 375 400 
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Apêndice A Ixxix 

H8 

~' 

~ 

! 
,J"-." " 
tl.S3 

12 

o 

H6 

"" "" ~ 

Jj
:02 

7 '\::; 

N/N ~ ~ 3 
H 6 5 4 

H11 

3,82 (s, 3H, OCH3), 7,18 (si, 1 H, Hd , 
7,44-7,46 (m, 3H, H3, H4 e H12), 

7,57 (si, 1H, H15) , 8,12 (si, 1H, H,, ), 
8,68 (s, 1 H, H6 ) , 12,18 (s , 1 H, Ha) 

H15 

H3, H4 e H12 

.tO ...... 
ii ~ 

H13 

t-~ t ri"- ~ 
n 

_ . ___ . __ .. ~j/t.... ~ ____ . __ .... 
(\ í\ ! ! \1\ 

) :'(_, _________ 11\)/ \,_-.J./'c __ .. -. __ 

Chem;cal Shifl (pprn) 

OCH3 

'" NO:> 
<:q"" 
"" ' 

.... 
. '" ter) 

.<0" C_j 

.~ ~Y~~f~~ I" ~ 
iJ I 'Ii \ f, I! li , 

DMSO-d6 

.• J I....... •• _ •••••• J-L .... _ .. J'!. .... . : \.. . ...... _ .. _. __ ..... ~ ..... __ ........ ...... _.)10._..../ \....-__ ~ ...... >--,_~ 

0';8$ .tU? Vl6 3.0'0 
<::: ;::: "C:.t h . • 

~ ''' T'''~ ' ''' ~' T"',"'l'- ' - ,- , -,-r''f~rl~~ "r T" '-,~, 'r-;'-,-. -, - , T-;-ê'-'f'""'l~~"" 'l' ··j····j ····1·····;····. ··· ., .. .. : ... "'T~~~' r·W~' ····1 ·········f····r·· 

12 10 86 42 
·T .. ·r .... l ··~ · .. T ··· '· 

. Ó 
Chemiçal Shift (ppm) 

i D8A·11 S 90 (1 ]93) em (8ti;"l83l 
367.02 

340.03 

385.92 

1 12.98 

3,42 .04 

1304,101 
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Apêndice A Ixxxi 

12 

OH 

;;j 
oi 

1\ 
.... _._,,)A ... _ .. _ .. 

C!i~ 

H8 

~ 
~. 

100' 

o 

9 ~
N02 

1 S 2 
7 ~ 

N/N~ :o-- 3 
H 6 5 4 

8 

Hll 
H6 

Q.gn oa2 

Chcrmwl Shjft (pvrn) 

'o 
N '" ~ l' t 

j 

.., 
~ 

H12, H13 e H15 

H3 

'" 

",. 

'" 

li 
H~ 
l:r.. 
l r; 

U1 344 ~.05 

'" ~ 
~ 

I 
~ 

i.) 99 !)fj\J O B2 '3 44 
..... ,,' . _ . i , \ .... _.,j" , ..•. 

7,00 (si, 1 H, H4) , 

7,28-7,33 (m, 3H, H12' H13 e H15), 

7,57 (si, 1 H, H3), 8,13 (s, 1 H, H11 ), 
8,66 (s, 1 H, H6), 12,15 (s, 1 H, Hs) 

~" 7:i 

ji 

"' ,~ 

____ jJ \.._~)L_ .. ____ ._L 

" · ~··<T~r"'-"~.~--, ---. . -~-.-. -. ~.........,....,...,. ~ .. ,.., . • ,'f "'~'1"!""~"""'1""~''''1',!, :·' ·! ·y·T:··!·,.· ... ·: ·_· .. · ,. · ~·r-·~,....,·,.·v·y·~·r· .. · .. ·,.·, 
13 . 1~ 11 íO 9 8 7 6 ~ 

(3.235) Gm (96 ;1"13) 
06.07 

116.92 

144 .07 

146_07 

169.11 195.08 

Cheml('.;!.I Sr:ift (ppm) 

. 213.07 

352..94 

353 .96 

..,· ... ··'·r-,··· 
O 
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Apêndice A Ixxxiii 

12 

CF, 

H6 

I',,, 
~ 

1\ 
_ -,d·\:.. 

~
N02 

1S 2 
7 ~ 

N/N0... :--- 3 
H 6 5 4 

8 

H11 e H15 
r~,1 

H3 

7,61-7,62 (d, J = 3,4, 1 H, H4) , 

7,78-7,82 (t, J = 7,6, 1 H, Hd, 
7,98-8,00 (d, J = 7,3 , 1 H, Hd, 
8,13-8,14 (d, J = 3,4, 1 H, H3) , 

8,20-8,23 (m, 2H, H11 e H1S), 

8,67 (s, 1 H, H6), 12,40 (s, 1 H, Hs) 

H13 H12 H4 

J(M01);::10 ,3 Hz II(!º~ ~.Q1 M.!)5 

~ MR2 J(MO~)!".73Hzd(MO~~:7 .6 Hz J(M05); 3.4 Hz 

r ~~~ ·.o. ~ , N~ ,,~~ 
(' t:OWQO 9~ co· ,....:::e ,.~' ~ 

)
\Z- .... I .0:> • ;-..: , • 1---' 

