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LISTA DE ABREVIAÇÕES, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

11,12 EET = ácido 11,12-epoxieicosatrienoico 

12-HETE = ácido 12-hidroxieicosatetraenoico 

12-LOX = 12-lipoxigenase 

14,15 EET = ácido 14,15-epoxieicosatrienoico 

14-HpDHA = ácido 14-hidroperoxidocosahexaenoico 

15-LOX = 15-lipoxigenase 

17-HDHA = ácido 17-hidroxidocosahexaenoico 

17-HpDHA = ácido 17-hidroperoxidocosahexaenoico 

18-HEPE = ácido 18-hidroxieicosapentaenoico 

20-HETE = ácido 20-hidroxieicosatetraenoico 

5,6 EET = ácido 5,6-epoxieicosatrienoico 

5-Hp-18-HEPE = ácido 5-hidroperoxi-18-hidroeicosapentaenóico 

5-HT = 5-hidroxitriptamina (serotonina) 

5-HT1 = receptores serotoninérgicos tipo 1 

5-HTP = L-5-hidroxitriptofano 

5-LOX = 5-lipoxigenase 

8,9 EET = ácido 8,9-epoxieicosatrienóico 

AA = ácido araquidônico 

AADC = aminoácido aromático descarboxilase 

AC = adenilatociclase 

ACTH = hormônio adrenocorticotrópico 

AINE’s = anti-inflamatórios não esteroidais 

AMPA = ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiônico 

AAS = ácido acetilsalicílico  

ATP = trifosfato de adenosina 

B2 = receptor de cininas tipo 2 

BK = bradicinina 

BHE = barreira hematoencefálica 

cAMP = adenosina-3’,5’-monofostato cíclico 



II 
 

CB1 = receptor de canabinoides tipo 1 

CD20 = cluster of differentiation 20 

CD62E = cluster of differentiation 62 E (E-selectina) 

CD62L = cluster of differentiation 62 L (L-selectina) 

CD62P = cluster of differentiation 62 P (P-selectina) 

CDC = Centers for Disease Control and Prevention 

CDCl3 = clorofórmio deuterado 

CEUA = Comissão de ética no uso de animais 

CGRP = peptídeo relacionado ao gene de calcitonina (calcitonin gene-related peptide) 

CH2Cl2 = diclorometano 

Cis = cisteína 

CO2 = dióxido de carbono 

COX-1 = cicloxigenase-1 

COX-2 = cicloxigenase-2 

CYP’s = Citocromo P450 

CYP2C = Citocromo P450 subfamília 2C 

CYP2J = Citocromo P450 subfamília 2J 

CYP450 =Citocromo P450 

CYP4A = Citocromo P450 subfamília 4A 

d.C. = depois de Cristo 

DAG = diacilglicerol 

DCC = N,N'-diciclohexilcarbodiimida 

dd = duplo dupleto 

ddd = duplo duplo dubleto 

dddd = duplo duplo duplo dupleto 

ddq = duplo duplo quarteto 

DHA = ácido docasahexaenoico 

dl = dupleto largo 

DMEM = Dullbecco’s modified Eagle’s medium 

DMF = N,N-dimetilformamida 



III 
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RESUMO 

 

 A inflamação é definida por ser uma reação benéfica, dinâmica e adaptativa do 

organismo frente a qualquer agente agressor, seja este de natureza química, física ou 

biológica, visando a neutralização deste agente, bem como o reparo tecidual. Durante 

o processo inflamatório são produzidas e/ou liberadas biomoléculas que irão promover 

a manutenção deste processo, bem como o surgimento de eventos denominados 

“sinais cardinais da inflamação” como dor, calor, edema e rubor que se caso não forem 

devidamente resolvidos poderão resultar na perda da função do tecido lesado. 

 A histamina, uma amina biogênica sintetizada a partir do aminoácido L-

histidina, exerce suas ações fisiológicas ao se ligar a receptores histaminérgicos 

denominados H1R, H2R, H3R e H4R os quais, são caracterizados por pertencerem a 

classe dos GCPR. Nos últimos anos tem sido relatado um grande número de 

pesquisas relacionadas ao papel do receptor H4R no processo inflamatório, uma vez 

que o mesmo se encontra expresso na membrana de células do sistema imune 

regulando a quimiotaxia induzida por histamina e, a síntese de compostos, como o 

protótipo JNJ7777120 (8), capazes de modular tal receptor haja visto que ainda não 

há fármacos, disponíveis no mercado, que atuem por meio deste mecanismo de ação. 

 No âmbito de uma linha de pesquisa que visa o planejamento, a síntese e a 

avaliação farmacológica de novos candidatos a protótipos de fármacos anti-

inflamatórios, descrevemos neste trabalho o planejamento, a síntese e a avalição 

farmacológica de novos derivados N-arilheterocíclicos (34a-34p e 34’a), desenhados 

a partir da estratégia de bioisosterismo de anéis a partir dos protótipos JNJ7777120 

(8), com possíveis aplicações terapêuticas futuras. Neste sentido o derivado 

LQFM182 (34a) foi submetido a investigação de suas propriedades anti-inflamatórias 

nos modelos de edema de pata e pleurisia induzidos por carragenina em 

camundongos, bem como na avaliação da atividade da MPO e quantificação das 

citocinas IL-1β e TNF-α sendo capaz de promover uma redução de 87% nos níveis 

desta última, chegando a ser mais efetivo, na dose utilizada, quando comparado a 

dexametasona, a qual promoveu uma redução de 82% dos níveis de TNF-α. 

 

Palavras-chave: Inflamação, histamina, receptor H4R, N-arilheterocíclicos, LQFM182, 

anti-inflamatórios. 
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ABSTRACT 

 

 Inflammation is defined to be a beneficial response, dynamic and adaptive of 

body against any aggressor agent, be it of chemical, physical or biological nature, 

aimed at neutralizing this agent, as well as tissue repair. During the inflammatory 

process are produced and/or released biomolecules that will promote the maintenance 

of this process as well as the emergence of events called "cardinal signs of 

inflammation" as pain, heat, swelling and redness which if not properly addressed can 

result in loss of injured tissue function. 

Histamine, a biogenic amine synthesized from L-histidine amino acid exerts its 

physiological action by binding to histamine receptors called H1R, H2R, H3R and H4R 

which are characterized by belonging to the class of GCPR. In recent years there has 

been reported a number of research on the role of the H4R receptor in inflammatory 

processes, since it is expressed in immune cells membrane regulating the chemotaxis 

induced by histamine and the synthesis of compounds such as the prototype 

JNJ7777120 (8), capable of modulating such receptor once there are no drugs that 

acts front this mechanism of action available in the market. 

In search a line of research aimed at planning, synthesis and pharmacological 

evaluation of new candidates prototype anti-inflammatory drugs, we describe in this 

paper the design, synthesis and pharmacological evaluation of new N-arilheterocycles 

derivatives (34a-34p and 34'a), designed from the rings bioisosterism strategy from 

prototype JNJ7777120 (8), with possible future therapeutic applications. In this sense 

the LQFM182 derivative (34a) was subjected to investigation of their anti-inflammatory 

properties in the mice paw edema models and pleurisy induced by carrageenan, as 

well as evaluation of MPO activity and quantification of IL-1β and TNF-α cytokines was 

able of promoting a reduction of 87% in the levels of the latter, coming to be most 

effective in dose used when compared to dexamethasone, which promoted an 82% 

reduction in TNF-α levels. 

 

Key words: Inflammation, histamine, H4R receptor, N-arilheterocycles, LQFM182, anti-

inflammatory



1 
 

as  

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Mercado farmacêutico global 

 

O mercado farmacêutico global movimentou, em 2014, aproximadamente $ 

1,057 trilhões de dólares (Figura 1)1, sendo que liderando esse ranking encontra-se a 

América do Norte responsável por 38,4% deste montante o que corresponde a US $ 

406 bilhões, seguida pela Europa com aproximadamente 22,9% (US $ 243 bilhões), 

Ásia, África e Austrália com 19% (US $201,5 bilhões), Japão com 8,3% (US $ 88 

bilhões) e América Latina com 7,1% (US $ 75,5 bilhões)2. 

Figura 1: Evolução do mercado farmacêutico global entre o período de 2005 a 2014. 

 

Fonte: Adaptado de IMS HEALTH 2015. 

 

Dentre os dez fármacos que mais faturaram em 2014 tem-se na 1ª, 5ª, 8ª e 10ª 

posição os anticorpos monoclonais, alalimumab (Humira®), etanercept (Enbrel®), 

infliximab (Remicade®) e rituximab (Mabthera®), respectivamente, que atuam inibindo 

o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), utilizados principalmente no tratamento da 

artrite reumatoide, e na 6ª posição encontra-se a associação fluticasona + salmeterol 

(Seretide®) empregado na terapêutica como antiasmático (Figura 2)3. Apenas estes 

cinco medicamentos somados representam cerca de US $ 43,6 bilhões o que 

corresponde aproximadamente a uma fatia de 4,2% de todo o mercado farmacêutico 

global. 
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Figura 2: Os dez fármacos que mais movimentaram o mercado farmacêutico global em 2014. 

 

Fonte: Adaptado de IMS HEALT, 2015. 

 

Do mesmo modo, observando-se as dez classes terapêuticas que mais 

faturaram em 2014, observa-se na 3ª e 6ª posições as classes dos analgésicos e 

antiasmáticos que juntas faturaram cerca de US $ 99,2 bilhões o que corresponde a 

9,38% do montante total movimentado pelo mercado farmacêutico global em 2014 

(Figura 3)4. 

Figura 3: As dez classes terapêuticas que mais movimentaram o mercado farmacêutico em 2014. 

 

Fonte: Adaptado de IMS HEALT, 2015. 
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1.2. Candidatos a protótipos de fármacos anti-inflamatórios 

 

No ano de 2014 um relatório foi publicado, pela revista Pharmaceutical 

Research and Manufacturers of America (PHARMA), com um total de 100 novos 

candidatos a protótipos de fármacos anti-inflamatórios que se encontram nas diversas 

fases de estudo clínicos sendo três entidades farmacológicas para artrite juvenil, cinco 

para gota, cinco para espondilite anquilosante, sete para artrite psoriática, dez para 

osteoartrite, 15 para dores musculoesqueléticas e 55 para artrite reumatoide (Figura 

4)5. 

Figura 4: Candidatos a protótipos de novos fármacos anti-inflamatórios em 2014. 

 
Fonte: Adaptado de PHARMA, 2015. 

 

1.3. Aspectos relativos à inflamação 

 

O processo inflamatório é definido por ser uma reação benéfica, dinâmica e 

adaptativa de proteção frente a qualquer agente agressor, seja ele de natureza física, 

química ou biológica, visando a neutralização do mesmo bem como o reparo do tecido 

afetado seja, por regeneração ou cicatrização6,7. É caracterizado pela produção de 

biomoléculas pró-inflamatórias, conhecidas como mediadores pró-inflamatórios, que 

irão promover a saída de proteínas, plasma e células imunológicas do sangue para o 

tecido lesado que em conjunto resultarão no surgimento dos “sinais cardinais” da 

inflamação conhecidos como dor, calor, rubor, edema e caso não haja a devida 
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resolução deste processo o mesmo poderá resultar na perda da função do tecido 

afetado8,9.  

O início do processo inflamatório ocorre com o reconhecimento dos agentes 

invasores pelas células da imunidade inata residentes no tecido afetado que, devido 

a seus receptores do tipo Toll like (TLR), reconhecem componentes moleculares 

presentes nestes agentes, os chamados padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMP’s)6,7,10. Após esse reconhecimento inicial, processos bioquímicos 

intracelulares são desencadeados resultando na síntese e/ou liberação de vesículas 

contendo mediadores pró-inflamatórios, como a imediata liberação de aminas 

vasoativas previamente formadas, como a histamina e a serotonina (5-HT) pelos 

mastócitos, a maior produção e liberação de produtos de degradação do ácido 

araquidônico (AA), dentre eles, os eicosanoides como as prostaglandinas (PG’s) e os 

leucotrienos (LT’s), a produção das cininas, bradicinina e calidina, a partir do 

cininogênio, a produção e liberação de neuropeptídios como a substância P e o 

calcitonin gene-related peptide (CGRP),  bem como a síntese de citocinas como o 

TNF-α e IL-1β que serão responsáveis por dar início ao recrutamento celular dentre 

outros mediadores10,11,12,13,14. Estes eventos podem ser úteis, juntamente com o 

padrão celular predominante e o tempo de duração, como critérios utilizados para a 

classificação em um processo como agudo ou crônico (Figura 5)15. 

Figura 5: Cinética do processo inflamatório agudo, mediadores pró-inflamatórios relacionados e 
padrão celular predominante. 

 

Fonte: Adaptado de Lawrence, Willoughby e Gilroy, 2002. 
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 As citocinas pró-inflamatórias, principalmente o TNF-α e a IL-1β, apesar de não 

serem os primeiros mediadores produzidos e secretados no processo, irão promover, 

dentre outros efeitos, a expressão de moléculas de adesão tanto endoteliais quanto 

celulares, as selectinas e integrinas, sendo responsáveis pela rolagem e adesão fraca 

ao endotélio bem como pela adesão forte e migração celular do sangue para o tecido, 

respectivamente6,16. Ambas as famílias são representadas por glicoproteínas, sendo 

a primeira formada pela P-selectina (CD62P) e E-selectina (CD62E) expressas, em 

sua grande maioria, na superfície das células endoteliais, porém, a presença do 

CD62P é constitutiva tanto nas plaquetas quanto nos corpúsculos de Weibel-Palade 

endoteliais tendo a sua expressão elevada durante o processo inflamatório17, que irão 

promover a ancoragem do leucócito se ligando ao tetrasacarídeo expresso na 

superfície leucocitária denominada Sialyl-Lewis X e L-selectina (CD62L), a qual é 

expressa na superfície leucocitária e será responsável pela ligação com a 

glicoproteína Glycosylation-dependent cell adhesion molecule-1 (Gly-CAM 1) 

endotelial6. Já a segunda é representada, majoritariamente, pelas integrinas 

endoteliais Intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) e Vascular cell adhesion 

molecule 1 (VCAM-1) cuja ligação às integrinas leucocitárias Lymphocyte function-

associated 1 (LFA-1) ou Macrophage-1 antigen (MAC-1) e Very late antigen-4 (VLA-

4), respectivamente, promoverá a diapedese 6,18. 

 Outros mediadores são as cininas, a bradicinina (BK) e a calidina, as quais são 

produtos nonapeptídicos e decapepitídicos, respectivamente, derivados da clivagem 

enzimática do cininogênio de alto peso molecular pela calicreína e ambos possuem 

atividade agonista sob os receptores B2
19, receptores estes que, quando ativados, 

promovem a estimulação dos neurônios nociceptores primários resultando assim no 

surgimento da dor20. 

 Já os neuropeptídios, dentre eles a substância P, um undecapeptídeo14, GCRP 

e as neuromicinas A e B estão intimamente relacionados com o início da inflamação 

neurogênica bem como com o início de processos hiperálgicos21,22,23. 

 Os produtos de metabolismo do ácido araquidônico (AA), em sua grande 

maioria, também são importantes mediadores pró-inflamatórios24. O AA, 

estruturalmente caracterizado por ser um ácido carboxílico contendo 20 carbonos com 

quatro instaurações (Δ 5, 8, 11, 14), permanece inicialmente esterificado aos 

fosfolipídios de membrada e, sob ação da enzima fosfolipase A2 (PLA2), sofre hidrólise 

regioseletiva para ser liberado no citoplasma celular25,26. O ácido araquidônico livre no 
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citoplasma estará disponível para sofrer a ação de diversas enzimas, dentre elas se 

encontram as duas isoformas da cicloxigenase (COX) conhecidas como COX-1 e 

COX-2, as quais serão responsáveis pela produção de diversas prostaglandinas 

(PG’s), de prostaciclina (PGI2) e de tromboxanos (TX’s)25,26. As enzimas 5-

lipoxigenase (5-LOX), 12-lipoxigenase (12-LOX) e 15-lipoxigenase (15-LOX) serão 

responsáveis pela produção de leucotrienos (LT’s), ácido 12-hidroxieicosatetraenoico 

(12-HETE) e lipoxinas (LX’s), respectivamente, sendo estes últimos mediadores anti-

inflamatórios15,27. As enzimas do complexo citocromo P450 (CYP450), irão promover 

a biossíntese de ácidos epoxieicosatrienoicos (EET’s) bem como de ácido 20-

hidroxieicosatetraenoico (20-HETE)28. A partir do ácido araquidônico há também a 

possibilidade da produção de canabinoides endógenos cujo principal representante 

desta classe é a N-araquidoniletanolamida também conhecida como anandamida, 

que, via agonismo dos receptores de canabinoides tipo 1 (CB1), promove tanto ações 

anti-inflamatórias quanto analgésicas29,30. Em conjunto, todos os produtos de 

metabolismo do AA dão origem a chamada cascata do ácido araquidônico (Figura 

6)24,25,26,31. 

Figura 6: Vias de bioconversão do ácido araquidônico 

 

Fonte: Adaptado de Brunton, Chabner e Knollman; Goodman & Gilman As Bases Farmacológicas da 
Terapeutica, 12ª ed, cap. 33, 2012. 
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 A isoenzima COX-1 é de expressão constitutiva estando amplamente 

distribuída em todo o organismo e é responsável pela produção de níveis basais de 

prostanoides que são necessários à manutenção de processos fisiológicos essenciais, 

como a citoproteção gástrica, relacionada à prostaglandina E2 (PGE2), a 

vasoconstrição e a agregação plaquetária relacionadas ao tromboxano A2 (TXA2), a 

vasodilatação bem como o potencial anti-agregante plaquetário relacionados à PGI2 e 

inúmeros outros eventos32. Já a isoforma majoritariamente induzida, COX-2, está 

presente constitutivamente em regiões como o cérebro e arteríolas renais, sendo 

responsável pela manutenção do fluxo sanguíneo local devido à constante produção 

de PGI233, e durante o processo inflamatório ocorre uma super-expressão da mesma 

devido a ação de citocinas pró-inflamatórias secretadas pelas células imunitárias, em 

especial as citocinas TNF-α e IL-1β26. Ambas as isoenzimas, em suas atividades de 

cicloxigenase, convertem o AA a um endoperóxido cíclico, a prostaglandina G2 

(PGG2), que por sua vez sofre ação da atividade de peroxidase das mesmas enzimas 

resultando na formação de um novo endoperóxido cíclico, a prostaglandina H2 (PGH2), 

que difere de seu precursor apenas no grupamento hidroxila ligado ao átomo de 

carbono 15 de sua molécula. Posteriormente, sob ação das respectivas sintetases, 

haverá a formação da PGE2 e da prostaglandina D2 (PGD2), caracterizadas por serem 

isômeros constitucionais variando entre si apenas na posição dos grupos carbolina e 

hidroxila alternados entre os carbonos 9 e 11 de suas estruturas, da prostaciclina 

(PGI2), da prostaglandina F2α (PGF2α) e do tromboxano A2 (TXA2). Já a formação da 

prostaglandina J2 (PGJ2) bem como do tromboxano B2 (TXB2), são processos não 

enzimáticos nos quais a PGD2 sofre uma desidratação intramolecular, a qual resultará 

na perda do grupo hidroxila do carbono 9 levando à formação de uma insaturação, e 

o TXA2 sofrerá uma hidratação intramolecular no átomo de carbono 11, levando à 

hidrólise do éter cíclico a qual resultará a formação de um diol, levando à produção da 

PGJ2 e do TXB2
24. 

 As enzimas 5-LOX, 12-LOX e 15-LOX são responsáveis pela produção de 

outros derivados do AA que também desempenham importantes papéis no processo 

inflamatório. Dentre eles, estão os produtos trihidroxitetraênicos resultantes da 

atividade da 15-LOX, as lipoxinas (LXA4 e LXB4) que promovem a diminuição da 

ativação e migração de células inflamatórias, diminuição da produção de citocinas i.e. 

TNF-α e IL-1β, leucotrieno B4 (LTB4) bem como a produção e liberação de espécies 

reativas tanto de oxigênio quanto de nitrogênio34. Já a 5-LOX, é encarregada da 
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epoxidação inicial da insaturação do carbono 5 do AA resultando na formação do 

leucotrieno A4 (LTA4), onde este último poderá sofrer ação de duas enzimas 

subsequentes, a LTA4 hidrolase e LTC4 sintetase, as quais irão originar o produto de 

hidrólise do epóxido e a hidratação da insaturação 11 do LTA4, o LTB4 e os 

leucotrienos cisteínicos (LTC4, LTD4 e LTE4), devido à inserção de pequenos 

peptídeos contendo um resíduo de cisteína (Glu-Cis-Gli para LTC4, Cis-Gli para LTD4 

e Cis para LTE4) ao LTA4, respectivamente31. Os leucotrienos representam um grupo 

de mediadores lipídicos pró-inflamatórios de suma importância, principalmente em 

processos inflamatórios das vias aéreas como a asma. Os mesmos agravam o quadro 

fisiopatológico, uma vez que são responsáveis pela broncoconstrição, formação de 

edema e aumento significativo da produção de muco nas vias aéreas, sintomas estes 

característicos da asma31,35,36. 

 Há também a possibilidade de o AA ser deslocado para a via das enzimas 

microssomais levando à produção dos EET’s (5,6-EET, 8,9-ETT, 11,12-EET e 14,15-

EET), devido à atividade de epoxidação da subfamília CYP2C e CYP2J, e de 20-

HETE, pela hidroxilação no carbono 20 da subfamília CYP4A28,37. Fisiologicamente os 

EET’s promovem vasodilatação das artérias renais e cerebrais e são dotados de 

efeitos anti-inflamatórios resultantes da inibição da expressão da molécula de adesão 

VCAM-1 induzida pelo TNF-α38,39. 

 As aminas vasoativas, histamina e a serotonina (5-hidroxitriptamina ou 5-HT), 

são os primeiros mediadores pró-inflamatórios liberados durando o início do processo 

inflamatório, por já encontrarem-se pré-formadas no interior dos grânulos de alguns 

tipos celulares6. A 5-HT, caracterizada estruturalmente como uma indolamina, a qual 

é biossintetizada, perifericamente, em grande maioria pelas células enterocromafins 

(EC), a partir do aminoácido L-triptofano (Trp) pela ação inicial da enzima triptofano 

hidroxilase-1 (TPH1), a qual é encarregada da inserção de um grupo hidroxila no 

carbono 5 do anel indólico levando à formação do L-5-hidroxitriptofano (5-HTP) que, 

por sua vez, sob a ação da enzima aminoácido aromático descarboxilase (AADC), tem 

seu grupo carboxila retirado resultando na 5-HT (Figura 7)40,41. A 5-HT induz uma 

vasodilatação resultante da liberação de óxido nítrico (NO) devido à estimulação dos 

receptores 5-HT1 vasculares42 e também pode ser armazenada nos grânulos 

plaquetários e liberada durante lesões vasculares para promover uma vasoconstrição 

com a finalidade de auxiliar na ativação plaquetária42. 
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Figura 7: Biossíntese da serotonina. 

 

Legenda: TPH1 = tritofano hidroxilase-1; AADC = aminoácido aromático descarboxilase; Fonte: 
Adaptado de Mohammad-Zadeh, Moes e Gwaltney-Brant, 2008. 

 

 Já a histamina, outra amina vasoativa, é biossintetizada e armazenada 

principalmente nos mastócitos e basófilos a partir do aminoácido L-histidina (His) o 

qual tem o seu grupo carboxila removido pela ação da enzima L-histidina 

descarboxilase (Figura 8)24,43. A histamina desempenha, dentre outras funções, um 

importante papel na manutenção do processo inflamatório44.  

Figura 8: Biossíntese da histamina. 

 

Fonte: Adaptado de Parsons e Ganellin, 2006. 

 

Apesar de a resposta inflamatória ser de suma importância para a proteção do 

organismo frente aos agentes agressores, uma vez que os mesmos tenham sido 



10 
 

neutralizados, há a necessidade da resolução deste processo visando o 

reestabelecimento da homeostasia do organismo45. Sendo assim, novos eventos 

bioquímicos são então iniciados levando à biossíntese de mediadores com atividade 

anti-inflamatória, os chamados mediadores anti-inflamatórios ou pró-resolutivos45,46,47. 

Caso estes mediadores pró-resolutivos falhem na resolução deste evento, é então 

instalado um quadro inflamatório crônico47. 

Tais mediadores pró-resolutivos são, em sua grande maioria, moléculas 

lipídicas derivadas de ácidos carboxílicos insaturados como o ácido araquidônico 

responsável pela produção de LX’s e EET’s24, o ácido eicosapentaenoico (EPA) 

responsável pela produção de resolvinas da série E (RvE1 e RvE2) e o ácido 

docosahexaenoico (DHA) responsável pela produção de resolvinas da série D (RvD1 

e RvD2), protectina (PD1) e maresina 1 (MaR1), sendo os dois últimos precursores 

lipídicos classificados como ω3 devido à posição da última insaturação de suas 

estruturas moleculares (Figura 9)47. 

 A via de biossíntese das resolvinas da série E a partir do EPA é inicialmente 

catalizada pela enzima COX-2 acetilada devido à presença do ácido acetilsalicílico 

(AAS)46 ou pelo complexo enzimático citocromo P450 (CYP’s) levando à adição de 

um grupo hidroxila no átomo de carbono 18 do EPA, o qual resulta na formação do 

intermédiário ácido 18-hidroxieicosapentaenoico (18-HEPE) que por sua vez é 

convertido em ácido 5-hidroperoxi-18-hidroeicosapentaenoico (5-Hp-18-HEPE) pela 

adição de um grupo peróxido no carbono 5 catalizada pela enzima 5-LOX, sendo este 

último subtrato alvo para a ação de enzimas com atividade de hidroxilase e peroxidase 

resultando na formação da RvE1 e RvE2, respectivamente47. Já as resolvinas da série 

D são produzidas a partir do DHA o qual é inicialmente convertido ao ácido 17-

hidroperoxidocosahexaenoico (17-HpDHA) pela ação da enzima 15-LOX; em seguida  

a mesma enzima cataliza a conversão do intermediário 17-HpDHA em ácido 17-

hidroxidocosahexaenoico (17-HDHA) o qual sofrerá uma desidratação intramolecular 

resultando na formação de um epóxido que em seguida, devido à hidrólise do grupo 

epóxido, catalizada por enzimas hidrolases, levará à formação da RvD1 e RvD2
47. 

 O 17-HpDHA formado pela ação inicial da 15-LOX sobre o DHA pode também 

sofrer uma desidratação intramolecular levando à formação de um epóxido, o qual, 

por sua vez é hidrolizado pela ação de enzimas hidrolases resultando na produção da 

protectina D1 (PD1)47.  
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 O DHA pode resultar na produção de uma outra classe de mediadores pró-

resolutivos uma vez que o mesmo pode sofrer a ação das enzimas 12 ou 15-LOX, as 

quais são responsáveis pela inserção de um grupo peróxido na molécula do DHA, 

resultando na formação do intermediário ácido 14-hidroperoxidocosahexaenoico (14-

HpDHA), o qual sofrerá uma epoxidação enzimática seguido de uma hidrólise, 

também enzimática, levando à formação das maresinas (MaR)48. 