_ .......... __ .. _~_~~~,/ 'vV~_ .. _);j;y __ .. _"'")!J;~~_j'>C ____ _ ._. _ 
079 1:1;11 6.86 0.85 1.00 0.75 

j .••. , .... ~.~,. ..•• ~ ~",:::..,:,,:.l t: .. .. ; .... ,J L· 0.0 -; l ,I 
";' .. . i I.· T"'l"'rP'~~'!""T1'r-T""'ft,.n·'·fn·tN'~n'l j , 11 , i ; . '!' ~ i I " ' , j, I ,. ' i; •• ·i j, IJ t:.". r,··n.·p·l·Y·rp'·"".1iTrr:"f·"T"T~' 

8 .8 8 .7 8.6 8.5 8 .4 8 .3 8 :2 8 .1 8 .0 7.9 7 a 7 .7 7.6 7 .5 7.4 . 
ChemicaJ Shíft (ppm) 

H8 

o ~ ~O~MO~N~~~ 
; 'P~-~:~~v~.~:cpc 
1 j .IJ.j .. }Ü~ J ___ . ____ ... _ ... _._J<__ . 

O.S8 H!1 0.75 
.. I i,,~~i,i '"' i; 

,., 
n · 
~ . 

DMS,Q'<l6 

o~' ~ ~C"'l , ~ 

'2-j~ __ 
.- -_ ..... ,.-' 

r-r--r--'"\-r-tj~"':""-r .. '--l .... T····r, ........... r»-; .... -r--:' ... ,.. 'r-'l'--r-r-r"j"'r"! ... I ... .,.--..... r ...... ·' ... l ... ·T .. ·T-?~·l - .. r·· .. r-T .. ·l·_·!- -·--·i--r..,-..--.r-T- , I ' , I 
8 (3 4 2 (j 14 12 10 

.ChemícaISh!ft (ppm) 

DBA-16S ~7 í1.933) Cfn (97:190) 
"~ 106.05 

0,;, 

404 

112.95 

i 116.92 
:/ 

[341:96J 377.90 

i·3?9.90 :/ 1:1131,.05 146.07 

° LtliL:.l,', .. . J.~.~6~.1.~.;._::11~~" ::~~~S.~~:8.:t?:.~ .. 212.:9.2. 
343.00 

393. 16:1 
_.".~:~;-_. ;~L 

1 ÚO 125 150 175 200 225 250 .. ,275 300 325 350 375 400 
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---' 
:, 

_',' : ~r rn~ ~'.~ 1\1(;':' 

Apêndice A . L' ." .• '_ i~ ... ,t: ue São Paulo -# < 1 xxxv 

H8 

o 1 2 ~
N02 

7 S ~ 
9 ..... N/N::c-... ~ 3 

H 6 5 4 

H6 

.. 
<D-

I 

0.86 
L--J 

i i I i 
8.7 8.6 8.5 B.4 

~ 
í 

1.00 

" 

8 

T 
8.3 

H3 e H15 M.Q1 H1 2 

M.ll.2 

'" H1 1 J(M02!=.8.1 Hz .., 
I '" ~., 

fi <Q "':-_-

1.55 1 .84 
L--J L----./ 

B'2 8'1 8~ 7'S 7'8 
Chemc., Shln (ppm) 

.. 
"' '" I 

'" .., 

0.86 1 .551 .84 
IJ lo! U bI 

d .5 • d .o • d .5 do' 11'.5 • 11'.0 ld.s ld.o ' 9'5 • 9'0 • 8.'s • 8 '0 • 7'5 

OBA-18S 138(2.155) em (130:146) 

100 ] 

! 

0/0 .. 

169.99 

15302 

172.00 

188.00 
234.96 

7,63-7,64 (d , J = 4,4, 1 H, H4), 

7,85-7,87 (d, J = 8,3, 1 H, Hd 
7,89-7,91 (d, J = 8,8, 1 H, Hl1 ) 

8,17 (si , 2H, H3 e H15) 

8,66 (s, 1 H, H6), 12,37 (s , 1 H, Hs) 

H4 

M,Q,3 

J(M03);:3.S Hz ' 

M'" <Qtc! 

~"I 

0.88 
I--J ,.......,...... 

7.7 7.6 
T 

7.5 
T 

7.4 
,.......,....,. 

7.3 7.2 

'" " '" I 

~ 

'" 'i' 

:::: 
í 

• 5'5 5'0' Ú 4'0 Ú 3.'0 ' Ú . 2'0 • 1.5 • 1 'o 0'5 ' 

266.94 294.91 
' 268.91 296.88 

313;87 

341 :88 

1343.87 1 

37782 404.85 

. .•. _ ...• 
200 225 250 325 350 375 400 

Daniela Gonçales Rando 





Apêndice A 

H8 

g 
N 

í 

.-, 
9.0 

o 1 2 Jj
N02 

7 S ~ 
9 ..... N/N ~ :o-. 3 

H 6 5 4 

8 

H6 
Hl1 e H15 

M 
.-: H3 

0.95 
b."...d 

2.00 1.0B 

" 8.5 " 8.0 
Chemical Shift (ppm) 

M ~ 
.-: 0-

I 

lã 
'[ 

7,62-7,64 (d, J = 8,3, 2H, H4 e H12) , 

7,95 (si, 1 H, H3) , 

8,13-8,15 (si, 2H, Hll e H1S), 

8,65 (s, 1 H, H6) , 12,31 (s, 1 H, Ha) 

H4 e H12 

2.10 
b-.:=d 

T 
7.5 

H~ 

l1 
7 

DMSÇ>-dS 

'" '" 7 

1.00 0.95 2DO 2.10 0.14 
k.' ~ .... .JI-J UU 

1'; 