De maneira geral os EET’s, as resolvinas das da série D e E, as protectinas, as 

maresinas e as lipoxinas promovem a diminuição da migração de polimorfos nucleares 

(PMN) e a indução da fagocitose de células apoptóticas por magrófagos, eventos 

estes que irão promover a resolução do processo inflamatório bem como o 

restabelicimento da homeostasia28,47,48,49. 

Figura 9: Biossíntese de mediadores anti-inflamatórios (pró-resolutivos). 

 

Fonte: Adaptado de Serman e Petasis, 2011. 

 

1.4. Transdução, transmissão e percepção do estímulo doloroso 

 

A dor é definida como uma experiência sensorial desagradável resultante de 

uma lesão tecidual real ou potencial50. Os estímulos dolorosos são detectados por um 

conjunto de neurônios periféricos os quais são chamados de nociceptores51 e a este 

processo se dá o nome de nocicepção52. 

As fibras nociceptivas são majoritariamente classificadas em três grupos, as 

fibras do tipo C, Aδ e Aβ, sendo diferenciadas pelos respectivos diâmetros, graus de 

mielinização, velocidades de condução do impulso nervoso a natureza dos estímulos 
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detectados, sejam estes de natureza química, térmica ou mecânica, os quais 

determinado grupo de fibras é capaz detectá-los. As fibras C são amielinizadas, 

possuem um menor diâmetro e, em consequência apresentam uma pequena 

velocidade de condução, sendo responsáveis pela detecção de estímulos nóxicos 

térmicos extremos (> 47ºC e < 9ºC), mecânicos e químicos e são responsáveis pela 

dor lenta e difusa. As fibras Aδ são finamente mielinizadas, possuem um diâmetro e 

uma velocidade de condução intermediária e são responsáveis pela detecção de 

estímulos térmicos e mecânicos e são responsáveis pela dor rápida e localizada53. Já 

as fibras Aβ são extremamente mielinizadas, de maior calibre e com alta velocidade 

de condução, sendo responsáveis pela condução de estímulos não nocivos54. 

 O estímulo nocivo detectado segue pelo aferente primário até a substância 

gelatinosa do corno dorsal da medula espinhal, sendo este último disposto em 

lâminas. As fibras C e Aδ se conectam, predominantemente, aos neurônios de 

segunda ordem das lâminas I e II conhecidas, em conjunto, como substância 

gelatinosa55, já as fibras Aβ realizam sinapses com neurônios de lâminas mais 

profundas, como as lâminas III e V53. Na transmissão sináptica dos neurônios de 

primeira para os de segunda ordem, são liberados vários neurotransmissores entre os 

quais se destaca o aminoácido excitatório glutamato que, ao se ligar aos receptores 

ionotrópicos do tipo NMDA (N-metil-D-aspartato), AMPA (ácido α-amino-3-hidroxi-5-

metil-4-isoxazolpropiônico) e cainato, promove a despolarização neuronal devido ao 

influxo dos cátions Na+ e Ca2+ resultando na condução do sinal doloroso para os 

neurônios do corno dorsal da medula espinhal55. 

A saída das informações nocivas do corno dorsal é feita por neurônios de 

segunda ordem, os quais irão ascender-se a neurônios de centros superiores como o 

tálamo que transmitem o estímulo para regiões corticais, dentre elas o córtex pré-

frontral, o giro cingulado anterior e as áreas somatossensoriais primária e secundária, 

áreas estas que em conjunto são conhecidas como “matriz da dor”55. 

Um mecanismo de controle intrínseco da dor é feito pela substância cinzenta 

periaquedutal (PAG) a qual contém neurônios que se projetam para o bulbo 

promovendo a secreção bulboespinhal de 5-HT e norepinefrina (NE) no corno dorsal 

da medula, a qual promove a diminuição do limiar de excitabilidade dos neurônios 

presentes neste local. Tal secreção é regulada por neurônios inibitórios gabaérgicos, 

os quais são inibidos com a administração de agonistas opioides56. 
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A dor pode ser classificada com base em diversos critérios, sendo que o tempo 

de duração e o tipo de mecanismo envolvido são os mais significativos. A primeira 

classificação é dividida em dor aguda, caracterizada pela curta duração, ou crônica, 

caracterizada pela longa duração mesmo após a regressão da lesão57, já a segunda 

em dor nociceptiva, neuropática ou inflamatória58. A dor nociceptiva, é um mecanismo 

de suma importância para a manutenção da vida, uma vez que a mesma ocorre devido 

à detecção de um estímulo lesivo real ou potencial pelo nociceptor, por outro lado a 

dor neuropática inicia-se quando há de fato uma lesão instalada no tecido nervoso 

propriamente dito50,58. Já a dor inflamatória, é evocada devido à interação dos 

nociceptores com os mediadores pró-inflamatórios produzidos no local da lesão59, 

mediadores estes que possuem a capacidade de apenas sensibilizar o nociceptor 

reduzindo o limiar de excitabilidade, como a PGE2
60, ou a capacidade de ativar a fibra 

nociceptora resultando no surgimento de um estado doloroso19. 

 

1.5. Histamina e seu papel no processo inflamatório 

  

 A histamina desempenha suas ações fisiológicas ao se ligar a um de seus 

quatro receptores de membrana conhecidos até o momento, sendo estes designados 

como H1R, H2R, H3R e H4R43, sendo estes receptores acoplados à proteína G 

(GPCR)19,61. A histamina está relacionada com inúmeros processos, como respostas 

de hipersensibilidade, secreção de íons H+ a partir de células parietais gástricas para 

a formação de ácido clorídrico (HCl), modulação do ciclo de sono e vigília, 

imunomodulação dentre outros eventos43,62. 

 Os GPCR são proteínas transmembranas cujas cadeias polipeptídicas 

atravessam sete vezes a membrana plasmática e possuem sua subunidade 

carboxiterminal localizada no citoplasma celular63. São classificados como 

heterodímeros formados por três subunidades distintas conhecidas como α, β e γ, 

sendo sua ativação dependente da troca de uma molécula de difosfato de guanosina 

(GDP) por uma de trifosfato de guanosina (GTP), a qual permanece acoplada à 

subunidade α64,65. A ligação do agonista ao seu respectivo receptor induzirá mudanças 

conformacionais que irão promover a separação dos complexos formados pelas 

subunidades GTP-α e β-γ, sendo estes encarregados de efetuar as alterações 

necessárias para a produção ou inibição de segundos mensageiros66. 
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 Os H1R estão presentes, majoritariamente, no cérebro e nas células endoteliais 

promovendo nestas últimas promove a contração das mesmas resultando no aumento 

da permeabilidade vascular67 e acoplam-se à proteína Gq a qual irá levar à mobilização 

das reservas intracelulares de Ca2+ devido a ação do 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3) 

bem como a produção de diacilglicerol (DAG) e ativação da enzima fosfolipase C 

(PLC)66. Tais receptores estão relacionados ao papel da histamina frente a respostas 

alérgicas66. 

 Já os H2R estão presentes principalmente nas células parietais da mucosa 

gástrica51, as quais são encarregadas pela secreção de íons H+ para a formação do 

ácido clorídrico levando à diminuição do pH gástrico68 e acoplam-se à proteína Gs, 

onde esta última promoverá a ativação da adenilatociclase (AC) que por sua vez 

aumentará os níveis intracelulares do segundo mensageiro adenosina-3’,5’-

monofostato cíclico (cAMP) a partir da desfosforilação trifosfato de adenosina (ATP). 

O aumento da concentração de cAMP leva à ativação da proteína quinase A (PKA), a 

qual levará a inúmeros efeitos intracelulares, os quais resultarão na secreção do ácido 

clorídrico no lúmen gástrico66. 

 Os demais receptores histaminérgicos, H3R e H4R, acoplam-se à proteína Gi 

as quais promovem a inibição da enzima AC resultando, assim na diminuição dos 

níveis de cAMP, e consequentemente dos eventos celulares que seriam 

desencadeados por este segundo mensageiro50. Estão presentes, majoritariamente, 

no sistema nervoso central (SNC) e em células imunitárias, respectivamente, sendo o 

primeiro um auto-receptor pré-sináptico controlando a síntese e liberação de histamina 

que age como feedback negativo, e de outros neurotransmissores como a 5-HT, 

dopamina e o ácido γ-aminobutírico (GABA), além de estar relacionado a desordens 

vestibulares, aos transtornos do ciclo sono-vigília e, ainda não bem estabelecido, há 

relatos do envolvimento deste receptor com aspectos da fisiopatologia de doenças 

como Alzheimer e esquizofrenia43,69, já o segundo promove efeitos de quimiotaxia 

induzida por histamina das células da linhagem hematopoiética69,70.  

 O receptor H4R, expresso na membrana das células imunitárias como os 

linfócitos T e B, neutrófilos, células dendríticas, basófilos, monócitos e mastócitos, 

regula eventos quimiotáticos induzidos por histamina sendo, portanto, um alvo 

potencial para a pesquisa e desenvolvimento de novos protótipos a serem 

empregados no tratamento de doenças inflamatórias crônicas70,71. Ademais, há 

relatos da participação dos receptores H4 na diferenciação e metástase de diferentes 
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processos neoplásicos como o carcinoma de mama69,72 e de pulmão73, doenças 

oculares como a degeneração macular74, desordens vestibulares75 e na 

ulcerogênese76,77. 

 Atualmente, no arsenal terapêutico, encontram-se disponíveis fármacos cujos 

mecanismos de ação farmacológica já foram bem estudados e elucidados. Os 

primeiros anti-histamínicos foram introduzidos na prática clínica na década de 1940, 

sendo esta classe inicialmente representada pela difenidramina (1) a qual era utilizada 

durante processos de anafilaxia, visando o antagonismo dos receptores H1R78. A partir 

dessa década, outros anti-histamínicos foram planejados com o objetivo de promover 

ações nos receptores H1R e, clinicamente, foram subdivididos em anti-histamínicos 

de primeira e segunda geração com base em suas características físico-químicas, 

como a lipossolubilidade, característica esta que ditará a capacidade ou não do 

fármaco de atravessar a barreira hematoencefálica (BHE) e promover ações 

centrais78. Os fármacos de primeira geração, representados pela difenidramina (1), 

dexclorfeniramina (2) e prometazina (3), são caracterizados pela grande 

lipossolubilidade e possuem a capacidade de atravessar a BHE, promovendo ação 

central resultando na principal reação adversa desta subclasse, bem como no 

principal uso extra bula ou off label da mesma, a sedação19,78, e alguns são dotados, 

além da capacidade anti-histamínica, de modulação antimuscarínica podendo ser 

utilizados para o tratamento de quadros hipereméticos, bem como os de cinetose19,41. 

Já os de segunda geração, como a loratadina (4), possuem uma menor 

lipossolubilidade, a qual é responsável pela retenção do fármaco perifericamente e 

consequentemente, na diminuição da sedação associada ao uso de fármacos da 

geração anterior19,41 (Figura 10). 
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Figura 10: Estruturas químicas de fármacos antagonistas H1R. 

 

 

 Já os fármacos que agem nos receptores H2R, como a cimetidina (5) e a 

ranitidina (6), dentro outros, empregados no tratamento de úlceras pépticas uma vez 

que, ao promoverem o antagonismo de tais receptores presentes nas células parietais 

da mucosa gástrica, reduzem a secreção ácida gástrica resultante da estimulação 

destas pela histamina68 (Figura 11). 

Figura 11: Estruturas químicas de fármacos antagonistas H2R. 

 

 

 Para os receptores H3R, há disponível comercialmente, fármacos que atuam 

no controle dos distúrbios vestibulares, i.e. betaistina (7), utilizada no tratamento de 

vertigens, a qual promove, dentre outros efeitos, o antagonismo H3R79 (Figura 12). 
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Figura 12: Estrutura química do antagonista H3R betaistina (7). 

 

 

 Porém, ainda não há fármacos disponíveis no mercado que atuam frente à 

modulação dos receptores H4R, existindo apenas protótipos como o JNJ7777120 (8), 

o VUF6002 (9) e o VUF6007 (10) os quais agem através do antagonismo destes 

receptores exercendo atividades anti-inflamatória e antinociceptiva, bem como uma 

futura utilidade terapêutica para tal classe de compostos (Figura 13)67,70,80. 

Figura 13: Estruturas químicas de protótipos antagonistas H4R. 

 

Fonte: Adaptado de Coruzzi et al., 2007. 

 

1.6. Impacto sócio-econômico das doenças inflamatórias 

 

As artrites constituem um grupo de doenças relacionadas ao tecido 

musculoesquelético e em conjunto somam mais de 100 processos patológicos 

diferentes que acometem mais de 52 milhões de pessoas apenas nos EUA. De acordo 

com estimativas do “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) em 2030 o 

número de pessoas com alguma condição clínica associada às artrites será de 

aproximadamente 67 milhões estimando uma perda total de US $ 128 bilhões para a 

economia Norte Americana5. 

A artrite reumatoide (RA) é uma doença autoimune com quadro inflamatório 

crônico e de causa idiopática, caracterizada pela destruição da membrana sinovial das 
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articulações, resultando na deformidade das mesmas81. Com predomínio em 

mulheres, com maior incidência na faixa etária de 50 anos e possuindo uma 

prevalência de 1% da população mundial com aumento estimado em 22% até 2025 a 

RA, é hoje uma doença de grande impacto clínico uma vez que, as deformidades 

articulares irreversíveis causadas pela mesma resultam na incapacitação do paciente 

acometido e que impacta em ônus sócio-econômico para os cofres públicos devido 

aos elevados custos diretos e indiretos, incluindo os medicamentos utilizados para o 

tratamento desta doença, os quais incluem os fármacos imunobiológicos, de alto 

custo, bem como a perda de produtividade e possíveis aposentadorias antecipadas 

por invalidez82,83. 

 

1.7. Fármacos anti-inflamatórios disponíveis na terapêutica: uma breve 

revisão 

 

 Durante muito tempo acreditou-se que apenas organismos vivos fossem 

capazes de produzir substâncias orgânicas e a este postulado foi dado o nome de 

“teoria da força vital”. Em 1828 d.C., o químico alemão Friedrich Wöhler demonstrou 

ao produzir, acidentalmente, a uréia pelo aquecimento do cianato de amônio 

(NH4CNO) que substâncias endógenas eram capazes de serem produzidas a partir 

de substâncias exógenas findando, assim, a teoria do vitalismo postulada pelo seu 

antigo mentor Jöns Jacob Berzelius e a esta simples reação foi dado o nome de 

síntese de Wöhler84,85.  

 A descoberta de Wöhler abriu caminho a outros cientistas para que 

conduzissem novos estudos e tentativas de sintetizarem outras substâncias 

orgânicas. Em 1854 d.C., Marcellin Berthelot, um químico francês, a partir do glicerol 

e do ácido esteárico, produziu a triestearina, a qual pertence à classe dos ésteres do 

glicerol de ocorrência natural nos organismos vivos85. Porém, apenas em 1856 d.C., 

a química orgânica alcançou a síntese de compostos bioativos com a tentativa 

frustrada de Willian Perkin que, ao tentar produzir a quinina (11) em laboratório, 

sintetizou a mauveína (12), o primeiro corante sintético da história84 (Figura 14).  
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Figura 14: Estruturas químicas da quinina (11) e mauveína (12). 

 

 

 Com a necessidade da obtenção de compostos puros a partir de extratos 

vegetais com misturas complexas, deixando de lado o alto índice de variação dentre 

preparações medicinais, foram isolados diversos alcaloides vegetais i.e. a emetina 

(13), a codeína (14), a atropina (15), a papaverina (16) e a morfina (17) sendo esta 

última descoberta em 1805 d.C. pelo farmacêutico alemão Friedrich Sertürner o qual 

também realizou, em 1817 d.C., a primeira obtenção deste alcaloide puro ao promover 

a extração do ópio com água quente e precipitando-o com amônia. A morfina (17) foi 

amplamente utilizada, na década de 1860 d.C., pelos soldados durante a Guerra Civil 

Americana os quais apresentaram sinais de tolerância e dependência química após o 

uso da mesma. Objetivando a diminuição destes efeitos, o cientista inglês, Charles 

Romley Alder Wright produziu inicialmente a diacetilmorfina, também denominada de 

heroína (18), ao aquecer o acetato de morfina, que permaneceu esquecida durante 

duas décadas até ser novamente sintetizada por Heinrich Dreser, chefe de pesquisa 

da companhia farmacêutica alemã Bayer, e comercializada pela mesma indústria, 

como antitussígeno, tendo seu uso proscrito no início do século XX84 (Figura 15).  
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Figura 15: Estruturas químicas de alcaloides isolados a partir de misturas vegetais complexas. 

 

 

 Outro fármaco desenvolvido nos laboratórios de pesquisa da Bayer foi o ácido 

acetilsalicílico (AAS) sintetizado pela primeira vez pelo químico alemão Felix Hoffman, 

a mando de seu diretor de pesquisa Dreser. Hoffman, além dos interesses comerciais, 

agiu devido à estímulos pessoais, visto que seu pai era portador de AR e fazia uso 

diário do ácido salicílico queixando-se sempre de desconfortos gastrointestinais ao 

utilizar o fármaco. Hoffman então realizou a acetilação da hidroxila fenólica do ácido 

salicílico advindo da casca do salgueiro resultando no AAS (Aspirina®) o qual foi o 

primeiro anti-inflamatório semissintético produzido abrindo portas para as inovações 

subsequentes84,86. Pode-se cogitar que o AAS deriva da heroína, uma vez que para a 

síntese do mesmo foi empregado a mesma estratégia sintética, ou seja, a reação de 

acetilação da hidroxila fenólica. 

 Atualmente, os fármacos utilizados para o tratamento de condições clínicas 

inflamatórias são subdivididos, de maneira geral, em anti-inflamatórios esteroidais e 

não-esteroidais (AINE’s), sendo o padrão molecular apresentado na estrutura do 

fármaco utilizado como critério para a classificação do mesmo60. Os anti-inflamatórios 

esteroidais são caracterizados por conterem em suas estruturas químicas o núcleo 

esteroidal ciclopentanoperidrofenantreno, o qual lhes confere um caráter lipofílico. 

Como exemplo tem-se o cortisol (19), um glicocorticoide endógeno, sintetizado a partir 

do colesterol pelas células da zona fasciculada do córtex das glândulas suprarrenais 

devido à ação estimulante do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH)87. Durante o 
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processo inflamatório há um aumento dos níveis de cortisol e este promoverá sua 

ação anti-inflamatória ao induzir a transcrição de genes bem como expressão de 

proteínas sendo uma delas, a anexina A1, também conhecida como lipocortina 1, 

encarregada de suprimir a atividade hidrolítica da enzima PLA2 resultando então na 

disponibilidade reduzida do ácido araquidônico liberado no citoplasma celular o qual 

estará pouco disponível para a ação de enzimas encarregadas da produção de 

mediadores pró-inflamatórios como a COX e LOX24,88,89. 

 Já os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE’s) são uma extensa classe de 

fármacos com grande distinção tanto entre suas estruturas químicas quanto nos seus 

respectivos mecanismos de ação farmacológicos24. A exemplo têm-se fármacos como 

a licofelona (20) que atua frente a inibição dual das enzimas COX e LOX, a zileutona 

(21) que atua promovendo a inibição apenas da LOX e o montelucaste que antagoniza 

os receptores de leucotrienos cisteínicos, fármacos estes que tem eficácia, ainda que 

bastante inferior quando comparada à eficácia dos glicocorticoides, no tratamento de 

doenças inflamatórias crônicas das vias respiratórias como a asma. Há também 

fármacos imunobiológicos com alta especificidade para citocinas pró-inflamatórias e 

glicoproteínas presentes nas membranas das células do sistema imune como, por 

exemplo, os anticorpos contra o TNF-α adalimumabe, caracterizado por ser um 

anticorpo humano de administração por via subcutânea (s.c.) a cada duas semanas, 

infliximabe, de origem quimérica humano-murino, etanercepte, o qual é produto de 

uma fusão entre o receptor solúvel do TNF-α com a subunidade Fc da IgG com 

administração semanal e o certolizumabe sendo este último resultante da conjugação 

entre a subunidade Fab de um articorpo anti-TNFα com duas moléculas  de 

polietilenoglicol prescrito para administração quinzenal, anticorpos contra a IL-1β 

como o anaquinra, moduladores da co-estimulação linfocitária como o abatacepte o 

qual é resultante da fusão CTLA-4-IgG que atua inibindo a co-estimulação de linfócitos 

T indicado para pacientes que já não respondem mais ao tratamento com agentes 

anti-TNF-α e depletores de linfócitos B como o anticorpo quimérico dirigido contra 

células que expressam a glicoproteína CD20 em sua membrana, o rituximabe 24,83. 

 Dentre os AINE’s os inibidores da COX são os mais utilizados na terapêutica e 

representam a subclasse com maior número de fármacos disponíveis 

comercialmente. A exemplo tem-se o AAS (22) que produz uma inibição não seletiva 

das isoformas da COX e o celecoxibe (23) que promove a inibição seletiva da isoforma 
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COX-2, enzima esta majoritariamente induzida durante o processo inflamatório24,60 

(Figura 16). 

Figura 16: Exemplos de fármacos anti-inflamatórios. 

 

 

 A seletividade de determinado fármaco frente as duas isoformas da enzima 

cicloxigenase é um fator que vem sendo quantificado e expresso há anos (Figura 17)90 

e é conferida pela maior bolsa lateral presente na COX-2 a qual pode comportar 

fármacos cujas moléculas são maiores resultando assim na inibição seletiva desta 

isoforma60. 

Figura 17: Valores de IC50 para a inibição das isoformas da enzima COX em µM. 

Fármaco IC50 COX-1 (µM) IC50 COX-2 (µM) 

AAS 1,7 >100 

diclofenaco 0,075 0,038 

ibuprofeno 7,6 7,2 

indometacina 0,013 1 

cetorolaco 0,00019 0,086 

piroxican 2,4 7,9 

meloxican 5,7 2,1 

nimesulida 10 1,9 

celecoxibe 1,2 0,83 

Fonte: Adaptado de Warner et al., 1999. 
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 Um AINE ultrapassa o objetivo de apenas se controlar um processo inflamatório 

como é o caso do AAS utilizado na profilaxia contra infarto agudo do miocárdio (IAM) 

devido à acetilação do resíduo do aminoácido serina-530 da COX-1 plaquetária 

promovendo assim a inibição irreversível desta enzima60. 

 Os inibidores, seletivos ou não, das enzimas COX apresentam reações 

adversas significativas, principalmente quando utilizados a longo prazo. De maneira 

geral ambas as subclasses podem induzir efeitos nefrotóxicos devido à diminuição da 

síntese local de eicosanoides relacionados ao fluxo fisiológico das arteríolas aferentes 

renais33 porém, os inibidores não seletivos como o AAS (22) e ibuprofeno (24) estão 

relacionados a reações adversas gastrointestinais uma vez que, ao promover a 

inibição da isoforma constitutiva da COX, promovem a redução das concentrações de 

PGE2 resultando assim na diminuição da citoproteção gástrica frente ao HCl 

estomacal a qual esta prostaglandina está relacionada. Já os inibidores seletivos 

como o lumiracoxibe (25) e rofecoxibe (26), ao inibirem a isoforma COX-2 podem 

apresentar efeitos cardiotóxicos resultantes da diminuição dos níveis de PGI2, redução 

esta que irá resultar no desequilíbrio entre fatores anti-agregantes e pró-agregantes 

uma vez que a produção de TXA2 pela enzima COX-1 não foi bloqueada e devido a 

esta toxidade, grande parte dos inibidores seletivos foram retirados de mercado60 

(Figura 18). 

Figura 18: Exemplos de fármacos anti-inflamatórios. 

 

 

1.8. Protótipos de fármacos anti-inflamatórios desenvolvidos no Laboratório 

de Química Farmacêutica Medicinal 

 

 Recentemente no Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (LQFM), 

dentre as diversas linhas de pesquisa, alguns protótipos foram desenhados pelas mais 

distintas estratégias de planejamento molecular para a obtenção de protótipos 
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inéditos, os quais foram sintetizados por metodologias já consagradas e os produtos 

obtidos foram submetidos a avaliações farmacológicas em modelos que visam 

investigar o perfil farmacológico anti-inflamatório e/ou antinociceptivo tanto in vivo 

quanto in vitro. Os derivados N-arilheterocíclicos LQFM 008 (27) desenhado 

inicialmente a partir da simplificação molecular da clozapina (28) (Figura 19)91, 

LQFM021 (29) concebido através de estratégias de hibridação molecular entre os 

fármacos milrinona (30) e cilostazol (31) (Figura 20)92 e LQFM148 (32) que foi 

planejado pela união entre o protótipo LQFM021 (29) e um derivado do ácido 

flufenâmico (33) (Figura 21)93.  

Figura 19: Planejamento molecular para a síntese do protótipo LQFM008 (24). 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al., 2015. 

 

Figura 20: Planejamento molecular para a síntese do protótipo LQFM021 (30). 

 

Fonte: Adaptado de Florentino et al., 2015. 
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Figura 21: Planejamento molecular para a síntese do protótipo LQFM148 (32). 

 

Fonte: Adaptado de Cidade et al., 2016. 

  

 Tais protótipos apresentaram, em suas respectivas avaliações farmacológicas, 

vias relacionadas às aminas vasoativas serotonina e histamina para o LQFM008 

(24)91, o envolvimento de vias como NO/cAMP/KATP para o LQFM02192 e redução dos 

níveis de TNF-α para o LQFM148 (32)93. 

 Diante do exposto, devido a alta incidência de doenças inflamatórias crônicas 

incapacitantes, do alto custo dos medicamentos utilizados cronicamente no 

tratamento destas e devido ao grande número de reações adversas dos fármacos 

atualmente disponíveis na terapêutica se faz necessária a busca incessante por novos 

candidatos a protótipos de fármacos com potencias efeitos anti-inflamatórios com 

menor custo, maior comodidade posológica, maior efetividade, menor número de 

reações adversas e que atuem por mecanismos ainda não muito bem explorados 

como, a exemplo, protótipos capazes de antagonizar os receptores H4R haja visto que 

não há, disponíveis comercialmente, fármacos que atuam frente a este mecanismo 

farmacológico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 No âmbito de uma linha de pesquisa que visa o planejamento, a síntese e a 

avaliação farmacológica de novos candidatos a protótipos de fármacos anti-

inflamatórios, descrevemos neste trabalho o planejamento, a síntese e a avaliação 

farmacológica de novos derivados N-arilheterocíclicos (34a-34p) e (34’a), 

desenhados a partir do protótipo JNJ7777120 (8), um antagonista do receptor de 

histamina H4. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Planejar novos candidatos a protótipos de fármacos anti-inflamatórios (34a-

34p) e (34’a), a partir do protótipo JNJ7777120 (8), um antagonista H4, através da 

estratégia de bioisosterismo de anéis. 

 Sintetizar os compostos objetos de estudo (34a-34p) e (34’a) deste trabalho. 