í 

Ixxxvii 

1;1 .5 do 11'5 11'0 1 0.5 10.0 9'5 9'0 a'5 8.'0 7.'5 7 'o s's 6.'0 5'5 5'0 Ú 4'0 Ú 3'0 Ú 2'0 1 :5 1.'0 0'5 
Ch_mical Shift (ppm) 

OBA-22S 135 (2.694) em (12 1:169j 

100 

154.00 

% 

153.02 : 

156.00 

.: 
172.04 

278.95 

242.99 250.97 i 280.95 

175.05 147.00 219.00 252 .95 i 

1325.90 J 

' 327.91 

328.90 38887 

390,8 

o- i, . ......... 1.~.:PJ ...... ~L~~ . .i... ..... .l.!j ......... :.:l ..... y ...... ~_! _ ____ !:L __ ..... , .. ,~ .. Jt .. ~ ....... . 
100 125 150 .. J!.!:i ....... ~.º9. ........ 225 250 275 . . 375 . 400 
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Apêndice A Ixxxix 

o ~
N02 

1 2 
7 '\:: 

N/N~ ~ 3 
H 6 5 4 

8 

H4 eHll 

1~93 

H3 H12 JIM03\::5., !-i,. 

~1.01 J(M021=8 3 Hz 

• J(M01l;,37 fi, ~1.92 

JíM03i?3.9 Hz 

Ç') M04 "'. . ... 

~, M 

H15 

7,42-7,44 (d, J = 8,3, 1 H, H1S) , 

7,59-7,61 (m, 2H, H4 e Hll ), 

8,00-8,02 (d, J = 8,3, 1 H, H12), 

7,13-8,14 (d, J = 3,7, 1H, H3), 

8,67 (s, 1 H, H6), 12,37 (s, 1 H, Hs) 

--- ._ .... , .. ::! .. . " .... _.~_ ... '.".-. ____ j\]L 
'00 U)6 2.00 1 13 

•••.•••••.•••.•...•.•.• , .••..• " .. M.::. ... . . .. 1 . _.,,--. 
-,.-.: .r-"""'!~'T!~., ............. ~.-. r~'!·.'1 ..... 'l!'rl'r·f"" r.,.·;-. ..... ;.,'f'1"~T~'t"t'1 ... I"'t't1't"'..,..'±''''>'''i'l''''\''f'l'P'T'l''''P' 

U U ~ U ~ U U ~ n ~ 
Chemlc:a! St\ift {ppm} 

H8 

. ::; 
oi 

H6 :l? 
~ ... 

))i 
<;i 

~. gi 1. 

,,::; §'i'l li 
"""::çÕ "'" .~_ v N fI 

"'1;; li r; 1\ 

DMS,o·d6 

O> 
~ 

~ 

N 

" , i , .. I ... 
.~~ __ Jl~ ___ -~_ ... ,&_~ ___ ~ .. _ ~ ___ .Jl._.Ju,lJUl.,. ___ . ___ . ____________ .. ___ ._.) \J:J.___-,L ______ ._ 

112 o.a 006 '06 700 
~_·.,~ .. -·.,··~·~·.,· ·,""'!"" ... ;··pr·'l"·"'I··r·t·!·-·· ... w~..,··'I"·~·T·~·~·~··,··,·~·· .. ·'l'·' .. r·-.,.·--·:- ,-··,..· ~ ·--:··~·_· .. ··: T· .... -··:· .. !j·~...,.· ~.....,.,......--,-, ..... .,..,~, ~· ~. ~..,..,-,--~.~~.~.-·,..r-·;-.---:-....,·..,..r-i ..... ..,-··!-:..,··T·v .. : . 

13 12 '11 10· S 7 6 5 4 3 2 C 

DBA-24S 133 (2 •. 654) Cm (113: 176) 
100· 

i 
%.j 

163.00 

154.06 

Chem:('>o'1! Shift (ppm) 

I 18107206.02 

278.95 
242 .99 . l: 

" 232 .00 
'38.03 

133.02 

O'. .........L ... , ...... ~"".,.,. .. l'~.~. 
100 125 1 50 1 75 200 225 

1334.93 1 

335.93 

336.94 

306.96 '337.94 
397.90 

370 .. 89 
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Apêndice A xci 

H6 

14 
I 

NH2 

HJ 

Jj
N02 

o 1 2 
7 S ~ 

9 'N/N :::..,. :::--. 3 

H 6
54 

8 

.... DBA-26/~i.\ 

4,75 (si, 2H, NH2), 

6,71-6,74 (d , J = 8,3, 1 H, H12) , 

7,06-7,08 (d, J = 8,1, 1 H, H15) , 

7,17 (si , 1H, H11 ) , 

7,50-7,51 (d, J = 4,3, 1 H, H4) , 

8,10-8,11 (d, J = 4,3, 1H, H3) , 

8,64 (s, 1 H, H6) , 11 ,96 (s, 1 H, Ha) 

} ... ~~l H4 , .. M04 
, ' , MQL J(MD~1;6.' Hz O" 

J}ti01}::4,3 hz J(M~)=4"3 Hl ~ ,- J(M04r:15.3 M:l 

~~ ~~. H11 ~ f~º.:! ~;; H12 
1 ' r:-t-;. o:lg H15 ?~ 

.. ___ I __._._ ... _.1-______ Jl ___ Jt~J~l ___ Jt.- '" ~ 

Or4St);..fJí> 

~ 

10e j.12. I úó, H;~ tUH! 1 t2 

--. .. ~...-' r'';' .... : ..... ~:~.-r-.. ~ .. .,._ .. .,. .-1'-..-,..-"'!-......,._;:~. ·· .. ···:·· .... __ ··_·_.,.-;:Õ , 
··T····~ ·· 