 Caracterizar os compostos objetos de estudo (34a-34p) e (34’a) através dos 

métodos espectroscópicos de infravermelho (IV) e ressonância magnética nuclear 

(RMN) de H1 e C13. 

 Submeter os compostos objetos de estudo (34a-34p) e (34’a) a avaliação de 

suas atividades anti-inflamatórias nos modelos farmacológicos de edema de pata e 

pleurisia induzidos por carragenina; 

 Avaliar a toxicidade aguda dos compostos objetos de estudo (34a-34p) e (34’a) 

frente ao ensaio de captação do vermelho neutro. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Planejamento estrutural de novos candidatos a protótipos de fármacos 

anti-inflamatórios desenhados a partir do protótipo JNJ7777120 

No âmbito de uma linha de pesquisa que visa o planejamento, a síntese e a 

avaliação farmacológica de novos candidatos a protótipos de fármacos anti-

inflamatórios moduladores dos receptores H4, neste trabalho, os compostos objetos 

de estudo (34a-34p) foram planejados através da estratégia de bioisosterismo de 

anéis, empregando como progenitores o protótipo com potenciais anti-inflamatórios 

JNJ7777120 (8) e a subunidade N-fenilpirazola (35) presente em fármacos anti-

inflamatórios como o celecoxibe (23). Neste sentindo, propusemos a troca do anel 

indólico (A, B) presente em (8) pela subunidade N-fenilpirazola (35), devido às suas 

similaridades químicas94, e mantivemos a subunidade piperazínica (C) presente no 

protótipo JNJ7777120 (8) originando um novo padrão molecular com possível ação 

anti-inflamatória via modulação H4R (Figura 22). Vale ressaltar que a subunidade N-

fenilpirazola é considerada uma subunidade privilegiada uma vez que se encontra 

presente na estrutura molecular de vários fármacos já utilizados na terapêutica95 bem 

como na estrutura de protótipos análogos à histamina96. 

Figura 22: Planejamento estrutural dos compostos objetos de estudo (34a-34p) através da estratégia 
de bioisosterismo de anéis. 

 

O padrão de substituição orto, meta e para (W) da subunidade fenila B foi 

eleito a partir de descritores físico-químicos orgânicos, i.e., efeitos eletrônicos através 

do anel aromático, como a constante de Hammett (), refratividade molar (RM), 

constante hidrofóbica () (Tabela 1), efeitos de lipossolubilidade, efeitos 
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estéricos97,98,99, bem como grupamentos farmacofóricos presente nos protótipos 

progenitores. 

Tabela 1: Efeitos eletrônicos presentes nos padrões de substituição da subunidade fenila (W). 

Substituinte σ meta σ para π RM 

H 0 0 0 1,03 

CH3 -0,07 -0,17 0,56 5,65 

t-C4H9 - - 1,98 19,62 

CF3 0,43 0,54 0,88 5,02 

F 0,34 0,06 0,14 0,92 

Cl 0,37 0,23 0,71 6,03 

Br 0,39 0,23 0,86 8,88 

OCH3 0,12 -0,27 -0,02 7,87 

NO2 0,71 0,78 -0,28 7,36 

Legenda:  = constante de Hammett, π = constante hidrofóbica, RM = refratividade molar Fonte: 
Adaptado de Hansch et al.,1977. 
 

Ademais, os novos compostos (34a-34p) contemplam os filtros 

farmacocinéticos preconizados por Lipinski100. Segundo as regras de Lipinski, 

candidatos a protótipos de fármacos devem apresentar número de unidades de massa 

atômica menor ou igual a 500, número de sítios aceptores de ligação de hidrogênio 

menor ou igual a 10, número de sítios doadores de ligação de hidrogênio menor ou 

igual a 5, além de coeficiente de partição, aproximadamente entre 2-3. 

 

3.2. Análise retrossintética dos compostos objetos de estudo (34a-34p) e 

(28’a) 

A análise retrossintética (Figura 23) iniciou-se com a desconexão C-N, advinda 

de uma reação de condensação entre o cloreto de ácido correspondente (36a-36p) 

com a N-metilpiperazina (37). Por sua vez, os compostos cloretos de ácido 

correspondentes (36a-36p), foram obtidos a partir da desconexão C-Cl devido a 

interação dos ácidos carboxílicos correspondentes (38a-38p) com cloreto de tionila 

(SOCl2). Os intermediários ácidos carboxílicos (38a-38p), foram obtidos por 

interconversão de grupos funcionais (IGF) advinda da oxidação dos compostos 

aldeídicos correspondentes (39a-39p) com permanganato de potássio (KMnO4) sendo 

que os compostos aldeídicos (39a-39n) foram obtidos a partir de uma desconexão C-

C entre os compostos N-fenilpirazolas correspondentes (40a-40n) e a 
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hexametilenotetramina (HMTA) (41). Já o composto (39o) foi obtido através da 

desconexão C-N, advinda de uma reação de nitração do intermediário (39a) com ácido 

nítrico (HNO3), por sua vez o composto (39p) foi obtido através da desconexão C-O 

realizada a partir do intermediário (39n) na presença de ácido bromídrico (HBr). Por 

sucessivas desconexões das ligações C-N nos intermediários pirazolas (40a-40n), 

identificamos as fenilhidrazinas funcionalizadas (42a-42n) bem como o 1,1,3,3-

tetrametoxipropano (43) como os reagentes base dando início a rota sintética. 

Figura 23: Análise retrossintética para a obtenção dos compostos objetos de estudo (34a-34p). 

 

 

Já a análise retrossintética do composto (34’a) (Figura 24) se deu pela pela 

condensação entre o ácido carboxílico correspondente (38’a) com a N-metilpiperazina 

(30). 
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Figura 24: Análise retrossintética para a obtenção do composto objeto de estudo (34’a). 

 

 

3.3. Síntese dos compostos 1-fenil-1H-pirazolas funcionalizados (33a-33n)101 

O início da rota sintética se dá pela obtenção dos compostos 1-fenil-1H-

pirazolas funcionalizados intermediários (33a-33n) pela reação de condensação entre 

o 1,1,3,3-tetrametoxipropano (36) e as fenilhidrazinas correspondentes (35a-35n) sob 

catálise ácida, em meio de etanol a temperatura de 80ºC por 1 hora (Figura 25). Foram 

obtidos rendimentos entre 73 e 92%. 

Figura 25: Metodologia sintética empregada para a obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazolas 
funcionalizados (40a-40o) onde W = H (40a); W = m-F (40b); W = p-F (40c); W = o-Cl (40d); W = m-
Cl (40e); W = p-Cl (40f); W = o-Br (40g); W = m-Br (40h); W = p-Br (40i); W = m-CF3 (40j); W = p-CF3 

(40k); W = m-CH3 (40l); W = p-CH3 (40m); W = p-OCH3 (40n). 

 

 

 Os rendimentos obtidos, bem como as características gerias para os 

compostos 1-fenil-1H-pirazolas funcionalizados (40a-40n), encontram-se 

apresentados abaixo (Tabela 2). 
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Tabela 2: Aspectos gerais, Rf e rendimentos obtidos para os compostos 1-fenil-1H-pirazolas 
funcionalizados (40a-40n). 

COMPOSTO W ASPECTO Rf RENDIMENTO (%) 

40ª H Óleo marrom 0,72 84 

40b m-F Óleo marrom 0,61 79 

40c p-F Óleo marrom 0,61 75 

40d o-Cl Óleo marrom 0,88 84 

40e m-Cl Óleo marrom 0,65 89 

40f p-Cl Óleo marrom 0,88 84 

40g o-Br Óleo marrom 0,73 92 

40h m-Br Óleo marrom 0,68 82 

40i p-Br Óleo marrom 0,65 73 

40j m-CF3 Óleo marrom 0,72 85 

40k p-CF3 Óleo marrom 0,60 90 

40l m-CH3 Óleo marrom 0,87 82 

40m p-CH3 Óleo marrom 0,57 90 

40n p-OCH3 Óleo marrom 0,53 85 

Legenda: W = padrão de substituição do anel fenílico; Rf = fator de retenção em cromatografia em 
camada delgada cuja fase móvel utilizada foi Hexano:AcOEt (70:30). 

 
O mecanismo da reação se deu através de dois processos consecutivos, 

(Figura 23), devido à presença de uma diamina, presente na fenilhidrazina, e de um 

diacetal, presente no composto 1,1,3,3-tetrametoxipropano. A reação se iniciou pela 

protonação de uma das subunidades acetal, que via assistência anquiméria leva à 

formação do intermediário oxônio (44) e eliminação de metanol.  

A espécie remanescente (45), devido ao caráter eletrofílico do átomo de 

carbono sp2, sofre ataque do átomo de nitrogênio mais nucleofílico da respectiva 

fenilhidrazina (35a-35n), levando à formação do intermediário tetraédrico (46) na 

etapa de adição que se caracteriza como etapa lenta da reação. Sucessivas etapas 

de transferências de prótons ocorreram, levando à protonação da subunidade 

metoxila do azacetal, visando torná-la um melhor grupo abandonador.  

Novamente, através da assistência anquiméria do par de elétrons não ligantes 

do átomo de nitrogênio do azacetal, favoreceu a eliminação de metanol e formação 

do intermediário imínio (47). Uma vez formada a ligação C-N em uma das 

extremidades, sucessivas transferências de prótons levaram à protonação da 
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subunidade acetal remanescente, que via assistência anquimérica produz o segundo 

intermediário oxônio (48).  

O intermediário oxônio (48), formado na etapa anterior, sofreu ataque do átomo 

de nitrogênio anilínico, levando à formação do intermediário tetraédrico (49) de adição 

e consequente ciclização. Mais uma vez, sucessivas transferências de prótons 

tornaram a subunidade metoxila (50) do azacetal um melhor grupo abandonador. 

Através da assistência anquimérica do par de elétrons não ligantes do átomo de 

nitrogênio anilínico ocorre a formação do outro intermediário imínio (51), bem como 

eliminação de metanol. Por fim, a aromatização do anel pirazólico foi obtida a partir 

da abstração de um dos átomos de hidrogênio da posição 4 do anel pirazólico por 

uma base presente no meio, levando à aromatização do anel pirazólico (40a-40n) e 

restituição do par de elétrons não ligante do átomo de nitrogênio 1. 
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Figura 26: Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazolas funcionalizados (40a-40n). 
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Figura 26 (continuação): Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazolas funcionalizados (40-40n). 
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Figura 26 (continuação): Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazolas funcionalizados (40-40n). 
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3.4. Síntese dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeídos (39a-39n)102 

 Os compostos 1-fenil-1H-pirazolas (40a-40n) obtidos na etapa anterior, foram 

formilados segundo condições de Duff, a qual faz uso de hexametilenotetramina (41) 

em meio de ácido trifluoracético (CF3CO2H), a temperatura de 100ºC pelo período de 

12 horas, logrando na formação dos compostos aldeídos 1-fenil-1H-pirazola-4-

carbaldeídos (39a-39n) (Figura 27), quimioespecíficos e regioespecíficos na posição 

4 do anel pirazólico. Foram obtidos rendimentos entre 53 e 97%. 

Figura 27: Metodologia sintética empregada para a obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-
carbaldeídos (39a-39n) onde W = H (39a); W = m-F (39b); W = p-F (39c); W = o-Cl (39d); W = m-Cl 
(39e); W = p-Cl (39f); W = o-Br (39g); W = m-Br (39h); W = p-Br (39i); W = m-CF3 (39j); W = p-CF3 

(39k); W = m-CH3 (39l); W = p-CH3 (39m); W = p-OCH3 (39n). 

 

 

 Os rendimentos obtidos, bem como as características gerais para os 

compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeídos funcionalizados (32a-32n) e para os 

demais compostos formilados, 32o e 32p, encontram-se apresentados abaixo (Tabela 

2). 

Tabela 3: Aspectos gerais, Rf e rendimentos obtidos para os compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-
carbaldeídos funcionalizados (39a-39p). 

COMPOSTO W ASPECTO P.F. Rf1 RENDIMENTO (%) 

39a H Sólido marrom 166-167 0,55 83 

39b m-F Sólido bege 82-85 0,70 90 

39c p-F Sólido bege 120-122 0,55 90 

Legenda: W = padrão de substituição do anel fenílico; P.F. = ponto de fusão (expresso em ºC); Rf = 
fator de retenção em cromatografia em camada delgada cuja fase móvel utilizada foi Hexano:AcOEt 
(70:30); * fase móvel CH2Cl2:MeOH (95:5). 
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Tabela 3 (continuação): Aspectos gerais, P.F., Rf e rendimentos obtidos para os compostos 1-fenil-
1H-pirazola-4-carbaldeídos funcionalizados (39a-39p). 

COMPOSTO W ASPECTO P.F. Rf RENDIMENTO (%) 

39d o-Cl Óleo marrom - 0,74 82 

39e m-Cl Sólido bege 63-65 0,63 95 

39f p-Cl Sólido marrom 95-97 0,80 75 

39h o-Br Óleo marrom - 0,31 97 

39h m-Br Sólido bege 79-81 0,43 87 

39i p-Br Sólido bege 117-119 0,65 57 

39j m-CF3 Óleo marrom - 0,54 53 

39k p-CF3 Sólido bege 91-93 0,80 90 

39l m-CH3 Óleo marrom - 0,57 59 

39m p-CH3 Sólido marrom 117-119 0,52 86 

39n p-OCH3 Sólido branco 89 0,43 64 

39o p-NO2 Sólido bege 159-163 0,38 92 

39p p-OH Sólido bege > 150 0,51* 72 

Legenda: W = padrão de substituição do anel fenílico; P.F. = ponto de fusão (expresso em ºC); Rf = 
fator de retenção em cromatografia em camada delgada cuja fase móvel utilizada foi Hexano:AcOEt 
(70:30); * fase móvel CH2Cl2:MeOH (95:5). 

 

O mecanismo da reação de Duff (Figura 28) tem início a partir da protonação 

de um dos átomos de nitrogênio da hexametilenotetramina (41) com ácido 

trifluoracético, que através da assistência anquimérica do par de elétrons não ligantes 

de outro átomo de nitrogênio presente na hexametilenotetramina, leva à formação do 

primeiro intermediário imínio (52). Uma vez formado o intermediário imínio (52), o 

mesmo sofreu ataque quimio e regioespecífico do carbono C4 do anel pirazola dos 

compostos (40a-40n), semelhante ao mecanismo proposto para a reação de Mannich, 

logrando o intermediário tetraédrico na etapa de adição. A seletividade observada 

nesta etapa pode ser explicada através das estruturas canônicas de ressonância (40a-

40n), onde se observa maior densidade de elétrons na posição 4 do anel pirazólico.   

Na sequência, a abstração do átomo de hidrogênio da posição C4 do anel 

pirazola de 53, pelo par de elétrons não ligantes do oxigênio da água presente no 

meio, restituiu a aromaticidade do sistema (54). Devido à nova assistência 

anquimérica, resulta na formação do segundo intermediário imínio (55). 

 Através de um provável processo concertado, o par de elétrons do nitrogênio 

metilênico migrou para formar o terceiro intermediário imínio (56), paralelamente à 
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transferência do hidreto metilênico para o átomo de carbono sp2 do segundo 

intermediário imínio (55). Devido ao caráter eletrofílico do terceiro intermediário imínio 

(56) e a presença de moléculas de água no meio reacional, uma molécula de água se 

adicionou ao terceiro intermediário imínio (56), levando à formação do intermediário 

de tetraédrico na etapa de adição (57).  

 Sucessivas transferências de prótons tornam o átomo de nitrogênio metilênico 

quaternário (58), requisito necessário para ser um bom grupo abandonador. Através 

da assistência anquimérica do par de elétrons não ligante do átomo de oxigênio 

hidroxílico, ocorreu à formação dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeídos 

protonado (39a-39n) e eliminação da subunidade amônio, que foi neutralizado durante 

o processo de extração.
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Figura 28: Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeídos (39a-39n). 
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Figura 29 (continuação): Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeídos (39a-39n). 
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Figura 29 (continuação): Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeídos (39a-39n). 
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3.5. Síntese do composto 1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39o)103 

O composto 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeído (39a) obtido na etapa anterior, 

sofreu uma reação de nitração, a qual faz uso de HNO3 em meio de H2SO4, a 

temperatura de 80ºC pelo período de 1,5 horas, logrando na formação do composto 

1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39o) (Figura 29). Foi obtido um rendimento 

de 92%. 

Figura 29: Metodologia sintética empregada para a obtenção do composto 1-(4-nitro-fenil)-1H-
pirazola-4-carbaldeído (39o). 

 

 

 O mecanismo da reação (Figura 30) iniciou-se com o ataque do par de elétrons 

não ligantes do átomo de nitrogênio do HNO3 (59) ao átomo de oxigênio do H2SO4 

(60) resultando na abstração deste último bem como na formação da base conjugada 

do ácido sulfúrico (61) bem como a eliminação de uma molécula de água da espécie 

remanescente com consequente formação de um íon nitrônio (62). Por sua vez o 

átomo de nitrogênio do íon nitrônio (62) sofrerá ataque nucleofílico pelo par de elétrons 

da dupla ligação do anel fenila do composto 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeído (39a) 

resultando na formação de um carbocátion (63) com a posterior abstração do próton 

pela base conjugada (61) restituindo assim a aromaticidade do anel felina do 

composto final (39o) bem como do catalizador ácido sulfúrico (H2SO4) (60).
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Figura 30: Proposta mecanística para a reação de obtenção do composto 1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39o). 
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3.6. Síntese do composto 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39p)104 

 O composto 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazol-4-carbaldeído (39n) obtido na etapa 

anterior, sofreu uma reação de dealquilação, a qual faz uso de HBr em meio de ácido 

acético (H3CCO2H), a temperatura de 80ºC pelo período de 4 horas, logrando na 

formação do composto 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39p)  (Figura 31). 

Foi obtido um rendimento de 72%. 

Figura 31: Metologia sintética empregada para a obtenção do composto 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-
4-carbaldeído (39p). 

 

 

 O mecanismo da reação (Figura 32) iniciou-se com a protonação do composto 

1-(4-metoxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39n) pelo HBr com a formação de um 

intermediário oxônio (64) bem como a formação de um íon brometo (Br-). 

Posteriormente ocorreu uma etapa de substituição nucleofílica bimolecular (SN2) na 

qual o íon Br-  atacou a metila do grupo metoxila do anel fenílico do composto 39n 

logrando a formação do composto 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39p) e 

brometo de metila como subproduto.
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Figura 32: Proposta mecanística para a reação de obtenção do composto 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39p). 
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3.7. Síntese dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-ácidos carboxílicos 

funcionalizados (38a-38p)105 

 Os compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeídos funcionalizados (39a-39q) 

foram  submetidos a oxidação a ácidos carboxílicos com o emprego de KMnO4 em 

água como o meio a temperatura de 100ºC por 1 hora, logrando a formação dos 

compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-38q), 

(Figura 33). Foram obtidos  rendimentos de 73 e 98%. 

Figura 33: Metodologia sintética empregada para a obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazolas-4-
ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-38p) onde W = H (38a); W = m-F (38b); W = p-F (38c); W = 
o-Cl (38d); W = m-Cl (38e); W = p-Cl (38f); W = o-Br (38g); W = m-Br (38h); W = p-Br (38i); W = m-

CF3 (38j); W = p-CF3 (38k); W = m-CH3 (38l); W = p-CH3 (38m); W = p-OCH3 (38n); W = p-NO2 (38o); 
W = p-OH (38p). 

 

 

 Os rendimentos obtidos, bem como as características gerais para os 

compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-38p) 

encontram-se apresentados abaixo (Tabela 4). 

Tabela 4: Aspectos gerais, Rf e rendimentos obtidos para os compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-ácidos 
carboxílicos funcionalizados (38a-38p). 

COMPOSTO W ASPECTO P.F. Rf RENDIMENTO (%) 

38a H Sólido branco 223-225 0,40 98 

38b m-F Sólido branco 221-223 0,45 77 

38c p-F Sólido branco 220-222 0,34 98 

38d o-Cl Sólido branco 176-178 0,41 98 

38e m-Cl Sólido branco 218 0,22 95 

Legenda: W = padrão de substituição do anel fenílico; P.F. = ponto de fusão (expresso em ºC); Rf = 
fator de retenção em cromatografia em camada delgada cuja fase móvel utilizada foi CH2Cl2:MeOH 
(95:5). 
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Tabela 4 (continuação): Aspectos gerais, Rf e rendimentos obtidos para os compostos 1-fenil-1H-

pirazola-4-ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-38p). 

COMPOSTO W ASPECTO P.F. Rf RENDIMENTO (%) 

38f p-Cl Sólido branco 215 0,63 97 

38g o-Br Sólido branco 222 0,21 73 

38h m-Br Sólido branco 221-223 0,37 77 

38i p-Br Sólido branco 218 0,21 69 

38j m-CF3 Sólido branco > 150 0,70 98 

38k p-CF3 Sólido branco > 150 0,66 98 

38l m-CH3 Sólido branco > 150 0,66 98 

38m p-CH3 Sólido branco > 230 0,55 98 

38n p-OCH3 Sólido branco > 230 0,48 98 

38o p-NO2 Sólido branco > 150 0,2 93 

38p p-OH Sólido branco > 150 0,63 82 

Legenda: W = padrão de substituição do anel fenílico; P.F. = ponto de fusão (expresso em ºC); Rf = 
fator de retenção em cromatografia em camada delgada cuja fase móvel utilizada foi CH2Cl2:MeOH 
(95:5). 

 

O mecanismo de reação de oxidação (Figura 34) se inicia pelo ataque 

nucleofílico de uma molécula de água (64) à carbonila aldeídica (39a-39p) levando à 

formação do intermediário tetraédrico na etapa de adição (65). Este foi neutralizado 

na sequência por sucessivas transferências de prótons, logrando o aldeído hidrato 

(66).  

 Na sequência, uma das hidroxilas do aldeído hidrato (66) ao atacar o átomo de 

manganês (67) foi neutralizada (68) por meio de transferências de prótons. Por fim, 

ao que se sugere a existência de uma etapa consertada, a carga negativa presente 

sobre um dos átomos de oxigênio ligado ao manganês, abstrai o próton da subunidade 

aldeído hidrato, ao mesmo tempo em que o par de elétrons forma uma ligação dupla 

em entre os átomos de carbono e oxigênio (69), seguida da eliminação de dióxido de 

manganês hidratado (70), levando à formação da subunidade de ácido carboxílico 

(31a-31p).
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Figura 34: Proposta mecanística para a obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-38p). 
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Figura 34 (continuação): Proposta mecanística para a obtenção dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-38p). 
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3.8. Síntese dos compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-

metanona funcionalizados (34a-34p)106 

Os compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-

38p) foram  convertidos aos cloretos de ácido correspondentes (36a-36p) 

empregando-se SOCl2 e como catalizador a DMF a temperatura de 80ºC por 3 horas, 

logrando a formação dos respectivos compostos cloretos de ácido (36a-36p) que 

imediatamente após foram submetidos a reação com N-metilpiperazina catalizada 

pela Et3N e tendo CH2Cl2 como meio sob temperatura ambiente (t.a.) e constante 

agitação por 2 horas levando a formação dos compostos finais objetos de estudo  

(34a-34p), (Figura 35). Foram obtidos  rendimentos entre 25 e 77%. 

Figura 35: Metodologia sintética empregada para a obtenção dos compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-
(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados (34a-34p) onde W = H (34a); W = m-F (34b); W = p-

F (34c); W = o-Cl (34d); W = m-Cl (34e); W = p-Cl (34f); W = o-Br (34g); W = m-Br (34h); W = p-Br 
(34i); W = m-CF3 (34j); W = p-CF3 (34k); W = m-CH3 (34l); W = p-CH3 (34m); W = p-OCH3 (34n); W = 

p-NO2 (34o); W = p-OH (34p). 

 

 

Os rendimentos obtidos, bem como as características gerais para os 

compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados 

(34a-34p) encontram-se apresentados abaixo (Tabela 5). 

Tabela 5: Aspectos gerais, Rf e rendimentos obtidos para os compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-
metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados (34a-34p). 

COMPOSTO (LQFM) W ASPECTO P.F. Rf REND. (%) 

34a (LQFM 182) H Sólido bege 103-106 0,42 70 

34b (LQFM 194) m-F Sólido marrom > 150 0,27 28 

34c (LQFM 197) p-F Óleo marrom - 0,23 35 

34d (LQFM 206) o-Cl Sólido marrom > 150 0,27 28 

34e (LQFM 200) m-Cl Sólido marrom 120-123 0,84 75 

Legenda: W = padrão de substituição do anel fenílico; P.F. = ponto de fusão (expresso em ºC); Rf = 
fator de retenção em cromatografia em camada delgada cuja fase móvel utilizada foi CH2Cl2:MeOH 
(95:5); REND = rendimento (expresso em %). 
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Tabela 5 (continuação): Aspectos gerais, Rf e rendimentos obtidos para os compostos (1-fenil-1H-

pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados (34a-34p). 

COMPOSTO (LQFM) W ASPECTO P.F. Rf REND (%) 

34f (LQFM 195) p-Cl Sólido marrom > 150 0,27 31 

34g (LQFM 199) o-Br Óleo marrom - 0,79 31 

34h (LQFM 198) m-Br Óleo marrom - 0,68 37 

34i (LQFM 196) p-Br Sólido marrom > 150 0,19 77 

34j (LQFM 203) m-CF3 Sólido bege 97-100 0,57 35 

34k (LQFM 204) p-CF3 Sólido bege > 150 0,17 35 

34l (LQFM 207) m-CH3 Sólido bege 88-90 0,21 39 

34m (LQFM 205) p-CH3 Sólido branco 120-130 0,17 35 

34n (LQFM 210) p-OCH3 Sólido bege > 150 0,8 53 

34o (LQFM 201) p-NO2 Sólido amarelo > 150 0,84 25 

34p (LQFM 208) p-OH Sólido bege > 150 0,15 25 

Legenda: W = padrão de substituição do anel fenílico; P.F. = ponto de fusão (expresso em ºC); Rf = 
fator de retenção em cromatografia em camada delgada cuja fase móvel utilizada foi CH2Cl2:MeOH 
(95:5); REND = rendimento (expresso em %). 

 

 O mecanismo reacional para a formação dos intermediários instáveis 

cloretos de ácido (Figura 36) iniciou-se a partir da deslocalização do par de elétrons 

não ligante do átomo de nitrogênio da DMF (71) levando ao ataque nucleofílico do par 

de elétrons que constituem a dupla ligação da carbonila da mesma ao átomo de 

enxofre do SOCl2 (72) bem como a saída de um Cl-, levando a formação do 

intermediário (73). 

 Na sequência, o Cl-, eliminado na etapa anterior, realizou um ataque 

nucleofílico ao átomo de carbono eletrofílico do intermediário (73), restituindo assim o 

par de elétrons não ligante do átomo de nitrogênio (74). Através da assistência 

anquimérica do par de elétrons do átomo de nitrogênio, ocorreu a eliminação de SO2, 

um Cl-, bem como a formação do complexo eletrofílico de Vilsmeier-Haack (75). 

Uma vez formado o complexo eletrofílico (75), o átomo de oxigênio da 

carbonila dos intermediários ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-38p), realizou 

um ataque nucleofílico ao átomo de carbono eletrofílico do complexo, restituindo o par 

de elétrons não ligante do átomo de nitrogênio (76).  

 Posteriormente, por assistência anquimérica, o nitrogênio tem seu par de 

elétrons deslocado para a formação de uma nova ligação dupla que levou a eliminação 

de um Cl- (77) e este mesmo íon realizou um ataque nucleofílico ao carbono 
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carbonílico levando a formação de um intermediário tetraédrico (78). Por fim, uma 

nova assistência anquimérica realizada pelo par de elétrons não ligante da hidroxila 

levou a formação de uma ligação dupla, restituindo a carbonila, bem como a formação 

dos intermediários cloretos de ácido funcionalizados (36a-36p) e eliminação do 

catalizador DMF (71).
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Figura 36: Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos intermediários cloretos de ácido funcionalizados (36a-36p). 
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Figura 36 (continuação): Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos intermediários cloretos de ácido funcionalizados (36a-36p). 
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Figura 36 (continuação): Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos intermediários cloretos de ácido funcionalizados (36a-36p). 
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Uma vez obtidos, os intermediários cloretos de ácido (36a-36p) foram 

submetidos à condensação com a N-metilpiperazina (37) tendo a Et3N como 

catalizador. O início da reação (Figura 37) ocorre com o ataque nucleofílico do par de 

elétrons não ligante da N-metilpiperazina (37) ao carbono carbonílico dos 

intermediários cloretos de ácido (36a-36p) na formação de um intermediário 

tetraédrico (79) que por assistência anquimérica da carga negativa do átomo de 

oxigênio leva a expulsão do íon Cl- bem como a formação da carbonila amídica (80). 

 Na sequência o par de elétrons não ligante do átomo de nitrogênio da Et3N (81) 

abstrai o próton do nitrogênio amídico logrando a formação dos compostos finais 

objetos de estudo (34a-34p).
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Figura 37: Proposta mecanística para a reação de obtenção dos compostos (1fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados (34a-
34p). 
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3.9. Síntese do composto (3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)(4-metilpiperazin-1-

il)metanona  (34’a)107 

Visando congregar propriedades antioxidantes baseadas em alterações no 

padrão molecular originalmente proposto (34a-34p) foi feito a substituição da 

subunidade fenilpirazola pelo grupamento 2,6-di-tert-butilfenol, grupamento este 

dotado de atividade antioxidante, já descrita na literatura, a qual é caracterizada pela 

diminuição da produção de espécies reativas de oxigênio (ERO’s) bem como na 

diminuição do dano causado ao DNA por tais espécies108,109. 

A reação ocorreu devido à condensação dos intermediários ácido-3,5-di-tert-

butil-4-hidroxibenzóico (38’a) com a N-metilpiperazina (37) em CH2Cl2 sob a catálise 

de N,N'-diciclohexilcarbodiimida (DCC) (82) bem como Et3N (81) à temperatura 

ambiente e constante agitação por 18 horas levando a formação do composto (34’a) 

(Figura 38). Foi obtido um rendimento de 61%. 

Figura 38: Metodologia sintética empregada para a obtenção do composto (3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)(4-metilpiperazin-1-il)metanona (34’a). 

 

 

O mecanismo da reação (Figura 39) iniciou-se com a ativação da carbonila da 

subunidade ácido carboxílico presente no composto (38’a) pelo DCC (82) devido a 

protonação do átomo de nitrogênio do DCC resultante do ataque do par de elétrons 

não ligante do mesmo ao hidrogênio do ácido a fim de tornar a espécie remanescente 

(78) um melhor eletrófilo. Posteriormente o átomo de oxigênio da subunidade 

carboxilato promove um ataque nucleofílico ao carbono eletrofílico de (83) levando a 

formação de um intermediário de adição (84). A formação deste intermediário (84) 

confere a carbonila, originalmente presente no ácido carboxílico (38’a), um caráter de 

anidrido, sendo este último mais reativo quando comparado a carbonila inicial. Na 

sequência, o par de elétrons não ligante do átomo de nitrogênio da N-metilpiperazina 
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(37), promove um ataque nucleofílico à carbonila resultando em um intermediário 

tetraédrico (85), na etapa de adição. Devido a sucessivas transferências de prótons, 

realizada pela Et3N, com a posterior restituição da dupla ligação carbonílica ocorre a 

eliminação da diciclohexiluréia (86), bem como a obtenção do composto objeto de 

estudo (34’a). 
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Figura 39: Proposta mecanística para a reação de obtenção do composto (3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)(4-metilpiperazin-1-il)metanona (34’a). 
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Figura 39 (continuação): Proposta mecanística para a reação de obtenção do composto (3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)(4-metilpiperazin-1-il)metanona (34’a) 
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3.10. Rota sintética eleita para a obtenção dos compostos objetos de estudo 

(34a-34p) e (34’a) 

A metodologia sintética empregada na obtenção dos compostos objeto de 

estudo (34a-34p) e (34’a) deste trabalho encontra-se ilustrada abaixo (Figura 40) e 

todas as reações foram conduzidas, inicialmente, na escala de 1mmol para o cálculo 

do rendimento. 

O início da rota sintética (Figura 40) se deu com a reação de condensação das 

fenilhidrazinas funcionalizadas (42a-42n) com o 1,1,3,3-tetrametoxipropano (43), em 

meio ácido, levando à formação dos intermediários N-fenilpirazolas funcionalizados 

(40a-40n)101. Por sua vez, os intermediários N-fenilpirazolas (40a-40n) foram 

formilados quimioseletivamente e regioespecificamente, com o emprego de HMTA 

(41), através das condições de Duff102, aos correspondentes aldeídicos (39a-39n). O 

intermediário aldeídico (39o) foi produzido a partir da nitração do intermediário (39a) 

com HNO3 na presença de H2SO4
103 já o intermediário aldeídico (39p) foi produzido 

pela hidrólise da metila presente no grupamento metoxila do composto (39n) com o 

emprego de HBr104. Na penúltima etapa, os intermediários aldeídicos (39a-39p), foram 

oxidados aos correspondentes ácidos carboxílicos (38a-38p), empregando-se KMnO4 

como agente oxidante105. Por fim, os compostos LQFM’s objetos de estudo (34a-34p), 

foram produzidos via intermediário cloreto de ácido (36, que na sequência reagiram 

com a N-metilpiperazina (37), levando a formação das amidas correspondentes106. Já 

a obtenção do composto objeto de estudo (34’a) foi resultante da condensação do 

ácido carboxílico intermediário (38’a) com a N-metilpiperazina (37) e DCC como 

catalizados107.  
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Figura 40: Rota sintética eleita para a obtenção dos compostos objetos de estudo (34a-34p) e (34’a). 
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3.11. Rendimentos globais e atribuições de RMN de 1H e 13C dos compostos 

finais objetos de estudo (34a-34p) e (34’a). 

 

Foram obtidos rendimentos globais de 14 a 61% para os compostos finais 

objetos de estudo (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Rendimentos parciais e globais para os compostos objetos de estudo (28a-28p) e (28’a). 

COMPOSTO W % PRZ % ADO % ACO % FINAL % GLOBAL 
34a H 84 83 98 70 47 

34b m-F 79 90 77 28 15 

34c p-F 75 90 98 35 23 

34d o-Cl 84 82 98 28 18 

34e m-Cl 89 95 95 75 60 

34f p-Cl 84 75 97 31 18 

34g o-Br 92 97 73 31 20 

34h m-Br 82 87 77 37 20 

34i p-Br 73 57 69 77 22 

34j m-CF3 85 53 98 35 15 

34k p-CF3 90 90 98 35 27 

34l m-CH3 82 59 98 39 18 

34m p-CH3 90 86 98 35 26 

34n p-OCH3 85 64 98 53 28 

34o p-NO2 - 92 93 25 21 

34p p-OH - 72 82 25 14 

34’a - - - - 61 61 

Legenda: %PRZ = rendimento parcial dos compostos da série piraloza (34a-34n); %ADO = rendimento 

parcial dos compostos da série aldeídica (39a-39p); %ACO = rendimento parcial dos compostos ácidos 

(38a-38p); % FINAL = rendimento parcial dos compostos objeto de estudo (34a-34p) e (34’a); % 

GLOBAL = rendimentos globais das reações. 

 

 O padrão de substituição do anel fenílico (Tabela 7), bem como as atribuições 

relativas ao deslocamento químico (δ), constante de acoplamento (J) e multiplicidade 

dos sinais dos átomos de hidrogênio (Tabela 8), carbono (Tabela 9) e frequências de 

estiramentos na região do IV (tabela 10) para os compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-

(4-fenil-piperazinil-1-il)-metanona funcionalizados (34a-34p) encontram-se 

representados abaixo. As atribuições para os compostos intermediários e finais foram 

realizadas a partir de publicações próprias do grupo de pesquisa devido à similaridade 

entre as subunidades N-fenilpirazolas dos compostos110
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Tabela 7: Padrão de substituição do anel fenílico dos compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados (34a-34p). 

COMPOSTO R1 R2 R3 COMPOSTO R1 R2 R3 

34a H H H 34i H H Br 

34b H F H 34j H CF3 H 

34c H H F 34k H H CF3 

34d Cl H H 34l H CH3 H 

34e H Cl H 34m H H CH3 

34f H H Cl 34n H H OCH3 

34g Br H H 34o H H NO2 

34h H Br H 34p H H OH 
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Tabela 8: Valores de deslocamentos químicos (δ), constantes de acoplamento (J) e multiplicidade dos sinais de hidrogênio para os compostos (1-fenil-1H-
pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados (34a-34p). 

 COMPOSTOS 

POSIÇÃO 34a 34b 34c 34d 34e 34f 34g 34h 

3 7,82 (d, 0,40) 7,8 (d, 0,20) 7,81 (d, 0,47) 7,83 (d, 0,44) 7,80 (d, 0,48) 7,79 (d, 0,30) 7,88 (d, 0,48) 7,85 (d, 0,48) 

5 8,23 (d, 0,45) 8,21 (d, 0,37) 8,18 (d, 0,58) 8,22 (d, 0,56) 8,19 (d, 0,56) 8,18 (d, 0,37) 8,09 (d, 0,65) 8,28 (d, 0,54) 

8 e 12 3,82 (t, 4,55) 3,86 (t, 4,20) 3,87 (t, 3,28) 3,81 (t, 4,29) 3,79 (t, 4,41) 3,79 (t, 3,98) 3,83 (t, 4,61) 4,14 (sl) 

9 e 11 2,53 (t, 3,70) 2,62 (t, 3,85) 2,60 (t, 3,16) 2,53 (t, 3,44) 2,51 (t, 4,09) 2,51 (t, 3,80) 2,54 (t, 4,18) 3,04 (sl) 

13 2,38 (s) 2,43 (s) 2,44 (s) 2,38 (s) 2,37 (s) 2,36 (s) 2,39 (s) 2,85 (s) 

2’ 7,68 (dddd, 
7,5; 2,2; 1,6 

e 0,7) 

7,45 (dddd, 
10,3; 2,4; 1,0 

e 0,77) 

7,65 (ddd, 
9,3; 4,6 e 

3,4) 

- 7,73 (t, 2,03) 7,61 (dd, 
10,0 e 3,1) 

- 7,92 (t, 1,99) 

3’ 7,46 (dddd, 
7,5; 7,4; 1,9 

e 0,9) 

- 7,17 (ddd, 
9,3; 8,3 e 

3,4) 

7,32 (ddd, 
8,08; 2,04 e 

0,92) 

- 7,42 (dd, 
10,0 e 2,2) 

7,72 (dd, 
8,06 e 1,37) 

- 

4’ 7,33 (tdd, 
7,4; 1,6 e 

1,2) 

7,02 (dddd, 
8,1; 7,9; 2,4 

e 1,5) 

- 7,41 (td, 8,08 
e 0,28) 

7,29 (ddd, 
8,02; 1,98 e 

0,96) 

- 7,33 (ddd, 
7,7; 1,65 e 

0,68) 

7,48 (ddd, 
8,0; 1,82 e 

0,95) 
5’ 7,46 (dddd, 

7,4; 7,2; 1,9 
e 0,7) 

7,41 (dddd, 
8,1; 7,4; 5,4 

e 0,7) 

7,17 (ddd, 
10,3; 9,3 e 

3,4) 

7,76 (td, 2,08 
e 0,21) 

7,38 (t, 8,09) 7,42 (dd, 9,0 
e 2,2) 

7,45 (td, 7,6 
e 1,37) 

7,35 (t, 8,1) 

6’ 7,68 (dddd, 
7,2; 2,2; 1,2 

e 0,9) 

7,43 (ddd, 
7,4; 1,9 e 

1,5) 

7,65 (ddd, 
10,3; 4,6 e 

3,4) 

7,57 (ddd, 
8,11; 2,17 e 

0,91) 

7,54 (ddd, 
8,13; 2,21 e 

0,95) 

7,61 (dd, 9,0 
e 3,1) 

7,53 (dd, 
7,94 e 1,66) 

7,63 (ddd, 
8,12; 2,18 e 

0,86) 
-CH3 - - - - - - - - 

-OCH3 - - - - - - - - 

Legenda: s – singleto; sl = singleto largo; d = dupleto; dd = duplo dupleto; ddd = duplo duplo dupleto; dddd = duplo duplo duplo dupleto; ddq = duplo duplo 

quarteto; t = tripleto; td = tripo dupleto; tdd = triplo duplo dupleto. 
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Tabela 8 (continuação): Valores de deslocamentos químicos (δ), constantes de acoplamento (J) e multiplicidade dos sinais de hidrogênio para os compostos 

(1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados (34a-34p). 

COMPOSTOS 
POSIÇÃO 34i 34j 34k 34l 34m 34n 34o 34p 

3 7,80 (d, 0,50) 7,86 (d, 0,42) 7,86 (d, 0,43) 7,81 (d, 0,45) 7,81 (d, 0,38) 7,79 (d, 0,51) 7,85 (d, 0,32) 7,79 (d, 0,33) 

5 8,20 (d, 0,50) 8,3 (d, 0,59) 8,13 (d, 0,51) 8,21 (d, 0,50) 8,19 (d, 0,47) 8,13 (d, 0,70) 8,31 (d, 0,29) 8,13 (d, 0,41) 

8 e 12 3,96 (t, 3,96) 3,97 (t, 5,50) 3,95 (t, 4,71) 3,78 (t, 4,72) 3,97 (t, 6,36) 3,79 (t, 4,4) 3,75 (t, 6,71) 3,78 (t, 4,58) 

9 e 11 2,78 (t, 3,67) 2,76 (t, 5,50) 2,72 (t, 3,22) 2,49 (t, 3,76) 2,75 (t, 4,38) 2,49 (t, 3,4) 2,46 (t, 4,95) 2,47 (t, 3,2) 

13 2,56 (s) 2,54 (s) 2,52 (s) 2,43 (s) 2,53 (s) 2,36 (s) 2,33 (s) 2,34 (s) 

2’ 7,58 (dd, 9,3 
e 3,4) 

8,01 (dddd, 
1,96; 1,6; 0,8 

e 0,6) 

7,84 (dd, 9,0 
e 0,6) 

7,53 (t, 1,33) 7,55 (dd, 9,1 
e 2,6) 

7,58 (dd, 
10,3 e 3,5) 

7,87 (dd, 
10,0 e 2,9) 

7,57 (dd, 9,1 
e 1,55) 

3’ 7,56 (dd, 9,3 
e 2,3) 

- 7,75 (dd, 9,0 
e 0,6) 

- 7,26 (ddq, 
9,1; 1,9 e 

0,6) 

6,98 (dd, 
10,3 e 2,2) 

8,33 (dd, 
10,0 e 2,1) 

7,27 (d, 7,04) 

4’ - 7,88 (dddd, 
9,4; 1,5; 0,71 

e 0,59) 

- 7,15 (dt, 7,61 
e 0,99) 

- - - - 

5’ 7,56 (dd 8,3 
e 2,3) 

7,62 (dd, 
3,66 e 0,6) 

7,75 (dd, 8,4 
e 0,6) 

7,35 (t, 7,79) 7,26 (ddq, 
8,5; 1,9 e 

0,6) 

6,98 (dd, 9,0 
e 2,2) 

8,33 (dd, 9,1 
e 2,1) 

7,27 (d, 6,9) 

6’ 7,58 (dd, 8,3 
e 3,4) 

7,61 (dd, 
1,13 e 0,23) 

7,84 (dd, 8,4 
e 0,6) 

7,45 (dd, 
8,09 e 1,91) 

7,55 (dd, 8,5 
e 2,6) 

7,58 (dd, 9,0 
e 3,5) 

7,87 (dd, 9,1 
e 2,9) 

7,57 (dd, 8,0 
e 1,55) 

-CH3 - - - 2,35 (s) 2,39 (s) - - - 

-OCH3 - - - - - 3,85 (s) - - 

Legenda: s – singleto; sl = singleto largo; d = dupleto; dd = duplo dupleto; ddd = duplo duplo dupleto; dddd = duplo duplo duplo dupleto; ddq = duplo duplo 

quarteto; t = tripleto; td = tripo dupleto; tdd = triplo duplo dupleto. 
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Tabela 9: Valores de deslocamentos químicos (δ) dos sinais de carbono para os compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona 
funcionalizados (34a-34p). 

COMPOSTOS 
POSIÇÃO 34a 34b 34c 34d 34e 34f 34g 34h 

3 139,8 140,23 139,7 140,45 140,2 140 140,4 139,9 

4 118,8 119 118,9 118,99 117,02 119,2 117,5 117,93 

5 128,8 128,9 128,8 128,7 128,6 129,1 132,7 128,5 

6 162,9 163,6 163,1 168,1 162,7 162,5 162,6 162,8 

8 e 12 45,9 45,3 46,1 48,7 41,3 45,8 45,7 37,8 

9 e 11 54,8 54,31 54,3 54,7 54,6 54,8 54,7 53,44 

13 45,5 45,14 45 45,8 45,6 45,6 45,6 38,1 

1’ 139,9 140,6 135,9 127,4 140,36 140,1 138,3 140,1 

2’ 119,4 107,2 120,9 135,1 119,5 120 118,6 122,1 

3’ 129,5 162 116,2 127,1 127,06 129 132,9 122,5 

4’ 126,9 114,1 161 128,4 130,4 137,7 130 130,1 

5’ 129,5 130,7 116,2 119,63 127,1 129 128,2 130 

6’ 119,4 114 120,9 117 117,3 120 127,9 117,2 

-CF3 - - - - - - - - 

-CH3 - - - - - - - - 

-OCH3 - - - - - - - - 
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Tabela 9 (continuação): Valores de deslocamentos químicos (δ) dos sinais de carbono para os compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-

metanona funcionalizados (34a-34p). 

COMPOSTOS 
POSIÇÃO 34i 34j 34k 34l 34m 34n 34o 34p 

3 140,2 140,5 140,7 140,1 139,8 139,4 141,3 139,6 

4 118,2 118,7 119,1 118,7 117,6 118 120,3 118,5 

5 128,6 128,7 129,1 128,9 128,9 128,9 129 129 

6 168 162,8 168,2 163,3 168,5 168,9 162,2 162,9 

8 e 12 47 49,3 53,9 47 48,5 49,7 41,1 55,54 

9 e 11 43,4 53,9 54,1 54,5 54,1 54,6 54,2 54,9 

13 44,3 44,7 45,1 46 44,7 45,5 45,7 45,9 

1’ 138,2 140 141,5 139,3 137,09 132,9 145,7 137,2 

2’ 120,7 116,5 119,1 120,3 119,5 120,8 119,2 121 

3’ 132,6 139 129,9 118,9 129,9 114,4 125,3 128,9 

4’ 121,2 122,2 126,6 128 137,2 158,5 145,7 158,4 

5’ 132,6 130,2 129,9 128,9 129,9 114,4 125,3 128,9 

6’ 120,7 123,9 119,1 116,4 119,5 120,8 119,2 121 

-CF3 - 122,4 122,3 - - - - - 

-CH3 - - - 46,2 20,6 - - - 

-OCH3 - - - - - 55,4 - - 
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Tabela 10: Frequências de estiramento na região do IV (cm-1) para os compostos (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados 
(34a-34p). 

 GRUPOS FUNCIONAIS         
COMPOSTO C=O C-N C-O C-F C-Cl C-Br Ar. mono Ar. 1,2 Ar. 1,3 Ar. 1,4 N=O O-H 

34a 1606 1461 - - - - 684 - - - - - 

34b 1605 1438 - 1194 - - - - 778 - - - 

34c 1606 - - 1263 - - - - - 835 - - 

34d 1603 1433 - - 780 - - 747 - - - - 

34e 1600 1434 - - 778 - - - 747 - - - 

34f 1593 - - - 750 - - - - 826 - - 

34g 1617 1447 - - - 599 - 757 - - - - 

34h 1515 - - - - 675 - - 780 - - - 

34i 1616 1448 - - - 515 - - - 815 - - 

34j 1606 1450 - 1126 - - - - 799 - - - 

34k 1606 1401 - 1071 - - - - - 843 - - 

34l 1586 - - - - - - - - - - - 

34m 1610 1438 - - - - - - - 864 - - 

34n 1613 1438 1264 - - - - - - 821 - - 

34o 1622 1400 - - - - - - - 854 1519 - 

34p 1613 1441 1256 - - - - - - 820 - 3099 

34’a 1617 1427 1213 - - - - - - - - 3465 

Legenda: Ar. Mono = aromático monossubstituído; Ar. 1,2 = aromático 1,2-dissubstituído; Ar. 1,3 = aromático 1,3-dissubstituído; Ar. 1,4 = aromático 1,4-

dissubstituído. 



71 
 

3.12. Avaliação farmacológica do composto LQFM182 (34a) 

Para a avaliação farmacológica do potencial anti-inflamatório do composto 

LQFM182 (34a) foram realizados modelos farmacológicos que induzem um processo 

inflamatório agudo devido à já descrita atividade anti-inflamatória do protótipo 

JNJ7777120 (8)67,70,80. 

 

3.12.1. Efeito do composto LQFM182 (34a) no modelo de edema de pata induzida 

por carragenina 

 No edema de pata induzido por carragenina, os tratamentos com LQFM182 

(34a) nas doses de 185, 370 e 740 µmol/kg (v.o.) ou indometacina 28 µmol/kg (v.o.) 

reduziram o edema na 1ª hora em 14, 13, 18 e 35% respectivamente. Já na 2ª hora 

foi observado uma redução de cerca de 9, 20, 37 e 45% respectivamente. Por sua 

vez, na 3ª hora houve uma redução de aproximadamente 18, 17, 34 e 53%, 

respectivamente, no volume do edema, e por fim, na 4ª hora foi observada uma 

redução de 11, 24, 39 e 52% respectivamente (Figura 41). Comparando-se o 

composto LQFM182 (34a) com seu progenitor, o protótipo JNJ7777120 (8), pode ser 

observado uma similaridade entre os resultados obtidos em modelo semelhante, uma 

vez que há descrito a redução significativa do edema de pata induzido pela 

carragenina na 2ª hora, porém o protótipo (8) não foi capaz de reduzir 

significativamente tal edema nas demais 4ª e 6ª horas80. 
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Figura 41: Efeito do composto LQFM182 (34a) no modelo de edema de pata induzida por 
carragenina. 
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Os símbolos e barras verticais indicam média ± erro padrão das médias das diferenças de volume (µL) 
entre as patas em diferentes tempos após a administração da carragenina na pata direita e salina na 
pata esquerda. Os grupos de animais (n=8) foram tratados com veículo 10mL/kg ou LQFM182 (185, 
370 e 740 µmol/kg) ou indometacina 28 µmol/kg. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 e *** p ≤ 0,001 indicam o nível 
de significância das diferenças entre os grupos tratados e o controle, segundo a análise de variância 
seguida do pós-teste de Bonferroni. 

 
 A carragenina é um polissacarídeo sulfatado que quando injetado, por via 

subplantar, na pata do animal promove o estabelecimento de um processo 

inflamatório agudo no qual haverá o surgimento de alguns dos sinais característicos 

da inflamação, dentre eles o edema que é resultante da liberação e/ou produção de 

diversos mediadores pró-inflamatórios. Na 1ª hora ocorre a liberação de mediadores 

pré-formados como a histamina e a 5-HT. Posteriormente, na 2ª hora, ocorre a 

produção de cininas e por fim, a partir da 3ª hora, há a produção e liberação de 

prostanoides 6,91,111,. 

 A partir da análise dos resultados obtidos no modelo experimental sugere-se 

que, a atividade anti-inflamatória do composto LQFM182 (34a) não está relacionada 

com a liberação imediata de aminas vasoativas uma vez que houve uma maior 

redução do edema a partir da 1ª hora após a aplicação do agente flogístico, podendo 

estar relacionada com a produção de mediadores pró-inflamatórios mais tardios como 

as cininas e prostanoides. Se pode sugerir também que, para o composto objeto de 
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estudo, há um relação dose-resposta uma vez que se pode observar uma maior 

redução do edema com o aumento da dose. 

 Como critério de uso racional de animais para testes in vivo adotou-se a dose 

intermediária (370 µmol/kg) para a realização dos modelos posteriores. 

 

3.12.2. Efeito do composto LQFM182 (34a) no modelo de pleurisia induzida por 

carragenina 

 No modelo de pleurisia induzida com carragenina os tratamentos com o 

composto LQFM182 (370 µmol/kg) bem como com dexametasona (5 µmol/kg) 

promoveram uma redução significativa da migração celular de cerca de 34 (4,063 ± 

0,4335 leucócitos x 106/mL) e 67% (2,009 ± 0,5634 leucócitos x 106/mL) 

respectivamente quando comparados ao grupo controle (6,200 ± 0,7668 leucócitos x 

106/mL) (Figura 42). 
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Figura 42: Efeito do composto LQFM182 (34a) sob a migração celular no modelo de pleurisia 
induzida por carragenina 
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As barras verticais representam as médias ± erro padrão das médias do número de leucócitos 
(leucócitos x 106/mL) na pleurisia induzida por carragenina (n=8). A dexametasona foi utilizada como 
controle positivo. * p ≤ 0,05 e *** p ≤ 0,001 indicam o nível de significância das diferenças entre os 
grupos tratados e o controle, segundo análise de variância seguida do pós-teste de Newman-Keuls. 
 

 O processo inflamatório induzido pela injeção intrapleural de carragenina é de 

natureza aguda e caracterizado pelo acúmulo de exudado inflamatório na cavidade 

pleural bem como a rápida migração de leucócitos polimorfonucleares (PMN) seguida 

da migração de leucócitos mononucleares. Visa não só a quantificação total e 

diferencial de células do sistema imune, mas também a identificação e quantificação 

de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α e a IL-1β, e a avaliação de enzimas 

envolvidas em quadros inflamatórios agudos, como a enzima mieloperoxidase 

(MPO)91,112,113. 