Cherr.ical Sh!ll (pp~n) 

H8 ~ 

:: ~ ;:: ~ i 
~(l) ~~ ~~ ! ' ~ 

~ ! ~.I~ ~ ~ 1 'fi ! I \!) :x} ~ 

~ I 1 r'l NH2 ! \ ~ li i 
,. i . R 1 I • I' ! i 
" o , :1 r. , I , I / \ , __ .~!. '... _ _____ __________ /"----.J~\......-J,,'--.-i'-t--.J"----"~ .... "'--1~ __ _ 

1.00 ~ tiS i O!! 1 02 10:2 

1' ..... ·'.,.1··~.,.!.,.·.,.'~ .. ~-· .. ·--,-~-·-,--;", -"~,?"· !,!,",,,·p"<""'~ .. ---r"'''--''''l"-''''':"''''''·'·F'' 
', 2.0 , i .5 . ,i o '0.5 10.0 s:s 9:0 Ú 8.0 

.,...T-,.,'r"· ... ,,; ...... -'·f:·-',:-:·:.,;.,·!':-Tn.~! ....... ~ .. ~ "0 I - 'i ... 'f-r ....... ·,. ,·,.,:'·,·,.., .... ·,.. .. lT'<·""'!r ~ ..... r~ ... '·,.,.,."..,T· 
7,5 7.0 6.5 5,0 M . 5,0 ~ 5 4.0 3-li 3.0 2,5· 1.0 1.5 
Chemj~1 Shift (ppOl) 

DBA-26S 157 (3,135) em (130:240) 
100·; 110,9 

129.0 

%,j 

160.8 

197.8 

195.8 

1'70,0 
199,8 

1304.91 

,305,9 
340,8 

"306.9 ;342,9 134.0 ,170.8 
. 367,9 400,8 

; 174,8 020'1.8 265.0 279 1 , 348.9 

Q.L .t>, :.U:: .. :: : : . :~ ._~~ .... _-_._.r--~ .. :.~ ~=~~~ .~Q~..-f~ 
100 . pS 150 75. 200 ?25 ... ??0?J5 . .?ºº 325 350 375 400 
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Apêndice A xciii 

HO 

~ 
í 

o 1 2 Jj
N02 

7 ~ 
N/N:::-.... ~ 3 
H 6 5 4 

NH2 

H6 

<1; 
",r 
I 

1.07 
\.......-J ,..--.--.--.-, 

6.5 

8 

MQ3 

H3 J(M04),,3.9 Hz 

~M03j;3.7Hi 

M~4 "i;l H4 

~""''f1Jl ~~r 
I'- '-<., , . 

1.20 0.88 
~\;.....-.l . 

6:0 7:5 
Chemical Shift (ppm) 

0.85 1 .07 1.20 2.85 
~,,1 bo:d ' kd 61 . b=i 

12.5 12 .0 11' .5 11'.0' ld.5 ' ld.o 'ú 9.'0 8'5 8'0 7'5 
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APENDICE B 

"PLANEJAMENTO E SíNTESE DE PRÓ-FÁRMACOS 

POTENCIALMENTE TUBERCULOSTÁTICOS" 

Trabalho desenvolvido em paralelo ao trabalho de doutorado direto 
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No geral, os transportadores são desprovidos de atividade terapêutica. Nestes casos 

as formas latentes obtidas são os pró-fármacos clássicos (Wermuth , 2003). 

Entretanto, quando o transportador também apresenta atividade, a forma latente 

resultante é denominada de pró-fármaco recíproco. É uma forma de latenciação vantajosa, 

que permite obter derivados de atividade mista ou de atividade única por mecanismos 

diferentes. Busca-se, desta maneira, obter sinergismo ou complementaridade de ações 

(Singh, Sharma, 1994). 

A.1 .1 .1 . Pró-fármacos de ação prolongada 

o planejamento racional de pró-fármacos deve considerar, em geral, a existência de 

grupos funcionais na molécula do fármaco e do transportador e os sistemas enzimáticos 

passíveis de serem utilizados na biotransformação específica ou não (Friis, Bundgaard, 1996). 

Entre os diferentes tipos de pró-fármacos merecem realce as classes de fármacos nas 

quais a administração deve ser efetuada em longos períodos de tempo. Reduzem-se, 

destarte, as doses e, concomitantemente, a toxicidade. É importante, no entanto, que a 

liberação controlada do fármaco do transportador polimérico permita que se atinja a dose 

mínima eficaz, sem o que não há a manifestação biológica pretendida. 

Os transportadores mais utilizados com vistas a este objetivo são os polímeros 

(Duncan, 2003), biodegradáveis ou não, os primeiros mais empregados por suas propriedades 

físico-químicas e biológicas mais adequadas. As características básicas para a escolha 

desses transportadores são: 

x ausência de toxicidade ou antigenicidade intrínseca; 

x presença de grupos funcionais para a ligação dos fármacos; 

x estabilidade até que se atinja o local de ação e 

x incapacidade de acúmulo no organismo. 

O tipo de ligação entre fármaco e polímero é, em geral, covalente, por permitir 

liberação lenta e gradual da porção ativa (Chung, Ferreira, 1999). No entanto, não raro, a 

ligação não é direta, mas feita por intermédio de grupos espaçantes, sem atividade biológica. 

Tais grupos podem, dependendo do comprimento e da estrutura,facilitar o acesso da enzima 

à ligação, permitindo a liberação do fármaco da matriz polimérica com maior facilidade. 

Também, permitem estabelecer a ligação entre grupos funcionais que não formariam 

necessariamente ligações lábeis entre si. 
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Figura 2. Fórmulas estruturais dos polímeros quitina e quitosana. 

Devido à limitada solubilidade da quitina em solução aquosa, a quitosana é mais 

conveniente para as aplicações industriais. Ainda que o grau de desacetilação afete a 

solubilidade da quitosana em solução aquosa, esta é solúvel em soluções ácidas e levemente 

solúvel em soluções fracamente alcalinas. Soluções de dimetilformamida ou dimetilacetamida 

contendo sais de lítio são, muitas vezes, utilizadas como meio solvente, em reações de 

modificação das estruturas destes polímeros(Shigemasa et aI. , 1999) . 

A quitosana é quase atóxica (DL5o = 16 g/kg de peso corpóreo) para administração 

oral. A dose segura de quitosana é cerca de 1 g/kg de peso corpóreo/dia para administração 

por via oral e cerca de 4,5 mg/kg de peso corpóreo/dia para administração intravenosa(Hirano 

et aI., 1990). 

A quitosana é fonte potencial de polissacarídeos, principalmente devido à sua estrutura 

específica e suas propriedades. Sua natureza catiônica limita a utilização em soluções 

aquosas apenas em presença de ácidos em excesso visando formar sais solúveis (Heras et 

aI., 2001). 

A busca de compostos mais hidrossolúveis de quitina e quitosana tem ocupado 

posição de destaque. Uma das razões para o problema da solubilidade da quitosana 

fundamenta-se na rígida estrutura cristalina e na presença do grupo amino primário e/ou 

acetamido, os quais têm importante papel na formação de características conformacionais 

estabilizadas por ligações de hidrogênio intra e/ou intermoleculares (Heras et aI., 2001; Zong 

et aI., 2000). A remoção dos dois átomos de hidrogênio resulta em maior solubilidade em 

solventes aquosos. 

Derivados acilados (Kubota et aI., 2000), sulfonados e/ou sulfatados (Morita, 

Katsuraya, Hatanaka, 1999) e fosfonados (Heras, 2001) de quitosana foram sintetizados e 

apresentaram solubidade em água relativamente mais alta que os compostos de origem. 
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A quitosana pode atuar como agente ativador de macrófago por meio da mobilização 

de ácido araquidônico. Estudo recente da Universidade da Califórnia mostrou que células 

marcadas com ácido araquidônico triciado, quando expostas a diferentes concentrações de 

quitosana e em determinados períodos de tempo, apresentam mobilização do ácido 

araquidônico de forma dose/tempo dependente (Figura 4) (Bianco et aI., 2000) . 
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Figura 4. Estimulação da liberação de ácido araquidônico por quitosana em macrófagos P388D1 • 

Fonte: Bianco et aI., 2000 

Este mesmo estudo sugeriu que esta mobilização de ácido araquidônico ocorreria 

mediante ação da quitosana sobre um receptor denominado PLA2 do citosol da célula. Este 

receptor está envolvido na mobilização celular de ácido araquidônico pelo fator de ativação 

plaquetária (PAF). Concluiu-se, assim, que a quitosana possui propriedades pró-inflamatórias 

similares àquelas apresentadas pelo PAF. 

Também é reconhecida a existência de uma família de enzimas quitinolíticas expressas 

por macrófagos, chamadas, genericamente, de quitinases. Tem sido detectada em placas 

ateroscleróticas, no sangue e em tecidos de cobaios infectados com Aspergillus fumigatus. 

Sua função fisiológica é desconhecida, mas acredita-se que, por ser a quitina um componente 

de parede celular de fungos, a função desta enzima esteja correlacionada com a defesa do 

organismo (Renkema, 1995; Tjoelker et aI. , 2000) . 

Outra possibilidade é sugerida pela observação de que subgrupos de macrófagos 

carregadores de lipídios, em lesões ateroscleróticas, expressam a enzima. Alguns autores 

especulam que a enzima possa modular a matriz extracelular das paredes dos vasos e, assim, 

afetar o fluxo sanguíneo no tecido, remodelando eventos associados com a aterogênese 

(Tjoelker et aI., 2000). 
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x quitina (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 

x quitosana (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 

A.3.1.2. Solventes 

x acetato de etila (Merck) 

x acetona (Merck) 

x clorofórmio (CARQ - Cromato, Merck) 

x diclorometano (CARQ- Cromato) 

x dimetilsulfóxido (DMSO) (Synth) 

x dioxano (Merck) 

x etanol (Merck) 

x éter etílico (Merck) 

x metanol (Merck) 

x N,N-dimetilformamida (DMF) (Nuclerar CAQ - Casa da Química) 

x n-octanol (Merck) 

x tetraidrofurano (Merck) 

A.3.1.3. Solventes deuterados 

x clorofórmio deuterado (CDCI3) (Aldrich, Isotec Inc) 

x água deuterada (020) (Isotec Inc) 

x dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) (Aldrich, Merck, Isotech Inc) 

x padrão interno - tetrametilsilano (TMS) (Sigma) 

A.3.1.4. Membranas 

IX 

x membrana para diálise em acetato de celulose 12.400 Da, com 49 mm de diâmetro 

(Sigma) 
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A.3.2.1.1.2. Síntese dos pró-fármacos de ação prolongada de isoniazida 

Suspendeu-se o hemissuccinato de quitina ou quitosana, sob agitação magnética, em 

DMF e, a esta suspensão, adicionou-se a isoniazida, DCC [proporção de 1 (polímero, com 

base no número de moi de COOH livre):3 DCC, em pequeno volume de diclorometano. 