 

3.12.2.1. Avaliação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) 

 A avaliação da enzima MPO no exudado pleural indicou que tanto o 

composto LQFM182 (34a) quanto a dexametasona foram capazes de reduzir 

significativamente a atividade enzimática da MPO em cerca de 43 (60,46 ± 6,442 

mU/mL) e 72% (29,81 ± 15,57 mU/mL) respectivamente quando comparados ao grupo 

controle (106,7 ± 18,09 mU/mL) (Figura 43). Em estudos realizados por outros grupos 

de pesquisa, no modelo de colite induzida por ácido trinitrobenzenosulfônico (TNBS), 
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foi apresentado uma redução da atividade enzimática da MPO de 35 ± 6 mU/mg em 

ratos para o protótipo progenitor JNJ7777120 (8)114.  

Figura 43: Efeito do composto LQFM182 (34a) sob a atividade enzimática da mieloperoxidase (MPO). 
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As barras verticais representam as médias ± erro padrão das médias da atividade enzimática (mU/mL) 
no exudado pleural (n=6). A dexametasona foi utilizada como controle positivo. * p ≤ 0,05 e *** p ≤ 0,001 
indicam o nível de significância das diferenças entre os grupos tratados e o controle, segundo análise 
de variância seguida do pós-teste de Newman-Keuls. 
 

 Tendo em vista que a MPO está presente nas granulações primárias de 

células PMN, principalmente de neutrólifos, catalisando a reação de formação do 

ácido hipocloroso (HClO), um potente agente bactericida, a partir da oxidação de íons 

cloreto (Cl-) pelo peróxido de hidrogênio (H2O2), tal enzima pode fornecer informações 

significativas quanto ao padrão celular predominante de determinado processo 

inflamatório uma vez que houve a redução da mesma indicando que a redução da 

contagem total observada pode ser justificada pela redução da migração de células 

PMN15,115,116,117. 

 

3.12.2.2. Quantificação dos níveis de TNF-α e IL-1β 

 A quantificação dos níveis de TNF-αe IL-1β no exudato pleural realizadas 

por kits de ensaios imunoenzimáticos específicos (ELISA) demonstrou que houve uma 

redução significativa na concentração destas duas citocinas pró-inflamatórias 

exercidas tanto pelo composto LQFM182 (34a) quanto pela dexametasona os quais 

promoveram uma diminuição de cerca de 87% (2,640 ± 0,5016 pg/mL) e 82% (3,547 
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± 1,81 pg/mL) respectivamente quando comparados ao grupo controle (20,16 ± 4,082 

pgm/L) (Figura 44 A). Já na quantificação da citocina IL-1β também foi observada uma 

redução tanto do composto LQFM182 (34a) quanto para a desaxametasona os quais 

foram capazes de reduzir os níveis de IL-1β em cerca de 26 (428 ± 17,45 pg/mL) e 

85% (85 ± 9,67 pg/mL) respectivamente quando comparados ao grupo controle (579 

± 13,26 pg/mL) (Figura 44 B). Já no modelo de colite induzida por TNBS, há descrito 

na literatura uma redução de 56 ± 12 pg/mg dos níveis de TNF-α em ratos114. 

Figura 44: Efeito do composto LQFM182 (34a) na quantificação de TNF-α e IL-1β. 
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As barras verticais representam as médias ± erro padrão das médias dos níveis de TNF-α e IL-1β 
(pg/mL) no exudado pleural (n=7). A dexametasona foi utilizada como controle positivo. ** p ≤ 0,01 e 
*** p ≤ 0,001 indica o nível de significância das diferenças entre os grupos tratados e o controle, 
segundo análise de variância seguida do pós-teste de Newman-Keuls. 
 

 O TNF-α, juntamente com a IL-1β, são duas importantes citocinas para a 

manutenção do processo inflamatório. Dentre muitas funções ambas promovem a 

expressão, tanto nas células endoteliais quanto nas células imunitárias, de moléculas 

de adesão responsáveis pela migração de células imunitárias do sangue para o tecido 

lesado (diapedese)10,11,12,13,14. Efeito este é corroborado pela diminuição do número 

de leucócitos totais observado no modelo de pleurisia induzida por carragenina (Figura 

38).  

 Além de induzir a diapedese leucocitária o TNF-α também é capaz de 

promover a indução de expressão da isoenzima cicloxigenase-2 (COX-2) a qual é 

responsável pela produção de mediadores pró-inflamatórios como as prostaglandinas 

(PG’s)24,25,26,118. Este efeito pode ser corroborado pela relação observada entre a 

diminuição dos níveis desta citocina e a redução do edema de pata induzido por 

carragenina (Figura 37) uma vez que houve uma maior redução do edema a partir da 
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3ª hora após a aplicação do agente flogístico o qual está relacionado com a produção 

de mediadores pró-inflamatórios tardios como as prostaglandinas. 

 

3.13. Avaliação da citotoxicidade aguda do composto LQFM182 (34a) 

 O corante vermelho neutro é um corante vital que é captado pelos 

lisossomos/endossomos e vacúolos de células vivas, o que permite quantificar a 

viabilidade celular119. 

 As células 3T3 foram expostas a diferentes concentrações de LQFM182 (34a) 

(0,02-2,26 mM), por 48 horas, as quais sugeriram uma citotoxicidade aguda de forma 

concentração-dependente. Obtive-se um valor de IC50 igual a 0,823 mM (Figura 45) e 

partir deste valor foi estimada a concentração da DL50 a qual corresponde a 1387 

mg/kg, sendo, portanto, o composto objeto de estudo LQFM182 classificado na 

categoria 4 do Harmonized Classification System for Chemical Substances and 

Mixtures (GHS) caracterizado por ser de baixa toxicicidade220. 

Figura 45: Efeito do composto LQFM182 (34a) no ensaio de captação do vermelho neutro 
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As linhas indicam a média ± desvio padrão da IC50 estimada no ensaio de captação do vermelho neutro. 

As células 3T3 foram tratadas com diferentes concentrações de LQFM182 (0,02 – 2,26 mM). 
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4. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que: 

• A estratégia para o planejamento de novos derivados heterocíclicos a 

partir do bioisosterismo de anéis do protótipo JNJ7777120 (8) mostrou-

se adequada, uma vez que os mesmos foram sintetizados com 

rendimentos de 14 a 61%; 

 

• Todos os compostos finais sintetizados foram caracterizados através do 

emprego de técnicas de espectroscopias de infravermelho bem como de 

Ressonância Magnética Nuclear de 1H unidimensional e de 13C 

bidimensionais (HSQC e HMBC); 

 

• O composto LQFM182 (34a) foi submetido aos modelos de edema de 

pata e pleurisia induzidos por carragenina onde apresentou atividade 

anti-inflamatória tendo sido capaz de promover a redução do edema de 

pata, bem como a redução da migração celular no modelo de pleurisia 

induzida por carragenina; 

 

• Na tentativa de se investigar qual o mecanismo de ação farmacológica 

do composto LQFM182 (34a) foi realizada a avaliação da atividade da 

enzima MPO bem como a quantificação das citocinas TNF-α e IL-1β as 

quais foram reduzidas pelo composto objeto de estudo sendo a dose 

utilizada de LQFM 182 (370 µmol/kg) mais efetiva para a redução dos 

níveis de TNF-α em relação a dose de dexametasona (5 µmol/kg) 

utilizada como controle positivo. 

 

• Na tentativa de se avaliar a toxicidade aguda do composto LQFM182 

(34a) foi realizado o ensaio de captação do vermelho neutro em células 

da linhagem Balb/c 3T3 e estabelecida a IC50 bem como a DL50 as quais 

evidenciaram os valores de 0,823 mM e 1387 mg/kg respectivamente 

sendo o composto seguro para administração oral. 
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5. PERSPECTIVAS 

Ademais, como perspectivas, esperamos realizar: 

• Modelos farmacológicos relacionados à investigação do mecanismo de 

ação anti-inflamatório como dor induzida por formalina, edema de pata 

induzido por dextrana para se investigar o envolvimento das vias 

serotoninérgicas e/ou histaminérgicas; 

 

• Ensaios de binding dos compostos finais com o receptor alvo (H4R); 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

6.1. Métodos químicos 

6.1.1. Procedimentos gerais 

Os solventes e reagentes utilizados nas reações foram adquiridos das 

indústrias Sigma-Aldrich, Merck e Vetec Química Fina Ltda. Os solventes como: 

diclorometano (CH2Cl2), metanol (MeOH), etanol (EtOH), acetato de etila (AcOEt), 

hexano, ácido trifluoroacético (TFA) e cloreto de tionila (SOCl2), devido às 

especificações de pureza não necessitaram de tratamento prévio. As etapas nas quais 

foram realizadas extrações líquido-líquido tiveram suas fases orgânicas tratadas com 

sulfato de sódio anidro (Na2SO4) para a retirada da água residual e filtradas em papel 

filtro qualitativo da Unifil® com diâmetro de 15 cm e gramatura de 80 g/m2. A 

evaporação dos solventes foi realizada à pressão reduzida, em evaporador rotatório 

(TE-2II-Tecnal), em sistemas de alto vácuo. As sínteses foram realizadas sob 

condições de refluxo (80-100°C), com auxílio de manta aquecedora e agitação 

magnética.  

A nomenclatura oficial IUPAC dos compostos intermediários e finais foram 

obtidas por meio do software ChemBioDrawn Ultra versão 13.0. 

 

6.1.2. Métodos cromatográficos 

 As placas cromatográficas utilizadas para o monitoramento das reações em 

cromatografia em camada delgada (CCD), assim como para a determinação dos 

fatores de retenção, eram placas de alumínio da Cilicycle® 20x20 cm revestidas com 

sílica gel 60 F-254 e espessura de 0,20mm, empregando-se como fase móvel 

Hexano:AcOEt (70:30)  para a eluição dos intermediários pirazolas (40a-40n) e 

aldeídicos (39a-39p) e CH2Cl2:MeOH (95:5) para a eluição dos intermediários ácidos 

carboxílicos (38a-38p) e dos compostos finais (34a-34p) e (34’a). As visualizações 

em cromatografia de camada delgada foram realizadas em câmara de ultravioleta 

254-365nm. As reações de formilação também foram monitoradas através do 

revelador 2,4-dinitrofenilhidrazina.  

Para as cromatografias de adsorção em coluna, utilizou-se uma coluna de vidro 

com dimensões de 30x2 cm, sílica gel Cilicycle® com tamanho de partícula de 60-200 

µm (70-230 mesh) como fase estacionária e CH2Cl2:MeOH como fase móvel com 

eluição gradiente. 

 



81 
 

 

6.1.3. Métodos espectroscópicos 

Todos os compostos sintetizados foram caracterizados através das 

metodologias convencionais de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H, 13C, 

HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence) e HMBC (Heteronuclear Multiple 

Bond Correlation), e espectroscopia na região do Infravermelho.  

Os espectros de RMN foram obtidos no Instituto de Química da Universidade 

Federal de Goiás em um Bruker Avance III 500 (campo de 11,75 Tesla: 500,13 MHz 

na frequência do hidrogênio e 125,76 MHz para o carbono), equipado com sonda 

multinuclear para tubo de 5 mm de diâmetro com detecção inversa (TBI), para os 

experimentos de 1H, 13C, HSQC e HMBC, em uma temperatura de 28 ºC. A aquisição 

e processamento dos dados foram realizados através do software Bruker TopSpin 

(versão 3.1), e as amostras foram solubilizadas em clorofórmio deuterado (CDCl3) e 

dimetilsulfóxido deuterado (DMSOd6), tendo como referência interna o tetrametilsilano 

(TMS) ou o pico do solvente utilizado. 

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

Perkin-Elmer Spectrum Bx-II FT-IR System, na Central Analítica do Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás, em pastilhas de brometo de potássio 

(KBr) e analisados na faixa de frequência de absorção de 400 a 4000 cm-1. 

 

6.1.4. Medidas dos pontos de fusão 

Os pontos de fusão foram determinados em aparelho Marte, no Laboratório de 

Práticas Farmacêuticas 5 da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de 

Goiás. 

 

6.1.5. Métodos sintéticos 

6.1.5.1. Procedimento geral para a síntese dos compostos 1-fenil-1H-pirazolas 

funcionalizados (40a-40n)101 

Foram adicionados a um balão de fundo redondo com junta esmerilhada de 25 

mL, 1 mmol da fenilhidrazina funcionalizada (42a-42n), 1 mmol de 1, 1, 3, 3-

tetrametoxipropano (43), 10 mL de etanol e 0,78 mL de ácido clorídrico à 37% (v/v). A 

mistura foi mantida à temperatura de 80ºC por 1-2 horas.  A formação dos 1-fenil-1H-

pirazolas (40a-40n) correspondentes foi acompanhada por cromatografia em camada 

delgada. Ao término da reação, acompanhado por CCD, a mesma foi resfriada a 
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temperatura ambiente com auxílio de gelo. A mistura reacional foi neutralizada com 

NaHCO3 à 10% (p/v) e extraída com CHCl3 cuja fase orgânica foi seca com Na2SO4 

anidro e concentrada em evaporador rotatório. O produto foi purificado através de 

cromatografia de adsorção em coluna, empregando clorofórmio como fase móvel com 

eluição isocrática. O produto puro obtido foi concentrado e seco em dessecador 

 

6.1.5.1.1. Síntese do composto 1-fenil-1H-pirazola (40a) 

 

Foram obtidos 0,12 g (84%) de 1-fenil-1H-pirazol (C9H8N2, PM= 144,07; 40a) 

como um óleo de cor marrom, Rf= 0,72 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,93 (1H, dd, J= 2,4 e 0,5 Hz; H-5); 

7,73 (1H, dd, J= 1,9 e 0,5 Hz; H-3); 7,69 (1H, dddd, J= 7,5; 2,2; 1,6 e 0,7 Hz; H-2’); 

7,69 (1H, dddd, J= 7,2; 2,2; 1,2 e 0,9 Hz; H-6’); 7,45 (1H, dddd, J= 7,5; 7,4; 1,9 e 0,9 

Hz; H-3’); 7,45 (1H, dddd, J= 7,4; 7,2; 1,9 e 0,7 Hz; H-5’); 7,29 (1H, tdd, J= 7,4; 1,6 e 

1,2 Hz; H-4’); 6,47 (1H, dd, J= 2,4 e 1,9 Hz; H-4) (Espectros 1 e 2). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 141,1 (C-3); 140,1 

(C-1’); 129,3 (C-3’ e 5’); 126,6 (C-5); 126,4 (C-4’); 119,2 (C-2’ e 6’); 107,7 (C-4) 

(Espectro 3). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3201 (υ C-H de aromático), 1497 (υ C=C de aromático), 753 

e 690 (υ C-H de aromático monosubstituído) (Espectro 4). 
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6.1.5.1.2. Síntese do composto 1-(3-fluorfenil)-1H-pirazola (40b) 

 

Foram obtidos 0,12 g (79%) de 1-(3-fluorfenil)-1H-pirazola (C9H7N2F, PM= 

162,06; 40b) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,61 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,92 (1H, dl, J= 2,2 Hz; H-5); 7,73 

(1H, dl, J= 1,7 Hz; H-3); 7,48 (1H, dt, J= 8,1 e 2,2 Hz; H-6’); 7,47 (1H, dtd, J= 7,9; 2,2 

e 1,1 Hz; H-2’); 7,40 (1H, td, J= 8,1 e 6,0 Hz; H-5’); 6,98 (1H, tdd, J= 8,1; 2,2 e 1,1 Hz; 

H-4’); 6,48 (1H, dd, J= 2,2 e 1,7 Hz; H-4 (Espectro 5 e 6). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 163,3 (C-3’); 

141,6 (C-3); 141,4 (C-1’); 130,6 (C-5’); 126,7 (C-5); 114,2 (C-2’); 112,9 (C-4’); 107,9 

(C-4); 106,6 (C-6’) (Espectro 7). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3120 (υ C-H de aromático), 1257 (υ C-F), 678, 773 e 857 (υ 

C-H de aromático 1,3-dissubstituído) (Espectro 8). 
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6.1.5.1.3. Síntese do composto 1-(4-fluorfenil)-1H-pirazola (40c) 

 

Foram obtidos 0,12 g (75%) de 1-(4-fluorfenil)-1H-pirazola (C9H7N2F, PM= 

162,06; 40c) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,61 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,85 (1H, dd, J= 2,5 e 0,5 Hz; H-5); 

7,71 (1H, dd, J= 1,7 e 0,5 Hz; H-3); 7,64 (1H, ddd, J= 9,1; 4,7 e 3,5 Hz; H-2’); 7,64 

(1H, ddd, J= 10,3; 4,7 e 3,5 Hz; H-6’); 7,13 (1H, ddd, J= 9,1; 8,2 e 3,5 Hz; H-3’); 7,13 

(1H, ddd, J= 10,3; 9,1 e 3,5 Hz; H-5’); 6,45 (1H, dd, J= 2,5 e 1,7 Hz; H-4) (Espectro 9 

e 10). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 161,0 (C-4’); 

141,2(C-3); 136,5 (C-1’); 126,9 (C-5); 121,0 (C-2’ e 6’); 116,2 (C-3’ e 5’); 107,8 (C-4) 

(Espectro 11). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3123 (υ C-H de aromático), 1218 (υ C-F), 832 (υ C-H de 

aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 12). 
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6.1.5.1.4. Síntese do composto 1-(2-clorofenil)-1H-pirazola (40d) 

 

Foram obtidos 0,14 g (84%) de 1-(2-clorofenil)-1H-pirazola (C9H7ClN2, PM= 

178,03; 40d) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,88 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 8,09 (1H, dd, J= 2,4 e 0,5 Hz; H-

5); 7,83 (1H, dd, J= 8,1 e 1,2 Hz; H-3’); 7,74 (1H, dd, J= 1,7 e 0,5 Hz; H-3); 7,54 (1H, 

ddd, J=7,9; 5,6 e 1,2 Hz; H-6’); 7,43 (1H, td, J= 7,9 e 1,2 Hz; H-5’); 7,42 (1H, ddd, J= 

8,1, 7,9 e 5,6 Hz; H-4’); 6,50 (1H, dd, J= 2,4 e 1,7 Hz; H-4) 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 140,6 (C-3); 

139,4 (C-1’); 133,6 (C-3’); 131,6 (C-5); 130,1 (C-4’); 129,7 (C-5’); 128,5 (C-6’); 118,2 

(C-2’); 106,4 (C-4) 

IV máx. (KBr) cm-1: 2976 (υ C-H de aromático), 1086, (υ C-N) e 757 (υ C-H de 

aromático 1,2-dissubstituído) (Espectro13). 
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6.1.5.1.5. Síntese do composto 1-(3-clorofenil)-1H-pirazola (40e) 

 

Foram obtidos 0,15 g (89%) de 1-(3-clorofenil)-1H-pirazola (C9H7ClN2, PM= 

178,03; 40e) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,65 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,91 (1H, dl, J= 2,5 Hz; H-5); 7,75 

(1H, t, J= 2,1 Hz; H-2’); 7,73 (1H, dl, J= 1,8 Hz; H-3); 7,58 (1H, ddd, J= 8,0; 2,1 e 0,9 

Hz; H-6’); 7,37 (1H, t, J= 8,0 Hz; H-5’); 7,26 (1H, ddd, J= 8,0; 2,1 e 0,9 Hz; H-4’); 6,48 

(1H, dd, J= 2,5 e 1,8 Hz; H-4) (Espectros 14 e 15). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 141,4 (C-3); 140,7 

(C-1’); 135,0 (C-3’); 130,3 (C-5’); 126,9 (C-5); 126,2 (C-4’); 119,2 (C-2’); 116,9 (C-6’); 

108,1 (C-4) (Espectro 16). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3105 (υ C-H de aromático), 1038 (υ C-Cl) (Espectro 17). 
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6.1.5.1.6.  Síntese do composto 1-(4-clorofenil)-1H-pirazola (40f) 

 

Foram obtidos 0,14 g (84%) de 1-(4-clorofenil)-1H-pirazola (C9H7ClN2; PM= 

178,03; 40f), como um óleo de cor marrom, Rf= 0,88 (Hexano:AcOEt-70:30).  

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 8,54 (1H, dd, J= 2,5 e 0,5 Hz; H-

5); 7,89 (1H, dd, J= 10,0 e 3,1 Hz; H-2’); 7,89 (1H, dd, J= 9,0 e 3,1 Hz; H-6’); 7,77 (1H, 

dd, J= 1,7 e 0,5 Hz; H-3); 7,56 (1H, dd, J= 10,0 e 2,2 Hz; H-3’); 7,56 (1H, dd, J= 9,0 e 

2,2 Hz; H-5’); 6,57 (1H, dd, J= 2,5 e 1,7 Hz; H-4) (Espectros 18 e 19). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 141,0 (C-3); 

138,1 (C-1’); 129,9 (C-4’); 129,3 (C-3’ e 5’); 127,7 (C-5); 119,8 (C-2’ e 6’); 108,0 (C-4) 

(Espectro 20).  

IV máx. (KBr) cm-1: 3131 (υ C-H de aromático), 1093 (υ C-Cl), 824 (υ C-H de 

aromático 1,4- dissubstituído) (Espectro 21). 
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6.1.5.1.7. Síntese do composto 1-(2-bromofenil)-1H-pirazola (40g) 

 

Foram obtidos 0,2 g (92%) de 1-(2-bromofenil)-1H-pirazola (C9H7BrN2, PM= 

221,98; 40g) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,73 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 8,09 (1H, dd, J= 2,4 e 0,5 Hz; H-

5); 7,83 (1H, dd, J= 8,1 e 1,2 Hz; H-3’); 7,74 (1H, dd, J= 1,7 e 0,5 Hz; H-3); 7,54 (1H, 

ddd, J= 7,9; 5,6 e 1,2 Hz; H-6’); 7,43 (1H, td, J= 7,9 e 1,2 Hz; H-5’); 7,42 (1H, ddd, J= 

8,1, 7,9 e 5,6 Hz; H-4’); 6,50 (1H, dd, J= 2,4 e 1,7 Hz; H-4) (Espectros 22 e 23). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 140,6 (C-3); 

139,4 (C-1’); 133,6 (C-3’); 131,6 (C-5); 130,1 (C-4’); 129,7 (C-5’); 128,5 (C-6’); 118,2 

(C-2’); 106,4 (C-4) (Espectro 24). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3106 (υ C-H de aromático), 748 (υ C-H de aromático 1,2-

dissubstituído), 617 (υ C-Br) (Espectro 25). 
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6.1.5.1.8. Síntese do composto 1-(3-bromofenil)-1H-pirazola (40h) 

 

Foram obtidos 0,18 g (82%) de 1-(3-bromofenil)-1H-pirazola (C9H7BrN2, PM= 

221,98; 40h) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,68 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,91 (1H, t, J= 2,2 Hz; H-2’); 7,90 

(1H, dd, J= 2,5 e 0,6 Hz; H-5); 7,72 (1H, dd, J= 1,7 e 0,6 Hz; H-3); 7,62 (1H, ddd, J= 

8,1; 2,2 e 1,0 Hz; H-6’); 7,40 (1H, ddd, J= 8,1; 1,9 e 1,0 Hz; H-4’); 7,30 (1H, t, J= 8,1 

Hz; H-5’); 6,47 (1H, dd, J= 2,5 e 1,7 Hz; H-4) (Espectros 26 e 27). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 141,5 (C-3); 141,1 

(C-1’); 130,4 (C-5’); 129,4 (C-4’); 126,7 (C-5); 123,0 (C-3’); 122,3 (C-2’); 117,4 (C-6’); 

108,0 (C-4) (Espectro 28). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3098 (υ C-H de aromático), 649 (υ C-Br), 677 e 773 (υ C-

H de aromático1,3-dissubstituído) (Espectro 29). 
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6.1.5.1.9. Síntese do composto 1-(4-bromofenil)-1H-pirazola (40i) 

 

Foram obtidos 0,16 g (73%) de 1-(4-bromofenil)-1H-pirazola (C9H7BrN2, PM= 

221,98; 40i) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,65 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,88 (1H, dd, J= 2,5 e 0,6 Hz; H-5); 

7,72 (1H, dd, J= 1,7 e 0,6 Hz; H-3); 7,57 (1H, dd, J= 9,5 e 3,4 Hz; H-2’); 7,57 (1H, dd, 

J= 7,6 e 3,4 Hz; H-6’); 7,56 (1H, dd, J= 9,5 e 2,9 Hz; H-3’); 7,56 (1H, dddd, J= 7,6 e 

2,9 Hz; H-5’); 6,47 (1H, dd, J= 2,5 e 1,7 Hz; H-4) (Espectros 30 e 31). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 141,4 (C-3); 139,0 

(C-1’); 132,5 (C-3’ e 5’); 126,6 (C-5); 120,7 (C-2’ e 6’); 119,7 (C-4’); 108,0 (C-4) 

(Espectro 32). 

IV máx. (KBr) cm-1: ≈ 3130 (υ C-H de aromático), 822 (υ  C-H de aromático1,4-

dissubstituído), ≈ 750 (υ C-Br) (Espectro 33). 
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6.1.5.1.10. Síntese do composto 1-(3-trifluormetil-fenil)-1H-pirazola (40j) 

 

Foram obtidos 0,18 g (85%) de 1-(3-trifluormetilfenil)-1H-pirazola (C10H7N2F3, 

PM= 212,05; 40j) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,72 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,99 (1H, dddd, J= 1,96; 1,6; 0,8 e 

0,6 Hz e 0,54 Hz; H-2’); 7,96 (1H, dd, J= 2,52 e 0,43 Hz; H-5); 7,87 (1H, dddd, J= 9,4; 

1,5; 0,71 e 0,59 Hz; H-4’); 7,75 (1H, dl, J= 1,58 Hz; H-3); 7,56 (1H, dd, J= 3,66 e 0,6 

Hz; H-5’); 7,55 (1H, dd, J= 1,13 e 0,23 Hz; H-6’); 6,50 (1H, dd, J= 1,85 e 1,27 Hz; H-

4) (Espectros 34 e 35). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 141,2 (C-3); 140,6 

(C-1’); 140,5 (C-3’); 129,7 (C-5’); 126,5 (C-5); 126,4 (-CF3); 122,5 (C-6’); 121,7 (C-4’); 

115,8 (C-2’); 108,4 (C-4) (Espectro 36). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3083 (υ C-H de aromático), 1616 (υ C=C de aromático), 

1126 (C-F), 798 e 697 (υ C-H de aromático 1,3-dissubstituído) (Espectro 37). 
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6.1.5.1.11. Síntese do composto 1-(4-trifluormetil-fenil)-1H-pirazola (40k) 

 

Foram obtidos 0,19 g (90%) de 1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazola (C10H7N2F3, 

PM= 212,05; 40k) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,60 Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,97 (1H, dl, J= 2,5 Hz; H-5); 7,82 

(1H, dd, J= 9,0 e 0,6 Hz; H-2’); 7,82 (1H, dd, J= 8,4 e 0,6 Hz; H-6’); 7,75 (1H, dl, J= 

1,8 Hz; H-3); 7,70 (1H, dd, J= 9,0 e 0,6 Hz; H-3’); 7,70 (1H, dd, J= 8,4 e 0,6 Hz; H-5’); 

6,51 (1H, dd, J=2,5 e 1,8 Hz; H-4) (Espectros 38 e 39). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 142,5 (C-1’); 141,8 

(C-3); 128,1 (C-3’ e 5’); 126,8 (C-5); 125,6 (C-4’); 122,7 (C-CF3); 118,8 (C-2’ e 6’); 

108,4 (C-4) (Espectro 40). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3136 (υ C-H de aromático), 1322 (υ C-F), 822 (υ C-H de 

aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 41).  
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6.1.5.1.12. Síntese do composto 1-(3-toluilfenil)-1H-pirazola (40l) 

 

Foram obtidos 0,13 g (82%) de 1-(3-toluilfenil)-1H-pirazola (C10H10N2, PM= 

158,08; 40l) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,87 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,79 (1H, dd, J= 2,4 e 0,6 Hz; H-5); 

7,70 (1H, dd, J= 1,84 e 0,6 Hz; H-3); 7,54 (1H, t, J= 1,33 Hz; H-2’); 7,45 (1H, dd, J= 

8,09 e 1,91 Hz; H-6’); 7,31 (1H, t, J= 7,79 Hz; H-5’); 7,08 (1H, dt, J= 7,61 e 0,99 Hz; 

H-4’); 6,43 (1H, dd, J= 2,44 e 1,84 Hz; H-4); 2,40 (3H, s, CH3) (Espectros 42 e 43). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 140,5 (C-1’); 140,5 

(C-3); 139,8 (C-3’); 128,6 (C-5’); 126,8 (C-4’); 126,8 (C-5); 119,6 (C-2’); 116,1 (C-2’); 

107,4 (C-4); 21,2 (CH3) (Espectro 44). 

IV máx. (KBr) cm-1: 2920 (υ C-H de aromático), 1334 (υ C-N), 781 e 689 (υ C-

H de aromático 1,3-dissubstituído) (Espectro 45). 
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6.1.5.1.13. Síntese do composto 1-(4-toluilfenil)-1H-pirazola (40m) 

 

Foram obtidos 0,14 g (90%) de 1-(4-toluilfenil)-1H-pirazola (C10H10N2, PM= 

158,08; 40m) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,57 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,87 (1H, dd, J= 2,4 e 0,5 Hz; H-5); 

7,70 (1H, dd, J= 1,7 e 0,5 Hz; H-3); 7,56 (1H, dd, J= 9,1 e 2,6 Hz; H-2’); 7,56 (1H, dd, 

J= 8,5 e 2,6 Hz; H-6’); 7,23 (1H, ddq, J= 9,1; 1,9 e 0,6 Hz; H-3’); 7,23 (1H, ddq, J= 8,5; 

1,9 e 0,6 Hz; H-5’); 6,44 (1H, dd, J= 2,4 e 1,7 Hz; H-4); 2,37 (3H, t, J= 0,6 Hz; CH3) 

(Espectros 46 e 47). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 140,8 (C-3); 138,0 

(C-1’); 136,2 (C-4’); 129,8 (C-3’ e 5’); 126,8 (C-5); 119,3 (C-2’ e 6’); 107,2 (C-4); 20,8 

(CH3) (Espectro 48). 

IV máx. (KBr) cm-1: 2920 (υ C-H de aromático), 1393 (υ C-N), 814 (υ C-H de 

aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 49). 
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6.1.5.1.14. Síntese do composto 1-(4-metoxifenil)-1H-pirazola (40n) 

 

Foram obtidos 0,14 g (85%) de 1-(4-metoxifenil)-1H-pirazol (C10H10N2O, PM= 

174,20; 40n) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,53 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 8,36 (1H, dl, J= 1,9 Hz; H-5); 7,73 

(1H, dd, J= 10,3 e 3,5 Hz; H-2’); 7,73 (1H, dd, J= 9,0 e 3,5 Hz; H-6’); 7,69 (1H, dl, J= 

1,5 Hz; H-3); 7,04 (1H, dd, J= 10,3 e 2,2 Hz; H-3’); 7,04 (1H, dd, J= 9,0 e 2,2 Hz; H-

5’); 6,49 (1H, dd, J= 1,9 e 1,5 Hz; H-4); 3,78 (3H, s, OCH3) (Espectros 50 e 51). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 157,8 (C-4’); 

140,7 (C-3); 133,8 (C-1’); 127,8 (C-5); 120,4 (C-2’ e 6’); 114,9 (C-3’e 5’); 107,6 (C-4); 

55,5 (OCH3) (Espectro 52). 

IV máx. (KBr) cm-1: 2933 e 2835 (υ C-H de aromático), 1244 (υ C-O), 828 (υ C-

H de aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 53). 
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6.1.5.2. Procedimento geral para a síntese dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-

carbaldeídos funcionalizados (39a-39n)102 

Foram transferidos a um balão de fundo redondo com junta esmerilhada de 50 

mL, acoplado a um condensador de refluxo, 3 mmol dos compostos 1-fenil-1H-pirazóis 

(40a-40n), 4,5 mmol (630,83 mg) de hexametilenotetramina (41) e 5 mL de ácido 

trifluoracético à 99% (v/v), permanecendo a mistura reacional à temperatura de 80ºC 

por 12 horas. O término da reação foi acompanhado por CCD e revelação com 2,4 

dinitrofenilhidrazina onde uma mancha alaranjada foi observada. Ao término da 

reação, a mistura reacional foi vertida em um Béquer contendo gelo picado e solução 

de NaHCO3 (p/v) a 10% foi adicionada lentamente. O precipitado obtido foi filtrado a 

vácuo. O produto foi purificado através de cromatografia de adsorção em coluna, 

empregando n-hexano:acetato de etila como fase móvel com eluição gradiente, 

concentrado em evaporador rotatório e seco em dessecador. 
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6.1.5.2.1. Síntese do composto 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeído (39a) 

 

Foram obtidos 0,63g (83%) de 1-fenil-1H-pirazola-4-carbaldeído (C10H8N2O, 

PM= 172,06; 39a), como um sólido amorfo de cor marrom, P.F.= 166-167°C, Rf= 0,55 

(Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 9,93 (1H, s, CHO); 9,26 (1H, d, 

J= 0,5 Hz; H-5); 8,29 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,93 (1H, ddd, J= 7,6; 2,0 e 1,1 Hz; H-

2’); 7,93 (1H, dddd, J= 8,6; 2,1; 2,0 e 1,1 Hz; H-6’); 7,57 (1H, dddd, J=7,6; 7,4; 2,1 e 

1,9 Hz; H-3’); 7,57 (1H, ddd, J=8,6; 7,4 e 1,9 Hz; H-5’); 7,42 (1H, tt, J= 7,4 e 1,1 Hz; 

H-4’) (Espectros 54 e 55). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 184,8 (C-6); 

141,0 (C-3); 138,6 (C-1’); 132,0 (C-5); 129,7 (C-3’e 5’); 127,3 (C-4’); 125,2 (C-4); 119,2 

(C-2’ e 6’) (Espectro 56). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3125 (υ C-H de aromático), 1672 (υ C=O), 756 e 683 (υ C-

H de aromático monosubstituído) (Espectro 57). 
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6.1.5.2.2. Síntese do composto 1-(3-fluorfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39b) 

 

Foram obtidos 0,51g (90%) de 1-(3-fluorfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7N2OF, PM= 190,05, 39b) como um sólido amorfo de cor bege, P.F.= 82-85°C, 

Rf= 0,70 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,98 (1H, s, CHO); 8,46 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,17 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,53 (1H, dddd, J= 10,3; 2,4; 1,9 e 0,7 Hz; 

H-2’); 7,51 (1H, ddd, J= 7,4; 1,9 e 1,5 Hz; H-6’); 7,48 (1H, dddd, J=8,1; 7,4; 5,4 e 0,7 

Hz; H-5’); 7,10 (1H, dddd, J=8,1; 7,9; 2,4 e 1,5 Hz; H-4’) (Espectros 58 e 59). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 184,0 (C-6); 163,0 

(C-3’); 141,7 (C-3); 140,3 (C-1’); 131,0 (C-5’); 130,0 (C-5); 125,8 (C-4); 115,0 (C-6’); 

114,8 (C-4’); 107,6 (C-2’) (Espectro 60). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3101 (υ C-H de aromático), 1684 (υ C=O), 1217 (υ C-F) 

(Espectro 61). 
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6.1.5.2.3. Síntese do composto 1-(4-fluorfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39c) 

 

Foram obtidos 0,52g (90%) de 1-(4-fluorfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7N2OF, PM= 190,05; 39c) como um sólido amorfo de cor bege, P.F.= 120-122°C, 

Rf= 0,55 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,97 (1H, s, CHO); 8,39 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,16 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,70 (1H, ddd, J= 9,3; 4,6 e 3,4 Hz; H-2’); 

7,70 (1H, ddd, J= 10,3; 4,6 e 3,4 Hz; H-6’); 7,20 (1H, ddd, J=9,3; 8,3 e 3,4 Hz; H-3’), 

7,20 (1H, ddd, J=10,3; 9,3 e 3,4 Hz; H-5’) (Espectro 62 e 63). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 184,0 (C-6); 161,8 

(C-4’); 141,7 (C-3); 135,3 (C-1’); 130,0 (C-5); 125,6 (C-4); 121,6 (C-2’e 6’); 116,5 (C-

3’ e 5’) (Espectro 64). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3115 (υ C-H de aromático), 1677 (υ C=O), 1213 (υ C-F), 

858 (υ C-H de aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 65). 
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6.1.5.2.4. Síntese do composto 1-(2-clorofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39d) 

 

Foram obtidos 0,51 g (82%) de 1-(2-clorofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7ClN2O, PM= 206,02; 39d), como um óleo marrom, Rf.= 0,74 (Hexano:AcOEt-

70:30).  

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,98 (1H, s, CHO); 8,40 (1H, d, 

J=0,56 Hz; H-5); 8,19 (1H, d, J= 0,45 Hz; H-3); 7,61 (1H, td, J= 9,57 e 4,79 Hz; H-6’); 

7,56 (1H, td, J= 9,57 e 2,73 Hz; H-5’); 7,43 (1H, td, J= 8,08 e 0,28 Hz; H-4’); 7,41 (1H, 

ddd, J= 8,08; 2,04 e 0,92 Hz; H-3’) (Espectro 66 e 67). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 183,6 (C-6); 140,9 

(C-3); 135,1 (135,1); 134,8 (C-5); 130,4 (C-5’); 130,4 (C-3’); 129,2 (C-2’); 127,8 (C-6’); 

127,5 (C-4’); 125 (C-4) (Espectro 68). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3085 (υ C-H de aromático), 1681 (υ C=O), 758 (υ C-H de 

aromático 1,2-dissubstituído) (Espectro 69). 
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6.1.5.2.5. Síntese do composto 1-(3-clorfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39e) 

 

Foram obtidos 0,59g (95%) de 1-(3-clorofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7ClN2O, PM= 206,02; 39e) como um sólido amorfo de cor bege, P.F.= 63-65°C, 

Rf= 0,63 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,97 (1H, s, CHO); 8,45 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,18 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,79 (1H, t, J= 2,1 Hz; H-2’); 7,61 (1H, ddd, 

J= 8,1; 2,1 e 1,0 Hz; H-6’); 7,44 (1H, t, J= 8,1 Hz; H-5’); 7,37 (1H, ddd, J= 8,1; 2,1 e 

1,0 Hz; H-4’) (Espectros 70 e 71). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 183,9 (C-6); 141,7 

(C-3); 139,9 (C-1’); 135,6 (C-3’); 130,4 (C-5’); 129,8 (C-5); 127,7 (C-4’); 125,7 (C-4); 

120,0 (C-2’); 117,3 (C-6’) (Espectro 72). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3101 (υ C-H de aromático), 1669 (υ C=O), 1096 (υ C-Cl) 

(Espectro 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

6.1.5.2.6. Síntese do composto 1-(4-clorofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39f) 

 

Foram obtidos 0,46g (75%) de 1-(4-clorofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7ClN2O, PM= 206,02; 39f) como um sólido amorfo de cor marrom, P.F.= 95-

97°C, Rf=0,80 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,97 (1H, s, CHO); 8,42 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,17 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,68 (1H, dd, J= 9,8 e 2,2 Hz; H-2’); 7,68 

(1H, dd, J= 9,0 e 2,2 Hz; H-6’); 7,62 (1H, dd, J= 9,8 e 2,9 Hz; H-3’); 7,62 (1H, dd, J=9,0 

e 2,9 Hz; H-5’) (Espectro 74 e 75). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 183,9 (C-6); 141,9 

(C-3); 137,6 (C-1’); 133,7 (C-4’); 129,9 (C-5); 129,7 (C-3’e 5’); 125,9 (C-4); 120,8 (C-

2’ e 6’) (Espectro 76). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3124 (υ C-H de aromático), 1681 (υ C=O), 1099 (υ C-Cl) 

(Espectro 77). 
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6.1.5.2.7. Síntese do composto 1-(2-bromofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39g) 

 

Foram obtidos 1,51g (97%) de 1-(2-bromofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7BrN2O, PM= 249,97; 39g) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,31 

(Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,99 (1H, s, CHO); 8,34 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,19 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,75 (1H, ddd, J= 8,1; 1,4 e 0,4 Hz; H-3’); 

7,55 (1H, ddd, J= 7,9; 1,8 e 0,4 Hz; H-6’); 7,47 (1H, ddd, J= 7,9; 7,4 e 1,4 Hz; H-5’); 

7,36 (1H, ddd, J= 8,1; 7,4 e 1,8 Hz; H-4’) (Espectro 78 e 79). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 184,2 (C-6); 141,2 

(C-3); 138,9 (C-1’); 135,1 (C-5); 134,2 (C-3’); 130,9 (C-4’); 128,6 (C-5’); 128,3 (C-6’); 

125,0 (C-4); 118,3 (C-2’) (Espectro 80). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3112 (υ C-H de aromático), 1677 (υ C=O), 752 (υ de 

aromático 1,2 dissubistituído), 618 (υ C-Br) (Espectro 81). 
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6.1.5.2.8. Síntese do composto 1-(3-bromofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39h) 

 

Foram obtidos 0,65g (87%) de 1-(3-bromofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7BrN2O, PM= 249,97; 39h) como um sólido de cor bege, P.F.= 79-81°C, Rf= 0,43 

(Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,97 (1H, s, CHO); 8,43 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,17 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,94 (1H, t, J= 2,0Hz, H-2’); 7,66 (1H, ddd, 

J= 8,1; 2,0 e 0,9Hz, H-6’); 7,52 (1H, ddd, J= 8,1; 2,0 e 0,9Hz, H-4’); 7,38 (1H, t, J= 

8,1Hz, H-5’) (Espectro 82 e 83). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 183,8 (C-6); 142,0 

(C-3); 139,9 (C-1’); 131,2 (C-5’); 131,1 (C-4’); 130,1 (C-5); 125,9 (C-4); 123,2 (C-2’); 

122,7 (C-3’); 118,1 (C-6’) (Espectro 84). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3114 (υ C-H de aromático), 1683 (υ C=O), 574 (υ C-Br) 

(Espectro 85). 
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6.1.5.2.9. Síntese do composto 1-(4-bromofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39i) 

 

Foram obtidos 0,43g (57%) de 1-(4-bromofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7BrN2O, PM= 249,97; 39i) como um sólido amorfo de cor bege, P.F.= 117-119°C, 

Rf= 0,65 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,97 (1H, s, CHO); 8,43 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,17 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,64 (1H, dd, J= 9,3 e 3,4 Hz; H-2’); 7,64 

(1H, dd, J= 8,3 e 3,4 Hz; H-6’); 7,62 (1H, dd, J= 9,3 e 2,3 Hz; H-3’); 7,62 (1H, dd, J= 

8,3 e 2,3 Hz; H-5’) (Espectros 86 e 87). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 183,8 (C-6); 142,0 

(C-3); 138,1 (C-1’); 133,0 (C-3’e 5’); 130,0 (C-5); 125,9 (C-4); 121,6 (C-4’); 121,3 (C-

2’ e 6’) (Espectro 88). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3123 (υ C-H), 2859 (υ C-H), 1675 (υ C=O), 612 (υ C-Br), 

822 (υ de aromático 1,4 dissubistituído) (Espectro 89). 
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6.1.5.2.10. Síntese do composto 1-(3-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(39j) 

 

Foram obtidos 0,39 g (53%) de 1-(3-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C11H7N2OF3, PM= 240,05, 39j) como um óleo de cor marrom, Rf=0,54 

(Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,99 (1H, s, COH); 8,52 (1H, d, J= 

0,51 Hz; H-5); 8,20 (1H, d, J= 0,41 Hz, H-3); 8,04 (1H, dddd, J= 1,96; 1,6; 0,8 e 0,6 

Hz; H-2’); 7,93 (1H, dddd, J= 9,4; 1,5; 0,71 e 0,59 Hz; H-4’); 7,66 (1H, dd, J= 1,13 e 

0,23 Hz; H-6’); 7,65 (1H, dd, J= 3,66 e 0,6 Hz; H-5’) (Espectro 90 e 91). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 183,8 (C-6); 141,9 

(C-3); 139,6 (C-1’); 132,3 (C-3’); 129,9 (C-5’); 129,6 (C-5); 125,9 (C-4); 125,3 (C-6’); 

124,1 (C-4’); 123,1 (CF3); 117,4 (C-2’) (Espectro 92). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3085 (υ C-H de aromático), 1685 (υ C=O), 754 e 697 (υ C-

H de aromático 1,3-dissubstituído) (Espectro 93). 
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6.1.5.2.11. Síntese do composto 1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(39k) 

 

Foram obtidos 0,65g (90%) de 1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C11H7N2OF3, PM= 240,05, 39k) como um sólido amorfo de cor bege, P.F.= 91-93°C, 

Rf=0,80 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,99 (1H, s, CHO); 8,51 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,20 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,88 (1H, dd, J= 9,0 e 0,6 Hz; H-2’); 7,88 

(1H, dd, J= 8,4 e 0,6 Hz; H-6’); 7,78 (1H, dd, J= 9,0 e 0,6 Hz; H-3’); 7,78 (1H, dd, J= 

8,4 e 0,6 Hz; H-5’) (Espectro 94 e 95). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 184,0 (CHO); 142,4 

(C-3); 141,7 (C-1’); 130,3 (C-5); 129,8 (C-4’); 127,2 (C-3’e 5’); 126,3 (C-4); 122,1 (C-

CF3); 119,7 (C-2’ e 6’) (Espectro 96). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3117 (υ C-H de aromático), 1685 (υ C=O), 1328 (υ C-F), 

783 e 694 (υ C-H de aromático 1,4 dissubstituído) (Espectro 97). 
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6.1.5.2.12. Síntese do composto 1-(3-toluilfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39l) 

 

Foram obtidos 0,33g (59%) de 1-(3-toluilfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C11H10N2O, PM= 186,21; 39l) como um óleo de cor marrom, Rf= 0,57 

(Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,95 (1H, sl, H-6); 8,42 (1H, s, H-

5); 8,14 (1H, s, H-3); 7,55 (1H, dd, J=8,03 e 1,29 Hz; H-2’); 7,48 (1H, dd, J= 8,09 e 

1,91 Hz; H-6’); 7,36 (1H, td, J= 7,75 e 0,21 Hz; H-5’); 7,19 (1H, dt, J= 7,55 e 0,87Hz; 

H-4’); 2,43 (3H, s, CH3) (Espectro 98 e 99). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 183,9 (C-6); 141,4 

(C-3); 139,8 (C-1’); 138,0 (C-3’); 130,1 (C-5); 129,3 (C-5’); 128,6 (C-4’); 125,1 (C-4); 

120,5 (C-2’); 116,7 (C-6’); 21,4 (CH3) (Espectro 100). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3112 (υ C-H), 2846 (υ C-H), 1684 (υ C=O) (Espectro 101). 
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6.1.5.2.13. Síntese do composto 1-(4-toluilfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39m) 

 

Foram obtidos 0,48g (86%) de 1-(4-toluilfenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C11H10N2O, PM= 186,21; 39m) como um sólido de cor marrom, P.F.= 117-119°C, Rf= 

0,52 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,95 (1H, s, CHO); 8,39 (1H, d, J= 

0,6 Hz; H-5); 8,14 (1H, d, J= 0,6 Hz; H-3); 7,59 (1H, ddq, J= 9,0; 2,4 e 0,3 Hz; H-2’); 

7,59 (1H, ddq, J= 8,7; 2,4 e 0,3 Hz; H-6’); 7,29 (1H, ddq, J= 9,0; 1,9 e 0,7 Hz; H-3’); 

7,29 (1H, ddq, J= 8,7; 1,9 e 0,7 Hz; H-5’); 2,41 (3H, tt, J= 0,7 e 0,3 Hz; CH3) (Espectro 

102 e 103). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 184,2 (C-CHO); 

141,8 (C-3); 138,4 (C-4’); 136,9 (C-1’); 130,3 (C-3’e 5’); 130,1 (C-5); 125,6 (C-4); 119,9 

(C-2’ e 6’); 21,1 (CH3) (Espectro 104). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3112 (υ C-H de aromático), 1687 (υ C=O), 813 (υ C-H de 

aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 105). 
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6.1.5.2.14. Síntese do composto 1-(4-metoxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39n) 

 

Foram obtidos 0,66g (64%) de 1-(4-metoxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C11H10N2O2, PM= 202,21, 39n) como um sólido de cor branca, P.F.= 89°C, Rf= 0,43 

(Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 9,93 (1H, s, CHO); 8,35 (1H, d, J= 

0,5 Hz; H-5); 8,12 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,60 (1H, dd, J= 10,4 e 2,1 Hz; H-2’); 7,60 

(1H, dd, J= 9,0 e 2,1 Hz; H-6’); 6,98 (1H, dd, J= 10,4 e 2,1 Hz; H-3’); 6,98 (1H, dd, J= 

9,0 e 2,1 Hz; H-5’); 3,84 (3H, s, OCH3) (Espectro 106 e 107). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 184,5 (C-CHO); 

158,3 (C-4’); 140,8 (C-3); 132,0 (C-1’); 131,6 (C-5); 124,8 (C-4); 120,7 (C-2’e 6’); 114,5 

(C-3’e 5’); 55,5 (OCH3) (Espectro 108). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3112 (υ C-H de aromático), 1687 (υ C=O), 1252 (C-O), 826 

(υ C-H de aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 109). 
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6.1.5.3. Procedimento geral para a síntese do composto 1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-

carbaldeído (39o)103 

Foram transferidos a um balão de fundo redondo com junta esmerilhada de 100 

mL, acoplado a um condensador de refluxo, 10 mmol do composto 1-fenil-1H-pirazol-

4-carbaldeído (39a), 10 mL de H2SO4 à 98% (v/v) e 10 mL de HNO3 à 66% (v/v), 

permanecendo a mistura reacional à temperatura de 80ºC por 1,5 horas. O término da 

reação foi acompanhado por CCD e revelação com 2,4 dinitrofenilhidrazina onde uma 

mancha alaranjada foi observada. Ao término da reação, a mistura reacional foi vertida 

em um Béquer contendo gelo picado e solução de bicarbonato de sódio (p/v) a 10% 

foi adicionada lentamente. O precipitado puro obtido foi filtrado a vácuo e seco em 

dessecador. 
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6.1.5.3.1. Síntese do composto 1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39o) 

 

Foram obtidos 0,6g (92%) de 1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H7N3O3, PM= 217,05; 39o) como um sólido amorfo de cor bege, P.F.= 159-163°C, 

Rf= 0,38 (Hexano:AcOEt-70:30). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 10,02 (1H, s, CHO); 8,63 (1H, d, 

J=0,5 Hz; H-5); 8,40 (1H, dd, J= 10,0 e 2,1 Hz; H-3’); 8,40 (1H, dd, J= 9,1 e 2,1 Hz; H-

5’); 8,23 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-3); 7,98 (1H, dd, J=10,0 e 2,9 Hz; H-2’); 7,98 (1H, dd, 

J=9,1 e 2,9 Hz; H-6’) (Espectros 110 e 111). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 183,7 (CHO); 146,8 

(C-4’); 143,5 (C-1’); 142,6 (C-3); 130,6 (C-5); 126,9 (C-4); 125,6 (C-3’e 5’); 119,7 (C-

2’ e 6’) (Espectro 112). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3134 (υ C-H de aromático), 1683 (υ C=O), 1557 e 1343 (υ 

C-NO2), 853 (υ CH de aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 113). 
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6.1.5.4. Procedimento geral para a síntese do composto 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-

4-carbaldeído (39p)104 

Foram transferidos a um balão de fundo redondo com junta esmerilhada de 100 

mL, acoplado a um condensador de refluxo, 1 mmol do composto 1-(4-metoxifenil)-

1H-pirazola-4-carbaldeído (39n), 16 mL de HBr à 33% (v/v em H3CCO2H glacial) e 16 

mL de H3CCO2H glacial à 99,7% (v/v), permanecendo a mistura reacional à 

temperatura 80ºC por 4 horas. O término da reação foi acompanhado por CCD e 

revelação com 2,4 dinitrofenilhidrazina onde uma mancha alaranjada foi observada. 

Ao término da reação, a mistura reacional foi vertida em um Béquer contendo gelo 

picado e uma solução de NaHCO3 (p/v) a 10% foi adicionada lentamente e 

posteriormente extraída com CHCl3, a fase orgânica seca com Na2SO4 anidro e 

concentrada em evaporador rotatório. O produto foi purificado através de 

cromatografia de adsorção em coluna, empregando diclorometano:metanol como fase 

móvel com eluição gradiente. O produto puro obtido foi concentrado e seco em 

dessecador. 
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6.1.5.4.1. Síntese do composto1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído (39p) 

 

Foram obtidos 0,13g (72%) de 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-carbaldeído 

(C10H8N2O2, PM= 188,19; 39p) como um sólido amorfo de cor bege, P.F.= > 150°C, 

Rf= 0,51 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3074 (υ O-H), 1640 (C=O), 829 (υ C-H de aromático 1,4-

dissubstituído) (Espectro 114). 
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6.1.5.5. Procedimento geral para a síntese dos compostos 1-fenil-1H-pirazola-4-

ácidos carboxílicos funcionalizados (38a-38p)101 

Foram transferidos a um balão de fundo redondo com junta esmerilhada de 50 

mL, acoplado a um condensador de refluxo, 1 mmol dos compostos 1-fenil-1H-

pirazola-4-carbaideídos (39a-39p) e 3,8 mL de água, permanecendo em agitação 

constante à temperatura de 100ºC por até a completa suspensão dos sólidos. 