Manteve-se sob agitação, à temperatura ambiente, por 4 horas. Em seguida, adicionou-se 

mais DCC (mesma proporção anterior), mantendo-se a agitação à temperatura ambiente por, 

no mínimo, 30 horas. O produto final foi dialisado contra água destilada em membrana de 

acetato de celulose (cut oft 12.400 Da), de 49,0 mm de diâmetro, até pH constante. A solução 

dialisada foi liofilizada por 24 horas, obtendo-se o pró-fármaco purificado. 
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Figura 6. Obtenção do pró-fármaco polimérico de isoniazida. 

A.3.2.1.2. Síntese dos pró-fármacos poliméricos hidrossolúveis de isoniazida 

A.3.2.1.2.1. Síntese do derivado N-metilenofosfônico - NMFQ (Heras et aI. , 2001) 

Preparou-se solução de quitosana a 2% (p/v) em ácido acético glacial 1 % (v/v) . Uma 

parte (em peso) desta solução de quitosana foi colocada em balão de fundo redondo e uma 

parte de ácido fosforoso (em peso) dissolvido em água foi adicionada, gota a gota, sob 

agitação durante 1 hora. Elevou-se, então, a temperatura do meio reacional a 70 °C e uma 
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membrana de acetato de celulose e dialisada contra água destilada por 3 dias e, então, 

liofilizada. 
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o 
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? 
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REAÇÃO COM GRUPO FOSFOROSO 

Figura 9. Reação para obtenção do derivado hidrossolúvel por meio do hemissuccinato de N
metilenofosfono quitosana. 

A.3.2.1.3. Síntese da succinilisoniazida 

Foram testadas duas metodologias sintéticas, descritas como segue. 

A.3.2.1.3.1. Metodologia I (Greene, Wuts 1981) 

Em um balão contendo a isoniazida (10 mmol) suspensa em clorofórmio anidro, 

adicionou-se o anidrido succínico (10 mmol) sob agitação. Elevou-se a temperatura a 70 °e 
mantendo-se a reação sob refluxo por 4 horas. Obteve-se sólido suspenso, que foi filtrado a 

vácuo e lavado com água destilada. O produto foi secado em bomba de alto vácuo e mantido 

em dessecador contendo pentóxido de fósforo. 

A.3.2.1.3.2. Metodologia /I 

Em um tubo de ensaio adicionou-se a isoniazida (10 mmol) e o anidrido succiníco 

(10 mmol) suspensos em THF anidro. Submeteu-se a mistura reacional a ultrassom por 30 
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Figura 12. Obtenção do pró-fármaco polimérico hidrossolúvel de isoniazida. 

A.3.2.2. Análises dos Compostos obtidos 

A.3.2.2.1. Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de 13C e 1H 

xv 

Os espectros de ressonância magnética de hidrogênio C H RMN) e de carbono C3C 

RMN) foram obtidos em aparelho Bruker DPX300 (300MHz), da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

Devido a problemas com o PROBE normal, as análises de ressonância magnética 

nuclear foram realizadas utilizando-se PROBE inverso. 

A.3.2.2.2. Espectrofotometria de absorção no infravermelho (IV) 

Os espectros de absorção no infravermelho (IV) foram obtidos em espectrofotômetro 

FTIR Bomem, no Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo. 
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AA.1. Obtenção dos pró-fármacos por meio do uso direto de quitina e de quitosana 

Tabela 111. Dados de RMN para os derivados poliméricos 

Composto 1 

iç
6 O~OH 
5 7 o o 

4 H 1 

f 
. o-j---

-- 0
3 

2 n 

HO fi L~ - /NH 

~ o 

Composto 2 

tç
6 01. . ~ 8 

_OH 

5 - ~ lr 
o o 

4 H 1 
0- ---

--[O 3 2 1n 
HN .............. 
9 11 10 

O 

Composto 3 
15 

~ X· 6 o 7 ~ ~N 

~ 
9 10 '~ .... ~~3 ~ 1 

o o H 12 ~ 16 

• H 1 o 0- ---

--{O 1 n 
3 2 

HN~20 
18 11 

o 

Composto 4 

15 

~
o 14t? 

o 7 11 H .... N. 13 

~ 
9 10 N 12 

o o H 

4 OH o 
--{-o 3 2 )'-o-h" 

NHR R=H acet"l , I ou succinil 

16 

1,78 e 1,92 (s, 2,44H, CH3 

unidades acetiladas) 
2,35 (m, 16,59H, H7,T e Hs,s'); 

3,47 - 3,58 (m, 20,89H, H2 -H6); 

4,50 ( d, 1,00 H, H1) 

2,08 (s, 1 ,88H, HlO); 
2,73 (d, 2,63H, Hs); 
2,95 (d, 2,57H, H7); 

3,35 (m, a, H2 - H6) 

2,08 (s, 1 ,88H, H20); 

2,73 (s, 4,01 H, Hs); 
2,89 (s, 4,01 H, Hg); 

3,15-3,60 (m, a, H2-H6); 