Posteriormente, 1 mmol (158,03 mg) de KMnO4 foram solubilizados em 3,3 mL de 

água e adicionados lentamente ao balão reacional A mistura reacional foi mantida em 

agitação constante à temperatura de 100ºC por 1-2 horas. Ao término da reação, 

acompanhado por CCD, foi vertida uma solução de KOH (p/v) a 10% sobre a mistura 

reacional para a completa precipitação do MnO2 formado como resíduo durante a 

reação. O precipitado foi filtrado a vácuo e, ao sobrenadante, foi adicionado HCl à 

37% (v/v) até a completa acidificação do meio bem como a precipitação dos 

compostos ácidos carboxílicos (38a-38p). O produto puro foi então obtido por filtração 

a vácuo e seco em dessecador. 
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6.1.5.5.1. Síntese do composto 1-fenil-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38a) 

 

Foram obtidos 0,17g (98%) de 1-fenil-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H8N2O2, PM= 188,19; 38a) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 223-

225°C, Rf= 0,40 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 12,66 (1H, sl; COOH); 8,97 (1H, 

d, J= 0,6 Hz; H-5); 8,0 (1H, d, J= 0,6 Hz; H-3); 7,88 (1H, ddd, J= 7,6; 2,0 e 1,1 Hz; H-

2’); 7,88 (1H, dddd, J= 8,6; 2,1; 2,0 e 1,1 Hz; H-6’) 7,48 (1H, dddd, J=7,6; 7,4; 2,1 e 

1,9 Hz; H-3’); 7,48 (2H, ddd, J=8,6; 7,4 e 1,9 Hz; H-5’); 7,33 (1H, tt, J= 7,4 e 1,1 Hz; 

H-4’). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 164,4 (COOH); 

142,5 (C-3); 139,2 (C-1’); 131,1 (C-5); 129,9 (C-3’); 129,9 (C-5’); 127,5 (C-4’); 119,2 

(C-2’); 129,9 (C-6’); 117,1 (C-4). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3116 (υ O-H), 3056 (υ C-H de aromático), 1667 (υ C=O) 

(Espectro 115). 
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6.1.5.5.2. Síntese do composto 1-(3-fluorfenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38b) 

 

Foram obtidos 0,15g (77%) de 1-(3-fluorfenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7N2O2F, PM= 206,18; 38b) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 221-

223°C, Rf= 0,45 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 12.72 (1H, sl; COOH); 9,08 (1H, 

d, J= 0,6 Hz; H-5); 8,09 (1H, d, J= 0,6 Hz; H-3); 7,81 (1H, dddd, J= 10,3; 2,4; 1,9 e 0,7 

Hz; H-2’); 7,79 (1H, ddd, J=7,4; 1,9; 1,5 Hz; H-6’); 7,54 (1H, tdd, J= 8,1; 7,4 e 0,7 Hz; 

H-5’); 7,19 (1H, dddd, J= 8,2; 7,9; 2,4; 1,5 Hz; H-4’) (Espectros 116 e 117). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 163,7 (COOH); 

161,8 (C-3’); 142,9 (C-3); 141,0 (C-1’); 132,9 (C-5); 131,7 (C-5’); 118,0 (C-4); 115,0 

(C-6’); 114,1 (C-4’); 106,6 (C-2’) (Espectro 118). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3120 (υ O-H), 1676 (υ C=O), 1252 (υ F-C) (Espectro 

119). 
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6.1.5.5.3. Síntese do composto 1-(4-fluorfenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38c) 

 

Foram obtidos 0,2g (98%) de 1-(4-fluorfenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7N2O2F, PM= 206,18; 38c) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 220-

222°C, Rf= 0,34 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 12,62 (1H, sl; COOH); 8,96 (1H, 

sl; H-5); 8,06 (1H, sl, H-3); 7,93 (1H, ddd, J= 9,3; 4,6 e 3,4 Hz, H-2’); 7,93 (1H, ddd, J= 

10,3; 4,6 e 3,4 Hz, H-6’); 7, 34 (1H, ddd, J= 9,3; 8,3 e 3,4 Hz, H-3’); 7,34 (1H, ddd, J= 

10,3; 9,3 e 3,4 Hz, H-5’) (Espectros 120 e 121). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 164,1 (COOH); 

160,1 (C-4’); 142,3 (C-3); 135,6 (C-1’); 132,5 (C-5); 121,2 (C-2’); 121,2 (C-6’); 117,6 

(C-4); 116,6 (C-3’); 116,6 (C-5’) (Espectro 122). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3116 (υ O-H), 1685 (υ C=O), 1241 (υ F-C) (Espectro 

123). 
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6.1.5.5.4. Síntese do composto 1-(2-clorofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38d) 

 

Foram obtidos 0,21g (98%) de 1-(2-clorofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7ClN2O2, PM= 222,63; 38d) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 176-

178°C, Rf= 0,41 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 12,50 (1H, sl; COOH); 8,62 (1H, 

d, J= 0,6 Hz; H-5); 8,09 (1H, d, J= 0,6 Hz; H-3); 7,70 (1H, ddd, J= 8,1; 1,4 e 0,4 Hz; H-

3’); 7,64 (1H, ddd, J= 7,9; 1,8 e 0,4 Hz; H-6’); 7,54 (1H, ddd, J= 7,9; 7,4 e 1,4 Hz; H-

5’); 7,53 (1H, ddd, J= 8,1; 7,4 e 1,8 Hz; H-4’) (Espectros 124 e 125). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 172,7 (COOH); 

142,0 (C-3); 137,4 (C-1’); 135,7 (C-5); 130,7 (C-3’); 130,1 (C-5’); 128,7 (C-6’); 128,7 

(C-4’); 124,6 (C-2’); 116,4 (C-4) (Espectro 126). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 2814 (υ O-H), 1683 (υ C=O), 751 (υ C-Cl) (Espectro 

127). 
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6.1.5.5.5. Síntese do composto 1-(3-clorofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38e) 

 

Foram obtidos 0,16g (95%) de 1-(3-clorofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7ClN2O2, PM= 222,63; 38e) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 218°C, 

Rf= 0,22 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 9,10 (1H, s; H-5); 8,10 (1H, s; H-

3); 8,04 (1H, t, J= 2,1Hz; H-2’); 7,91 (1H, ddd, J= 8,1; 2,1 e 0,9Hz; H-6’); 7,54 (1H, t, 

J= 8,1Hz; H-5’); 7,43 (1H, ddd, J= 8,1; 2,1 e 0,9Hz; H-4’) (Espectros 128 e 129). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 163,4 (C-6); 

142,6 (C-3); 140,2 (C-1’); 134,4 (C-3’); 131,8 (C-5’); 131,6 (C-5); 127,3 (C-4’); 119,2 

(C-2’); 118,4 (C-4); 117,6 (C-6’) (Espectro 130). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3117 (υ O-H), 1666 (υ C=O), 1566 (υ C=C), 1276 (υ C-N), 

826 (υ C-Cl) (Espectro 131). 
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6.1.5.5.6. Síntese do composto 1-(4-clorofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38f) 

 

Foram obtidos 0,21g (97%) de 1-(4-clorofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7ClN2O2, PM= 222,63; 38e) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 215°C, 

Rf= 0,63 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 12,64 (1H, sl; COOH); 9,0 (1H, 

s; H-5); 8,0 (1H, s; H-3); 7,94 (1H, dd, dd, J= 9,8 e 2,2 Hz; H-2’); 7,94 (1H, dd, J= 9,0 

e 2,2 Hz; H-6’); 7,56 (1H, J= 9,8 e 2,9 Hz; H-3’); 7,56 (1H, dd, J=9,0 e 2,9 Hz; H-5’) 

(Espectros 132 e 133). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 163,9 (COOH); 

147,7 (C-3); 138,1 (C-1’); 131,7 (C-4’); 131,5 (C-5); 129,8 (C-3’); 129,8 (C-5’); 121,0 

(C-2’); 121,0 (C-6’); 116,3 (C-4) (Espectro 134). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3117 (υ O-H), 1666 (υ C=O), 824 (υ Cl-C) (Espectro 

135). 
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6.1.5.5.7. Síntese do composto 1-(2-bromofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(38g) 

 

Foram obtidos 0,14g (73%) de 1-(2-bromofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7BrN2O2, PM= 267,08; 38g) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 222°C, 

Rf= 0,21 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 12,78 (1H, s; COOH); 9,05 (1H, 

d, J= 0,63 Hz; H-5); 8,09 (1H, d, J= 0,63 Hz; H-3); 7,89 (1H, ddd, J= 7,9; 1,9 e 0,4Hz; 

H-6’); 7,70 (1H, ddd, J= 8,0; 1,3 e 0,4Hz; H-3’); 7,70 (1H, ddd, J= 7,9; 7,3 e 1,9Hz; H-

5’) 7,89 (1H, ddd, J= 8,0; 7,3 e 1,9Hz; H-4’) (Espectros 136 e 137). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 163,8 (COOH); 

142,6 (C-3); 138,5 (C-1’); 132,7 (C-3’); 132,7 (C-5’); 131,7 (C-5); 121,1 (C-2’); 121,1 

(C-6’); 120,1 (C-4’); 118,4 (C-4) (Espectro 138). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3114 (υ O-H), 1678 (υ C=O), 678 (υ C-Br) (Espectro 139). 
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6.1.5.5.8. Síntese do composto 1-(3-bromofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(38h) 

 

Foram obtidos 0,15g (77%) de 1-(3-bromofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7BrN2O2, PM= 267,08; 38h) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 221-

223°C, Rf= 0,37 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 12.72 (1H, sl; COOH); 9,08 (1H, 

d, J= 0,6 Hz; H-5); 8,09 (1H, d, J= 0,6 Hz; H-3); 7,81 (1H, dddd, J= 10,3; 2,4; 1,9 e 0,7 

Hz; H-2’); 7,79 (1H, ddd, J=7,4; 1,9; 1,5 Hz; H-6’); 7,54 (1H, tdd, J= 8,1; 7,4 e 0,7 Hz; 

H-5’); 7,19 (1H, dddd, J= 8,2; 7,9; 2,4; 1,5 Hz; H-4’) (Espectros 140 e 141). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 163,7 (COOH); 

161,8 (C-3’); 142,9 (C-3); 141,0 (C-1’); 132,9 (C-5); 131,7 (C-5’); 118,0 (C-4); 115,0 

(C-6’); 114,1 (C-4’); 106,6 (C-2’) (Espectro 142). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3114 (υ O-H), 1678 (υ C=O), 678 e 769 (υ C-H de 

aromático 1,3-dissubstituído) (Espectro 143). 
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6.1.5.5.9. Síntese do composto 1-(4-bromofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38i) 

 

Foram obtidos 0,13g (69%) de 1-(4-bromofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7BrN2O2, PM= 267,08; 38l) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= 218°C, 

Rf= 0,21 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 12,78 (1H, s; COOH); 9,05 (1H, 

d, J= 0,63 Hz; H-5); 8,09 (1H, d, J= 0,63 Hz; H-3); 7,89 (1H, dd, J= 9,6 e 2,8Hz; H-2’); 

7,89 (1H, dd, J= 9,1 e 2,8Hz; H-6’); 7,70 (1H, dd, J= 9,6 e 2,3Hz; H-3’); 7,70 (1H, dd, 

J= 9,1 e 2,3Hz; H-5’) (Espectros 144 e 145). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) DMSOd6 / TMS (δ): 163,8 (COOH); 

142,6 (C-3); 138,5 (C-1’); 132,7 (C-3’); 132,7 (C-5’); 131,7 (C-5); 121,1 (C-2’); 121,1 

(C-6’); 120,1 (C-4’); 118,4 (C-4) (Espectro 146). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 3116 (υ O-H), 1666 (υ C=O), 822 (υ C-H de aromático 1,4-

dissubstituído), 505 (υ C-Br) (Espectro 147). 
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6.1.5.5.10. Síntese do composto 1-(3-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-ácido 

carboxílico (38j) 

 

Foram obtidos 0,17g (98%) de 1-(3-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-ácido 

carboxílico (C11H7N2O2F3, PM= 256,18; 38j) como um sólido amorfo de cor branca, 

P.F.= > 150°C, Rf= 0,7 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 2900 (υ O-H), 1670 (υ C=O), 773 e 694 (υ C-H de 

aromático 1,3-dissubstituído) (Espectro 148). 
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6.1.5.5.11. Síntese do composto 1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-ácido 

carboxílico (38k) 

 

Foram obtidos 0,17g (98%) de 1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-ácido 

carboxílico (C11H7N2O2F3, PM= 256,18; 38k) como um sólido amorfo de cor branca, 

P.F.= > 150°C, Rf= 0,66 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 2901 (υ O-H), 1673 (υ C=O), 1143 (υ C-F), 839 (υ C-H de 

aromático 1,4-dissubstituído) (Espectro 149). 
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6.1.5.5.12. Síntese do composto 1-(3-toluilfenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38l) 

 

Foram obtidos 0,17g (98%) de 1-(3-toluilfenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C11H10N2O2, PM= 202,21; 38l) como um sólido amorfo de cor branca, P.F. > 150°C, 

Rf= 0,66 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 2843 (υ O-H), 1637 (υ C=O), 1251 (υ C-N), 766 e 683 (υ 

C-H de aromático 1,3-dissubstituído) (Espectro 150). 
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6.1.5.5.13. Síntese do composto 1-(4-toluilfenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(39m) 

 

Foram obtidos 0,17g (98%) de 1-(4-toluilfenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C11H10N2O2, PM= 202,21; 39m) como um sólido amorfo de cor branca, P.F. = > 

230°C, Rf= 0,55 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 2862 (υ O-H), 1674 (υ C=O), 815 (υ C-H de aromático 1,4-

dissubstituído) (Espectro 154). 
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6.1.5.5.14. Síntese do composto 1-(4-metoxifenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(38n) 

 

Foram obtidos 0,17g (98%) de 1-(4-metoxifenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C11H10N2O3, PM= 218,21; 38n) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= > 230°C, 

Rf= 0,48 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 2865 (υ O-H), 1561 (C=O) (Espectro 155). 
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6.1.5.5.15. Síntese do composto 1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico (38o) 

 

Foram obtidos 0,21g (93%) de 1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H7N3O4, PM= 233,18; 38o) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= > 150°C, 

Rf= 0,2 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 2800 (υ O-H), 1601 (υ C=O), 844 (C-H de aromático 1,4-

dissubstituído) (Espectro 156). 
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6.1.5.5.16. Síntese do composto 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(38p) 

 

Foram obtidos 0,16g (82%) de 1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-ácido carboxílico 

(C10H8N2O3, PM= 204,19; 38q) como um sólido amorfo de cor branca, P.F.= > 150°C, 

Rf= 0,63 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

I.V. máx. (KBr) cm-1: 2897 (υ O-H), 1675 (υ C=O), 825 (υ C-H de aromático 1,4-

dissubstituído) (Espectro 157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

6.1.5.6. Procedimento geral para a síntese dos compostos (4-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-

metilpiperazinil-1-il)-metanona funcionalizados objetos de estudo (34a-34p)106 

Foram transferidos a um balão de fundo redondo com junta esmerilhada de 50 

mL, acoplado a um condensador de refluxo, 1 mmol dos compostos 1-fenil-1H-

pirazola-4-ácidos carboxílicos (38a-38p), 4 mL de SOCl2 e 4 gotas de DMF 

previamente seca em uma pipeta Pasteur contendo sílica gel e Na2SO4 anidro. A 

mistura reacional foi mantida à temperatura de 80ºC por 3 horas para a formação do 

cloreto de ácido. Imediatamente após o término da reação o excesso de SOCl2 foi 

retirado por destilação a vácuo e sobre o sólido resultante foram adicionados 1 mmol 

(0,11 mL) de N-metilpiperazina (37), 1 mmol (0,14 mL) de Et3N e 4 mL de CH2Cl2 

sendo que a mistura resultante foi mantida em agitação constante a temperatura 

ambiente por 2 horas. Ao termino da reação, monitorada por CCD, a mistura reacional 

foi vertida em um funil de extração contendo água e extraída com clorofórmio, a fase 

orgânica seca com sulfato de sódio anidro e concentrada em evaporador rotatório. O 

produto foi purificado através de cromatografia de adsorção em coluna, empregando 

diclorometano:metanol como fase móvel com eluição gradiente. O produto puro obtido 

foi concentrado e seco em dessecador. 
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6.1.5.6.1. Síntese do composto (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-

metanona (34a) 

 

Foram obtidos 0,19g (70%) de (1-fenil-1H-pirazola-4-il)-(4-metilpiperazinil-1-il)-

metanona (C15H18N4O, PM= 270,15; 34a) como um sólido amorfo de cor bege, P.F.= 

97-106°C, Rf= 0,42 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,23 (1H, d, J= 0,45 Hz; H-5); 7,82 

(1H, d, J=0,40 Hz; H-3); 7,68 (1H, dddd, J= 7,5; 2,2; 1,6 e 0,7 Hz; H-2’); 7,68 (1H, 

dddd, 7,2; 2,2; 1,2 e 0,9 Hz; H-6’); 7,46 (1H, dddd, J= 7,5; 7,4; 1,9 e 0,9 Hz; H-3’); 7,46 

(1H, dddd, J= 7,4; 7,2; 1,9 e 0,7 Hz; H-5’); 7,33 (1H, tdd, J= 7,4; 1,6 e 1,2 Hz; H-4’); 

3,82 (4H, t, J= 4,55 Hz; H-8 e 12); 2,53 (4H, t, J= 3,70 Hz; H-9 e 11); 2,38 (3H, s, H-

13) (Espectros 158 e 159). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 162,9 (C-6); 139,9 

(C-1’); 139,8 (C-3); 129,5 (C-3’ e 5’); 128,8 (C-5); 126,9 (C-4’); 119,4 (C-2’ e 6’); 118,8 

(C-4); 54,8 (C-9 e 11); 45,9 (C-8 e 12); 45,5 (C-13) (Espectro 160). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1606 (υ C=O), 1461 (υ C-N), 684 (υ C-H de aromático 

monosubstituido) (Espectro 161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

6.1.5.6.2. Síntese do composto [1-(3-fluorfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-1-

il)-metanona (34b) 

 

Foram obtidos 0,08g (28%) de [1-(3-fluorfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H17N4OF, PM= 288,14; 34b) como um sólido amorfo 

de cor marrom, P.F.= > 150°C, Rf= 0,27 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 (δ): 8,21 (1H, d, J= 0,37 Hz; H-5); 7,8 (1H, d, 

J= 0,2 Hz; H-3); 7,45 (1H, dddd, J= 10,3; 2,4; 1,0 e 0,77 Hz; H-2’); 7,43 (1H, ddd, J= 

7,4; 1,9 e 1,5 Hz; H-6’); 7,41 (1H, dddd, J= 8,1; 7,4; 5,4 e 0,7 Hz; H-5’); 7,02 (1H, dddd, 

J= 8,1; 7,9; 2,4 e 1,5 Hz; H-4’); 3,86 (4H, t, J= 4,20; H-8 e 12); 2,62 (4H, t, J= 3,85; H-

9 e 11); 2,43 (3H, s; H-13) (Espectros 162 e 163). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 (δ): 163,6 (C-6); 162 (C-3’); 

140,6 (C-1’); 140,23 (C-3); 130,7 (C-5’); 128,9 (C-5); 119 (C-4); 114,1 (C-4’); 114 (C-

6’); 107,2 (C-2’); 54,31 (C-9 e 11); 45,3 (C-8 e 12); 45,14 (C-13) (Espectro 164).  

IV máx. (KBr) cm-1: 1605 (υ C=O), 1438 (υ C-N), 1194 (υ C-F), 778 (υ C-H de 

aromático 1,3 dissubstituido) (Espectro 165). 
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6.1.5.6.3. Síntese do composto [1-(4-fluorfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-1-

il)-metanona (34c) 

 

Foram obtidos 0,1g (35%) de [1-(4-fluorfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-

1-il)-metanona (C15H17N4OF, PM= 288,14; 34c) como um óleo de cor marrom, Rf= 

0,23 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,18 (1H, d, J= 0,58 Hz; H-5); 7,81 

(1H, d, J= 0,47 Hz; H-3); 7,65 (1H, ddd, J= 9,3; 4,6 e 3,4 Hz; H-2’); 7,65 (1H, ddd, J= 

10,3; 4,6 e 3,4 Hz; H-6’); 7,17 (1H, ddd, J= 9,3; 8,3 e 3,4 Hz; H-3’); 7,17 (1H, ddd, J= 

10,3; 9,3 e 3,4 Hz; H-5’); 3,87 (4H, t, J= 3,28 Hz; H-8 e 12); 2,60 (4H, t, J= 3,16 Hz; H-

9 e 11); 2,44 (3H, s; H-13) (Espectros 166 e 167). 

RMN de 13C (125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 163,1 (C-6); 161 (C-4’); 139,7 (C-

3); 135,9 (C-1’); 128,8 (C-5); 120,9 (C-2’ e 6’); 118,9 (C-4); 116,2 (C-3’ e 5’); 54,3 (C-

9 e 11); 46,1 (C-8 e 12); 45 (C-13) (Espectro 168). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1606 (υ C=O), 1263 (υ C-F), 835 (υ C-H de aromático 1,4-

dissubstituido) (Espectro 169).  
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6.1.5.6.4. Síntese do composto [1-(2-clorofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-1-

il)-metanona (34d) 

 

Foram obtidos 0,08g (28%) de [1-(2-clorofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H17ClN4O, PM= 304,77; 34d) como um sólido 

amorfo de cor marrom, P.F.= > 150°C, Rf= 0,27 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,22 (1H, d, J= 0,56 ; H-5); 7,83 

(1H, d, J= 0,44 Hz; H-3); 7,76 (1H, td, J=2,08 e 0,21 Hz; H-5’); 7,57 (1H, ddd, J= 8,11; 

2,17 e 0,91 Hz; H-6’);7,41 (1H, td, J= 8,08 e 0,28 Hz; H-4’); 7,32 (1H, ddd, J= 8,08; 

2,04 e 0,92 Hz; H-3’); 3,81 (4H, t, J= 4,29 Hz; H-8 e 12); 2,53 (4H, t, J= 3,44 Hz; H-9 

e 11); 2,38 (3H, s, H-13) (Espectros 170 e 171). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 168,1 (C-6); 140,45 

(C-3); 135,1 (C-2’); 128,7 (C-5); 128,4 (C-4’); 127,4 (C-1’); 127,1 (C-3’); 119,63 (C-5’); 

118,99 (C-4); 117,0 (C-6’); 54,7 (C-9 e 11); 48,7 (C-8 e 12); 45,8 (C-13) (Espectro 

172). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1603 (υ C=O), 1433 (υ C-N), 780 (C-Cl), 747 (υ C-H de 

aromático 1,2-dissubstituido) (Espectro 173). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

6.1.5.6.5. Síntese do composto [1-(3-clorofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-1-

il)-metanona (34e) 

 

Foram obtidos 0,23g (75%) de [1-(3-clorofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H17ClN4O, PM= 304,77; 34e) como um sólido 

amorfo de cor marrom, P.F.= 120-123°C, Rf= 0,84 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 (δ): 8,19 (1H, d, J= 0,56 Hz; H-5); 7,80 (1H, d, 

J= 0,48 Hz; H-3); 7,73 (1H, t, J= 2,03 Hz; H-2’); 7,54 (1H, ddd, J= 8,13; 2,21 e 0,95 

Hz; H-6’); 7,38 (1H, t, J= 8,09 Hz; H-5’); 7,29 (1H, ddd, J= 8,02; 1,98 e 0,96 Hz; H-4’); 

3,79 (4H, t, J= 4,41 Hz; H-8 e 12); 2,51 (4H, t, J= 4,09 Hz; H-9 e 11); 2,37 (3H,s, H-

13) (Espectros 174 e 175). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 (δ): 162,7 (C-6); 140,36 (C-

1’); 140,2 (C-3); 130,4 (C-4’); 128,6 (C-5); 127,1 (C-5’); 127,06 (C-3’); 119,5 (C-2’); 

117,3 (C-6’); 117,02 (C-4); 54,6 (C-9 e 11); 45,6 (C-13); 41,3 (C-8 e 12) (Espectro 

176). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1600 (υ C=O), 1434 (υ C-N), 680 e 778 (υ C-H de aromático 

1,3-dissubstituido), 778 (C-Cl) (Espectro 177). 
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6.1.5.6.6. Síntese do composto [1-(4-clorofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-1-

il)-metanona (34f) 

 

Foram obtidos 0,09g (31%) de [1-(4-clorofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H17ClN4O, PM= 304,77; 34f) como um sólido amorfo 

de cor marrom, P.F.= > 150°C, Rf= 0,27 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 (δ): 8,18 (1H, d, J= 0,37 Hz; H-5); 7,79 (1H, d, 

J= 0,30 Hz; H-3); 7,61 (1H, dd, J= 10,0 e 3,1 Hz; H-2’); 7,61 (1H, dd, J= 9,0 e 3,1 Hz; 

H-6’); 7,42 (1H, dd, J= 10,0 e 2,2 Hz; H-3’); 7,42 (1H, dd, J= 9,0 e 2,2 Hz; H-5’); 3,79 

(4H, t, J= 3,98 Hz; H-8 e 12); 2,51 (4H, t, J= 3,80 Hz; H-9 e 11); 2,36 (3H, s, H-13) 

(Espectros 178 e 179). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 (δ): 162,5 (C-6); 140,1 (C-1’); 

140 (C-3); 137,7 (C-4’); 129,1 (C-5); 129 (C-3’ e 5’); 120 (C-2’ e 6’); 119,2 (C-4); 54,8 

(C-9 e 11); 45,8 (C-8 e 12); 45,6 (C-13) (Espectro 180). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1593 (υ C=O); 826 (υ C-H de aromático 1,4-dissubstituido), 

750 (C-Cl) (Espectro 181). 
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6.1.5.6.7. Síntese do composto [1-(2-bromofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-

1-il)-metanona (34g) 

 

Foram obtidos 0,11g (31%) de [1-(2-bromofenil)-1H-pirazola-4-il]-)4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H17BrN4O, PM= 349,23; 34g) como um óleo de cor 

marrom, Rf= 0,79 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,09 (1H, d, J= 0,65 Hz; H-5); 7,88 

(1H, d, J= 0,48 Hz; H-3); 7,72 (1H, dd, J= 8,06 e 1,37 Hz; H-3’); 7,53 (1H, dd, J=7,94 

e 1,66 Hz; H-6’); 7,45 (1H, td, J= 7,6 e 1,37 Hz; H-5’); 7,33 (1H, ddd, J= 7,7; 1,65 e 

0,68 Hz; H-4’); 3,83 (4H, t, J=4,61 Hz; H-8 e 12); 2,54 (4H, t, J= 4,18 Hz; H-9 e 11); 

2,39 (3H, s; H-13) (Espectros 182 e 183). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 162,6 (C-6); 140,4 

(C-3); 138,3 (C-1’); 132,9 (C-3’); 132,7 (C-5); 130 (C-4’); 128,2 (C-5’); 127,9 (C-6’); 

118,6 (C-2’); 117,5 (C-4); 54,7 (C-9 e 11); 45,7 (C-8 e 12); 45,6 (C-13) (Espectro 184). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1617 (υ C=O), 1447 (υ C-N), 757 (υ C-H de aromático 1,2-

dissubstituido), 599 (υ C-Br) (Espectro 185). 
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6.1.5.6.8. Síntese do composto [1-(3-bromofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-

1-il)-metanona (34h) 