5,60(d, 2,58H, H1); 

7,71 (si, 2,56H, H14 e H17), 

7,93 (s, 2,00H, H15 e H16) 

2,85 (s, 3,24H, Hs); 
3,01 (s, 3,24H, Hg); 

3,15-3,60(m, a, HrH6); 
5,72 (s, 5,07H, H1); 

7,84 (s, 1 ,98H, H14 e H17), 

8,81 (d, 2,00H, H15 e H16) 

Não obtidob 

Não obtidob 

26,18 (Cg) 

26,62 (Cs) 
48,35 (C2) 

122,49 (C14 e Cn) 
150,93 (C15 e C16); 

157,50 (ClO) 
162,97 (C13) 

25,31 (Cg) 

26,18 (Cs) 
34,20 (C2) 

121,85 (C14 e C17) 

151,06 (C15 e C16) 

157,50 (ClO) 
162,97 (Cd 

superposição com água do solvente deuterado, U baixa solubilidade no solvente deuterado, não sendo 
possível a aquisição 

Daniela Gonçales Rando 





Apêndice B 

A.4.2. Obtenção dos pró-fármacos hidrossolúveis de guitosana 

COMPOSTOS 

OH 
~ 

6 _OH 

~
OH ~s 
O NH

2 
O 3 2 11 -{- y

H >- '::''-PO,H, 
7 

9
HN

y10 

O 

R= 

H ~ monossubstituído (I) 

'C-PO H ~ dissubstituído (11) 
H 3 2 

2 

Tabela IV. Atribuições de RMN para o composto 5 

2,62 (s, 1 H, HlO), 

3,40 - 3,66 (m, 6,0 H, H7(1*) , H7(11*), H2(1), H2(1I)), 
4,31 - 4,58 (m, 5,7 H, H3 - H6), 

5,24 (si, 1 H, H1(1) ), 
5,56 (si, 1 H, H1(11) ), 

6,43 (s, **, H11 ), 

8,51 (s, **, Hg) 

XIX 

*1 = monossubstituído, II = dissubstituído, ** integração comprometida devido à troca com o deutério do 
solvente 

H9 

0.1 

n 

RMN-1H, 300 MHz, D20, 70 °C 

H11 

0 .1 

~ 

H3-H6 5.7 

,---L-, 

H1 (11) H1 (I) 

0. 3 0.6 

,l.-r.t, 

H7 (1),H7 (11) e H2 (I), H2 (11) 
6. 1 

,---L-, 

H10 

l/I 11.0 

9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 I 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 I.S 1.0 0.5 
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COMPOSTO 7 

8 4 :1)
0 3 

O HN 7 ~ 2 

14 ~1 10 ~H 5 I 6 N 1 
HO 13 9 

12 6 

O 

Tabela VI. Atribuições de RMN para o composto 27. 

OMSO-ds 

3,36(d, 1 H, H?), 
7,78 (d, 2H, H2 e Hs), 
8,77 (d, 2H, H3 e H5) , 

10,06 (s, 1 H, Hg) , 

10,66 (s, 1 H, Ha), 
11,74 (si, 1 H, H14) 

RMN·1H 
300MHz ~'l , . 

0 20 

2,76 (s, 4H, H11 e H12), 
7,96 (d, 2H,H3 e H5), 

8,84 (d, 2H, H2 e Hs) 

RMN·UC 
, ",#fff 

75 MHz, õ;: 
OMSO~ds 

28,05 e 28,66 (C11 e Cd, 
121,23 (C3 e C5), 

139,42 (C4), 
150,30 (C2 e Cs), 

163,82 (C7) , 170,39 (C1O), 

173,44 (C13) 
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As atribuições para os hidrogênios HB e Hg podem estar trocadas. 
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Infravermelho. KBr. 400-4000 cm-1 
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Tabela VII. Atribuições de ressonância magnética nuclear para o composto 8. 

8,15 (d, 2H, H2 e H6), 

8,99 (d, 2H, H3 e H5), 

10,23 (s, 1 H, Hg), 

11,02 (s, 1 H, H1) 

2,94 (m, 4H, H11 e H12), 

8,39 (d, 2H,H3 e H5), 

9,03 (d, 2H, H2 e H6) 

28,03 e 28,65 (C11 e C12), 
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162,30 (C7), 170,28 (C1O), 
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Embora seja possível obterem-se os pró-fármacos por meio da utilização direta dos 

polímeros quitina e quitosana, a dificuldade de caracterização de tais produtos levou-nos a 

optar pelo uso de um grupo solubilizante no transportador. 

O derivado N-metilenofosfônico da quitosana (NMPQ) foi obtido com relativa facilidade 

e em bom rendimento em massa (1,05 g a partir de 0,5 g de quitosana). Este derivado é 

prontamente solúvel em água, permitindo melhor caracterização. 

O espectro de RMN- 1H foi realizado a 70 cC, a fim de se diminuir a viscosidade da 

solução do mesmo em 0 20. Os sinais em 8 5,24 e 5,57 foram atribuídos aos hidrogênios H1 

do anel sacarídico da quitosana monossubstituída (I) e dissubstituída (11) em seu grupo NH2. 

Segundo Heras et aI. (2001), o rendimento de cada um destes derivados pode ser estimado 

pela proporção entre as integrais obtidas para estes dois picos. Assim: 

Tabela IX. Cálculo da proporção entre NMPO monossubstituído e dissubstituído. 

Os sinais em 8 6,43 e 8,51 foram atribuídos aos hidrogênios dos grupos amínicos e 

amídicos, respectivamente, presentes nas unidades não-substituídas e monossubstituídas do 

polímero. 

O derivado NMPO succinoilado foi obtido por meio de rota reacional semelhante à 

utilizada para a succinoilação dos polímeros não-fosfonados. O rendimento em massa para 

esta reação foi de 0,88 g a partir de 0,5 g de NMPO. 

Contrariando as expectativas, a solubilidade destes derivados em água diminuiu com 

relação à obtida para o material de partida. Ainda assim, foi possível a obtenção de espectro 

de RMN-1 H de boa resolução. Um sinal em 8 3,15 revela a presença dos hidrogênios 

metilênicos do grupo succinoíla. 

A etapa posterior seria a obtenção do pró-fármaco, propriamente dita, mediante reação 

do polímero modificado com o fármaco, no caso, a isoniazida, em presença de um catalisador 

de acilação (OMAP) e de um agente condensante (OCC), em meio de OMF. 

Contudo, esta proposta sintética não se mostrou adequada, uma vez que não se 

obteve o pró-fármaco, mas sim produtos provenientes, possivelmente, da reação da OCC com 

o grupamento fosfônico presente no polímero, em analogia ao observado com o OMSO e um 

grupo alcoólico. 

A utilização de OMSO como agente oxidante de álcoois é bastante conhecida e 

aplicada na química orgânica (Smith, 1994). O mecanismo proposto para esta reação se 
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Contrariamente ao esperado, obteve-se um sólido de coloração azulada, cujo espectro 

de RMN-1H evidencia ser um derivado do DCC que não a esperada dicicloexiluréia (DCU). 

A segunda fração manteve o aspecto do polímero de partida. Contudo, mostrou-se 

quase que completamente insolúvel em água evidenciando, assim , a perda ou modificação do 

agente solubilizante (P03H2). 

É provável que a reação entre o DCC e o fósforo do grupo solubilizante seja 

predominante, uma vez que o pró-fármaco desejado não foi isolado. Entretanto, não é 

possível afirmar que a reação proposta para sua síntese não tenha ocorrido, ainda que em 

baixa proporção, difícil de ser identificada em polímero de baixíssima solubilidade. 

A fim de se concluir a proposta inicial de obtenção do pró-fármaco hidrossolúvel de 

isoniazida, formulou-se nova abordagem sintética. 

Uma vez que não poderíamos utilizar DCC como agente condensante para a reação de 

acoplamento do polímero succinoilado e da isoniazida, partimos, então, para a síntese da 

isoniazida succinoilada e posterior obtenção de seu derivado cíclico succinimídico, mais 

reativo que o derivado acíclico. 

A succinoilação da isoniazida foi realizada por duas metodologias sintéticas: 

x via refluxo em clorofórmio por 4 horas (metodologia I), e 

x via aplicação de ultrassom (metodologia 11). 

Ambas as metodologias forneceram a isoniazida succinoilada (composto 7) em bons 

rendimentos (92,44, e 80,99% para as metodologias I e II respectivamente), entretanto, a 

utilização do ultrassom é visivelmente vantajosa devido a diminuição significativa do tempo de 

reação (de 4 horas para 40 minutos). 

Os espetros de RMN-1 H e 13C obtidos para este composto cofirmam sua estrutura 

juntamente com o espectro obtido no infravermelho (1708 cm-\ vC=O de ácido e 1608 cm-\ 

vC=O de hidrazida e de amida). 

Para a síntese do composto cíclico (composto 8 e/ou 8'), agitou-se, à temperatura 

ambiente e por 9 horas, a succinilisoniazida com cloreto de tionila, objetivando-se a produção 

do cloreto de ácido e posterior ciclização por ataque nucleofílico de um dos nitrogênios do 

grupamento hidrazida ao carbono carbonílico, com conseqüente deslocamento do cloro e 

formação do respectivo cloridrato. 

A análise dos espectros de RMN-1H e, particularmente, de 13C, obtidos para este 

compostos suscitou muitas dúvidas devido à sua grande semelhança com os espectros 

obtidos para o material de partida. Apesar de terem sido identificados os mesmos sinais em 

ambos os compostos, as principais diferenças entre estes espectros residem , apenas, nos 

deslocamentos químicos. Tal fato poderia ser ocasionado por estar o composto 8 sob a forma 

de cloridrato. 
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Para o composto 8, obteve-se apenas o acoplamento do hidrogênio Hg ao carbono C10 

(Figura 14), não sendo visualizado acoplamento entre o sinal em 8 11 ,02 ppm com qualquer 

carbono do espectro. Desta maneira, esse sinal foi atribuído ao hidrogênio do cloridrato. 

Daniela Gonçales Rando 





Apêndice B XXX1ll 

Finalmente, o pró-fármaco foi sintetizado pela reação entre o NMPQ e o composto 8. 

Um sólido amarelo claro prontamente solúvel em água foi obtido em bons rendimentos 

(0,021 9 de 0,039 9 de NMPQ). O espectro de RMN-1H confirma a estrutura desejada (H 11 e 

H14' 8 8,46; H12 e H13 , 8 9,41). 

Essa parte do trabalho resultou no artigo: 

~ Rando, D. G., Brandt, C. A., Ferreira, E. I. Use of N-methylene phosphonic chitosan to 
obtain an isoniazid prodrug. Rev. Bras. Cienc. Farm., v. 40, n.3, p.335-344, 2004. 
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