 

Foram obtidos 0,13g (37%) de [1-(3-bromofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H17BrN4O, PM= 349,23; 34h) como um óleo de cor 

marrom, Rf= 0,68 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 (δ): 8, 28 (1H, d, J= 0,54 Hz; H-5); 7,92 (1H, t, 

J= 1,99 Hz; H-2’); 7,85 (1H, d, J= 0,48 Hz; H-3); 7,63 (1H, ddd, J= 8,12; 2,18 e 0,86 

Hz; H-6’); 7,48 (1H, ddd, J= 8,0; 1,82 e 0,95 Hz; H-4’); 7,35 (1H, t, J= 8,1 Hz; H-5’); 

4,14 (4H, sl; H-8 e 12); 3,04 (4H, sl; H-9 e 11); 2,85 (3H, s; H-13) (Espectros 188 e 

187). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 (δ): 162,8 (C-6); 140,1 (C-1’); 

139,9 (C-3); 130,1 (C-4’); 130 (C-5’); 128,5 (C-5); 122,5 (C-3’); 122,1 (C-2’); 117,93 

(C-4); 117,2 (C-6’); 53,44 (C-9 e 11); 38,1 (C-13); 37,8 (C-8 e 12) (Espectro 188). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1515 (υ C=O), 780 (υ C-H de aromático 1,3-dissubstituido), 

675 (υ C-Br) (Espectros 189). 
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6.1.5.6.9. Síntese do composto [1-(4-bromofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-

1-il)-metanona (34i) 

 

Foram obtidos 0,27g (77%) de [1-(4-bromofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H17BrN4O, PM= 349,23; 34i) como um sólido amorfo 

de cor marrom, P.F.= > 150°C, Rf= 0,19 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 (δ): 8,20 (1H, d, J= 0,5 Hz; H-5); 7,80 (1H, d, 

J= 0,5 Hz; H-3); 7,58 (1H, dd, J= 9,3 e 3,4 Hz; H-2’); 7,58 (1H, dd, J= 8,3 e 3,4 Hz; H-

6’); 7,56 (1H, dd, J= 9,3 e 2,3 Hz; H-3’); 7,56 (1H, dd, J= 8,3 e 2,3 Hz; H-5’); 3,96 (4H, 

t, J= 3,96 Hz; H-8 e 12); 2,78 (4H, t, J= 3,67 Hz; H-9 e 11); 2,56 (3H, s; H-13) 

(Espectros 190 e 191). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 (δ): 168 (C-6); 140,2 (C-3); 

138,2 (C-1’); 132,6 (C-3’ e 5’); 128,6 (C-5); 121,2 (C-4’); 120,7 (C-2’ e 6’); 118,2 (C-4); 

47 (C-8 e 12); 44,3 (C-13); 43,4 (C-9 e 11) (Espectro 192). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1616 (υ C=O), 1448 (υ C-N), 815 (υ C-H de aromático 1,4-

dissubstituido), 515 (υ C-Br) (Espectro 193). 
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6.1.5.6.10. Síntese do composto [1-(3-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (34j) 

 

Foram obtidos 0,1g (35%) de [1-(3-trifluormetilfenil)-1H-pirazol-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C16H17N4OF3, PM= 338,33; 34j) como um sólido amorfo 

de cor bege, P.F.= 97-100°C, Rf= 0,57 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,3 (1H, d, J= 0,59 Hz; H-5); 8,01 

(1H, dddd, J= 1,96; 1,6; 0,8 e 0,6 Hz; H-2’); 7,88 (1H, dddd, J= 9,4; 1,5; 0,71 e 0,59 

Hz; H-4’); 7,86 (1H, d, J= 0,42 Hz; H-3); 7,62 (1H, dd, J= 3,66 e 0,6 Hz; H-5’); 7,61 

(1H, dd, J= 1,13 e 0,23 Hz; H-6’); 3,97 (4H, t, J= 5,5 Hz; H-8 e 12); 2,76 (4H, t, J= 5,5 

Hz; H-9 e 11); 2,54 (3H, s; H-13) (Espectros 194 e 195). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 162,8 (C-6); 140,5 

(C-3); 140 (C-1’); 139 (C-3’); 130,2 (C-5’); 128,7 (C-5); 123,9 (C-6’); 122,4 (-CF3); 122,2 

(C-4’); 118,7 (C-4); 116,5 (C-2’); 53,9 (C-9 e 11); 49,3 (C-8 e 12); 44,7 (C-13) (Espectro 

196). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1606 (υ C=O),1450 (υ C-N), 1126 (υ C-F), 799 (υ C-H de 

aromático 1,3-dissubstituido) (Espectro 197). 
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6.1.5.6.11. Síntese do composto [1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (34k) 

 

Foram obtidos 0,1g (35%) de [1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C16H17N4OF3, PM= 338,33; 34k) como um sólido 

amorfo de cor bege, P.F.= > 150°C, Rf= 0,17 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,13 (1H, J= 0,51 Hz; H-5); 7,86 

(1H, d, J= 0,43 Hz; H-3); 7,84 (1H, dd, J= 9,0 e 0,6 Hz; H-2’); 7,84 (1H, dd, J= 8,4 e 

0,6 Hz; H-6’); 7,75 (1H, dd, J= 9,0 e 0,6 Hz; H-3’); 7,75 (1H, dd, J= 8,4 e 0,6 Hz; H-5’); 

3,95 (4H, t, J= 4,71 Hz; H-8 e 12); 2,72 (4H, t, J= 3,22 Hz; H-9 e 11); 2,52 (3H, s; H-

13) (Espectros 198 e 199). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 168,2 (C-6); 141,5 

(C-1’); 140,7 (C-3); 129,9 (C-3’ e 5’); 129,1 (C-5); 126,6 (C-4’); 122,3 (-CF3); 119,1 (C-

4); 119,1 (C-2’ e 6’); 54,1 (C-9 e 11); 53,9 (C-8 e 12); 45,1 (C-13) (Espectro 200). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1606 (υ C=O), 1401 (υ C-N), 1071 (υ C-F), 843 (υ C-H de 

aromático 1,4-dissubstituido) (Espectro 201). 
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6.1.5.6.12. Síntese do composto [1-(3-toluilfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-1-

il)-metanona (34l) 

 

Foram obtidos 0,11g (39%) de [1-(3-toluilfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C16H17N4OF3, PM= 284,36; 34i) como um sólido amorfo 

de cor bege clara, P.F.= 88-90°C, Rf= 0,21 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,21 (1H, d, J= 0,50 Hz; H-5); 7,81 

(1H, d, J= 0,45 Hz; H-3); 7,53 (1H, t, J= 1,33 Hz; H-2’); 7,45 (1H, dd, J= 8,09 e 1,91 

Hz; H-6’); 7,35 (1H, t, J= 7,79 Hz; H-5’); 7,15 (1H, dt, J= 7,61 e 0,99 Hz; H-4’); 3,78 

(4H, t, J= 4,72 Hz; H-8 e 12); 2,49 (4H, t, J= 3,76 Hz; H-9 e 11); 2,43 (3H, s; H-13); 

2,35 (3H, s; -CH3) (Espectros 202 e 203). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 163,3 (C-6); 140,1 

(C-3); 139,3 (C-1’); 128,9 (C-5); 128,9 (C-5’); 128 (C-4’); 120,3 (C-2’); 118,9 (C-3’); 

118,7 (C-4); 116,4 (C-6’); 54,5 (C-9 e 11); 47 (C-8 e 12); 46,2 (-CH3); 46 (C-13) 

(Espectro 204). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1586 (υ C=O) (Espectro 205). 
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6.1.5.6.13. Síntese do composto [1-(4-toluilfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-1-

il)-metanona (34m) 

 

Foram obtidos 0,1g (35%) de [1-(4-toluilfenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C16H17N4OF3, PM= 284,36; 34m) como um sólido 

amorfo de cor branca, P.F.= 128-130°C, Rf= 0,17 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,19 (1H, d, J= 0,47 Hz; H-5); 7,81 

(1H, d, J= 0,38 Hz; H-3); 7,55 (1H, dd, J= 9,1 e 2,6 Hz; H-2’); 7,55 (1H, dd, J= 8,5 e 

2,6 Hz; H-6’); 7,26 (1H, ddq, J= 9,1; 1,9 e 0,6 Hz; H-3’); 7,26 (1H, ddq, J= 8,5; 1,9 e 

0,6 Hz; H-5’); 3,97 (4H, t, J= 6,36 Hz; H-8 e 12); 2,75 (4H, t, J= 4,38 Hz; H-9 e 11); 

2,53 (3H, s; H-13); 2,39 (3H, s; -CH3) (Espectros 206 e 207). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 168,5 (C-6); 139,8 

(C-3); 137,2 (C-4’); 137,09 (C-1’); 129,9 (C-3’ e 5’); 128,9 (C-5); 119,5 (C-2’ e 6’); 117,6 

(C-4); 54,1 (C-9 e 11); 48,5 (C-8 e 12); 44,7 (C-13); 20,6 (-CH3) (Espectro 208). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1610 (υ C=O),1438 (υ C-N), 864 (υ C-H de aromático 1,4-

dissubstituido) (Espectro 209). 
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6.1.5.6.14. Síntese do composto [1-(4-metoxifenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-

1-il)-metanona (34n) 

 

Foram obtidos 0,16g (53%) de [1-(4-metoxifenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C16H20N4O2, PM= 300,36; 34n) como um sólido 

cristalino de cor bege, P.F.= > 150°C, Rf= 0,8 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,13 (1H, d, J= 0,70 Hz; H-5); 7,79 

(1H, d, J= 0,51 Hz; H-3); 7,58 (1H, dd, J= 10,3 e 3,5 Hz; H-2’); 7,58 (1H, dd, J= 9,0 e 

3,5 Hz; H-6’); 6,98 (1H, dd J= 10,3 e 2,2 Hz; H-3’); 6,98 (1H, dd, J= 9,0 e 2,2 Hz; H-

5’); 3,85 (3H, s; -OCH3); 3,79 (4H, t, J= 4,4 Hz; H-8 e 12); 2,49 (4H, t, J= 3,4 Hz; H-9 

e 11); 2,36 (3H, s, H-13) (Espectros 210 e 211). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 168,9 (C-6); 158,5 

(C-4’); 139,4 (C-3); 132,9 (C-1’); 128,9 (C-5); 120,8 (C-2’ e 6’); 118 (C-4); 114,4 (C-3’ 

e 5’); 55,4 (-OCH3); 54,6 (C-9 e 11); 49,7 (C-8 e 12); 45,5 (C-13) (Espectro 212). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1613 (υ C=O), 1438 (υ C-N), 1264 (υ C-O), 821 (υ C-H de 

aromático 1,4-dissubstituido) (Espectro 213). 
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6.1.5.6.15. Síntese do composto [1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-1-

il)-metanona (34o) 

 

Foram obtidos 0,08g (25%) de [1-(4-nitrofenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H17N5O3, PM= 315,33; 34o) como um sólido amorfo 

de cor amarela, P.F.= > 150°C, Rf= 0,84 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 (δ): 8,33 (1H, dd, J= 10,0 e 2,1 Hz; H-3’); 8,33 

(1H, dd, J= 9,1 e 2,1 Hz; H-5’); 8,31 (1H, d, J= 0,29 Hz; H-5); 7,87 (1H, dd, J= 10,0 e 

2,9 Hz; H-2’); 7,87 (1H, dd, J= 9,1 e 2,9 Hz; H-6’); 7,85 (1H, d, J= 0,32 Hz; H-3); 3,75 

(4H, t, J= 6,71 Hz; H-8 e 12); 2,46 (4H, t, J= 4,95 Hz; H-9 e 11); 2,33 (3H, s; H-13) 

(Espectros 214 e 215). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 (δ): 162,2 (C-6); 145,7 (C-4’); 

145,7 (C-1’); 141,3 (C-3); 129 (C-5); 125,3 (C-3’ e 5’); 120,3 (C-4); 119,2 (C-2’ e 6’); 

54,2 (C-9 e 11); 45,7 (C-13); 41,1 (C-8 e 12) (Espectro 216). 

IV máx. (KBr) cm-1: 1622 (υ C=O), 1519 (υ N=O), 1300 (υ C-N), 854 (υ C-H de 

aromático 1,4-dissubstituido) (Espectro 217). 
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6.1.5.6.16. Síntese do composto [1-(4-hidroxifenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-metilpiperazin-

1-il)-metanona (34p) 

 

Foram obtidos 0,08g (25%) de [1-(4-hidróxifenil)-1H-pirazola-4-il]-(4-

metilpiperazin-1-il)-metanona (C15H18N4O2, PM= 286,33; 34p) como um sólido amorfo 

de cor bege clara, P.F.= > 150°C, Rf= 0,15 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 8,13 (1H, d, J= 0,41 Hz; H-5); 7,79 

(1H, d, J= 0,33 Hz; H-3); 7,57 (1H, dd, J= 9,1 e 1,55 Hz; H-2’); 7,57 (1H, dd, J= 8 e 

1,55 Hz; H-6’); 7,27 (1H, d, J= 7,04 Hz; H-3’); 7,27 (1H, d, J= 6,9 Hz; H-5’); 3,78 (4H, 

t, J= 4,58 Hz; H-8 e 12); 2,47 (4H, t, J= 3,2 Hz; H-9 e 11); 2,34 (3H, s; H-13) (Espectros 

218 e 219). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 162,9 (C-6); 158,6 

(C-4’); 139,6 (C-3); 137,2 (C-1’); 129 (C-5); 128,9 (C-3’ e 5’); 121 (C-2’ e 6’); 118,5 (C-

4); 55,54 (C-8 e 12); 54,9 (C-9 e 11); 45,9 (C-13) (Espectro 220). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3099 (υ O-H), 1613 (υ C=O), 1441 (υ C-N), 1256 (υ C-O), 

820 (υ C-H de aromático 1,4-dissubstituido) (Espectro 221). 
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6.1.5.7. Procedimento para a síntese do composto (3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)(4-

metilpiperazin-1-il)metanona  (34’a)107 

Foram adicionados em um balão de fundo redondo de 25 mL, 1 mmol (250,34 

mg) do composto ácido-3,5-di-tert-butil-4-hidroxibenzóico (38’a) e 1 mmol (206,33 mg) 

de DCC (82) solubilizados em 3 mL de CH2Cl2, permanecendo em agitação constante 

por 30 minutos à temperatura ambiente. Paralelamente, em um segundo balão, foram 

adicionados 1 mmol (100,16 mg) de N-metilpiperazina (37), 1 mmol (101,19) de Et3N 

e 2 mL de CH2Cl2 permanecendo esta mistura em agitação constante por 5 minutos à 

temperatura ambiente. Após os 5 minutos de agitação foi preparado um banho de gelo 

o qual foi colocado sob o primeiro balão e o conteúdo do segundo foi transferido 

quantitativamente para o balão cuja temperatura encontrava-se resfriada. O banho de 

gelo foi mantido por 2 horas e posteriormente retirado. A mistura reacional foi então 

mantida em agitação constante à temperatura ambiente por 18 horas. Ao termino da 

reação a mistura reacional foi vertida em um funil de extração contendo água e 

extraída com clorofórmio, a fase orgânica seca com sulfato de sódio anidro e 

concentrada em evaporador rotatório. O produto foi purificado através de 

cromatografia de adsorção em coluna, empregando CH2Cl2:MeOH como fase móvel 

com eluição gradiente. O produto puro obtido foi concentrado e seco em dessecador.   
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6.1.5.7.1. Síntese do composto (3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)(4-metilpiperazin-1-

il)metanona  (34’a) 

 

Foram obtidos 0,2g (61%) de (3,5-di-terc-butil-4-hidróxi-fenil)-(4-metil-

piperazin-1-il)-metanona (C20H32N2O2, PM= 332,49; 34’a) como um óleo de cor bege, 

Rf= 0,9 (CH2Cl2:MeOH-95:5). 

RMN de 1H (500,13 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 7,26 (2H, s; H-2 e 6); 5,41 (1H, sl; -

OH); 3,70 (4H, sl; H-3’ e 7’); 2,50 (4H, sl; H-4’ e 6’); 2,38 (3H, s; H-8’); 1,43 (18H, s; H-

7 e 8) (Espectros 222 e 223). 

RMN de 13C (HSQC/HMBC - 125,76 MHz) CDCl3 / TMS (δ): 171,6 (C-1’); 155,4 

(C-4); 136,1 (C-1); 135,9 (C-3 e 5); 124,5 (C-2 e 6); 54,4 (C-4’ e 6’); 50,1 (C-3’ e 7’); 

45,8 (C-8’); 34,7 (C-9 e 10); 30,4 (C-7 e 8) (Espectro 224). 

IV máx. (KBr) cm-1: 3465 (υ O-H), 1617 (υ C=O), 1427 (υ C-N), 1213 (υ C-O) 

(Espectro 225). 
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6.2. Métodos farmacológicos 

Os ensaios farmacológicos foram conduzidos sob colaboração com o grupo de 

pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Elson Alves Costa do Laboratório de 

Farmacologia e Produtos Naturais e Sintéticos do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

6.2.1. Animais 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss machos adultos pesando entre 

25 e 35g, fornecidos pelo biotério central da UFG e mantidos em condições 

controladas de temperatura (21 ± 2 ºC) e iluminação (ciclo claro/escuro normal de 12 

h), ração e água ad libitum. O manuseio dos animais em todos os modelos 

experimentais foi executado de acordo com os protocolos experimentais aprovados 

pelo comitê de ética em pesquisa da Comissão de ética no uso de animais 

(CEUA/UFG), sob nº 017/13. 

 

6.2.2. Fármacos e reagentes 

Para a realização dos modelos farmacológicos foram utilizados os seguintes 

compostos: carragenina (Sigma Chemical, EUA); indometacina (Sigma Chemical, 

EUA); LQFM182 (34a), sintetizado no LQFM (FF-UFG), sendo este último solubilizado 

em uma solução de tween à 2% 

 

6.2.3. Avaliação da atividade anti-inflamatória do composto LQFM182 (34a) 

6.2.3.1. Edema de pata induzido por carragenina121 

Inicialmente os grupos de camundongos (n=8) foram tratados com veículo (10 

mL/kg) v.o, ou LQFM182 (185, 370 e 740 µmol/kg), ou indometacina (28 µmol/kg) v.o. 

Uma hora após o tratamento os animais receberam uma injeção intraplantar contendo 

50 µL de uma solução de carragenina (1%) na pata posterior direita. A pata posterior 

esquerda (contra lateral) foi utilizada como controle, e recebeu uma injeção contendo 

o mesmo volume (50 µL) de solução salina (NaCl 0,9%). Após a injeção de 

carragenina o edema foi avaliado com o uso do aparelho Pletismômetro nos intervalos 

de tempo de 0, 1, 2, 3 e 4 horas, após a injeção do agente flogístico. A formação do 

edema foi avaliada pela diferença de volume entre as patas. Os resultados foram 

expressos como médias ± EPM das diferenças de volume entre as patas (µL). 
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6.2.3.2. Pleurisia induzida por carragenina122 

Os animais (n=8) foram tratados (v.o.) com veículo (10 mL/kg), LQFM182 (370 

µmol/kg) ou dexametasona (5 µmol/kg). Uma hora após os tratamentos foi injetado 

100 μL de carragenina 1% na cavidade pleural dos animais a fim de promover a 

formação processo inflamatório. Quatro horas após a indução do processo 

inflamatório o exsudato pleural foi coletado em 1 mL de tampão fosfato heparinizado. 

Posteriormente, o exsudato pleural foi utilizado para fazer a contagem do número total 

de leucócitos em câmara de Neubauer utilizando liquido de Turk, avaliar a atividade 

da enzima mieloperoxidase (MPO) e avaliar os níveis de TNF-α e IL-1β. Os resultados 

foram expressos como médias ± EPM do número de leucócitos (leucócitos x 106/mL). 

 

6.2.3.2.1. Avaliação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO)123  

Para avaliar a atividade da enzima mieloperoxidase (MPO), 40 μL do exsudato 

pleural dos animais tratados com veículo (20% DMSO, 10 ml/kg), LQFM182 (370 

µmol/kg) ou dexametasona (5 µmol/kg) foram transferidos para tubos Eppendorfs®. A 

reação foi iniciada pela adição de 360 μL de tampão de fosfato pH 6,0 contendo 0,167 

mg/mL de o-dianisidina 2 HCl e 0,0005% de H2O2. A reação enzimática foi parada 

após 15 min pela adição de 30 μL de azida sódica a 1%. Posteriormente, as amostras 

foram centrifugadas durante 5 min à 1000 rpm. O sobrenadante foi separado e 200 μL 

foi transferido para microplacas e a absorvância foi lida num comprimento de onda de 

450 nm. Os resultados foram expressos como médias ± EPM da atividade enzimática 

(mU/mL). 

 

6.2.3.2.2. Quantificação dos níveis de TNF-α e IL-1β124,125 

As concentrações de TNF-α e IL-1β no exsudato pleural foram avaliadas 

utilizando kits de ensaios imunoenzimáticos específicos (ELISA) (Ebioscience). Os 

resultados foram expressos como médias ± EPM dos níveis destas citocinas (pg/mL) 

 

6.2.4. Análise estatística 

Os dados foram analisados como médias ± erro padrão das médias. As 

diferenças entre dois grupos foram detectadas pelo teste t de Student e entre três ou 

mais grupos pela análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida do teste de 

Newman-keuls ou ANOVA de duas vias seguida do pós teste Bonferroni. As 
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diferenças foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05111. A análise estatística 

foi realizada utilizando o software GraphPad Prism 5.0®. 

 

6.3. Avaliação da citotoxicidade aguda 

A avaliação da citotoxicidade foi conduzida sob colaboração com o grupo de 

pesquisa coordenado pela Profª. Drª. Marize Campos Valadares do Laboratório de 

Farmacologia e Toxicidade Celular da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

 

6.3.1. Fármacos e reagentes 

Para a realização do ensaio de citotoxicidade foram utilizados os seguintes 

compostos: Meio “Dullbecco’s modified Eagle’s medium” (DMEM) (Sigma Aldrich – 

EUA); soro fetal bovino (SFB) (Sigma Aldrich – EUA); penicilina (Sigma Aldrich – 

EUA); estreptomicina (Sigma Aldrich – EUA); Ácido acético glacial (Cromoline 

Química Fina LTDA – Brasil); Etanol (Vetec – Brasil); DMSO (Vetec – Brasil). 

 

6.3.2. Cultura celular 

Foram utilizadas células da linhagem Balb/c 3T3, adquiridas do Banco de 

Células do Rio de Janeiro e cultivadas em garrafas de cultivo celular (75 cm2) usando 

o meio DMEM suplementado com 10% (v/v) de SFB, penicilina (100 UI/mL), 

estresptomicina (100 µg/mL) e incubadas em estufa de cultura celular (37 ºC, 90% de 

umidade e 5% de CO2). Quando a confluência celular atingiu 70-80%, as células foram 

desaderidas da garrafa usando uma solução de tripsina:EDTA (0,025%:0,02%) diluída 

em tampão fosfato (Phospate Buffered Saline – PBS) (1:1). Para a realização dos 

ensaios, as células foram contadas utilizando o contador automático T. 

 

6.3.3. Preparo do composto objeto de estudo 

Uma solução-estoque de LQFM182 (34a) foi preparada em DMSO na 

concentração de 100 mg/mL e armazenada a -20 °C. Para o tratamento das células, 

foram utilizadas oito diferentes concentrações da molécula (0,02 – 2,26 mM) diluídas 

em meio completo (DMEM + 10% de SFB). A concentração de DMSO (veículo do 

composto objeto de estudo) utilizada foi de 0,6% (v/v). 
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6.3.4. Ensaio de captação do vermelho neutro126,127 

Inicialmente, 100 µL da suspenção de células 3T3 (0,5 x 105 células/mL) foram 

cultivadas em placas contendo 96 poços por 24 horas. Posteriormente, as células 

foram expostas a oito concentrações crescentes de LQFM182 (34a), ao veículo (0,6% 

de DMSO) e meio completo sendo os poços sem células utilizados como poços-

branco. Após 48 horas de incubação, o sobrenadante de cada poço foi descartado e 

100 µL de solução de vermelho neutro (50 µg/mL), diluída em meio DMEM + 5% de 

SFB, foram adicionados cada poço e a placa incubada por mais 3 horas. Em seguida, 

o sobrenadante foi novamente descartado e cada poço foi lavado com PBS. 

Posteriormente, 100 µL da solução de revelação (etanol:água ultrapura:ácido acético 

glacial – 50:49:1) foram adicionados em cada poço e a placa agitada em um agitador 

Orbit P4  por 20 minutos a 35 rpm. A absorbância foi lida num comprimento de onda 

de 550 nm. A viabilidade celular foi calculada utilizando a seguinte equação: 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =  
(𝐴𝑏𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝐴𝑏𝑠 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)

(𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐴𝑏𝑠 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)
 ×100 

Com os dados de viabilidade referentes a cada concentração de LQFM182 

(34a), uma curva foi obtida e a concentração que inibe o crescimento celular em 50% 

(IC50) foi calculada. A dose letal (DL50) foi estimada a partir da equação do modelo in 

house previamente estabelecido128. 

 

6.3.5. Análise estatística 

Os dados foram analisados como médias ± desvio padrão das médias de três 

experimentos independentes em seis repetições para cada grupo de tratamento. A 

análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPad Prism 5.0®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

REFERÊNCIAS 

 

1 Total Unaudited and Audited Global Pharmaceutical Market 2005 – 2014. 2015. 
Disponível em:  <http://goo.gl/L5rmQg> Acesso em: 20 de junho de 2015. 

 
2 Total Unaudited and Audited Global Pharmaceutical Market by Region 2014- 
2019. 2015. Disponível em: <http://goo.gl/ISDjaT> Acesso em 20 de junho de 2015. 

 
3 Top 20 Global Produtcs 2014. 2015. Disponível em: <http://goo.gl/nbXbdB> Acesso 
em 20 de junho de 2015. 
 
4 Top 20 Global Therapy Areas 2014. 2015. Disponível em: <http://goo.gl/50JOA1> 
Acesso em 20 de junho de 2015. 
 
5 Medicines in Development Arthritis – A Report on Arthritis and Related 
Musculoskeletal Diseases. 2014. Disponível em: <http://goo.gl/FHkY2e> Acesso em 
21 de junho de 2015. 

 

6 KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; ASTER, J. C.; Robbins Patologia Básica. 9ª ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Elsevier, cap. 2, p. 29-74, 2013. 
 
7 FILHO, G.B.; Bogliolo Patologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan 
S.A., cap. 7, p. 130-174, 2006. 
 
8 MEDZHITOV, R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature, vol. 454, 
p. 428-435, 2008.  
 
9 NATHAN, C.; Points of control in inflammation. Nature, vol. 420, p. 846-852, 2002.  
 
10 ASHLEY, N. T.; WEIL, Z. M.; NELSON, R. J.; Inflammation: Mechanisms, cost, 
and natural variation. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, vol. 43, 
p. 385-406, 2012.  
 
11 RICCIOTTI, E.; FITZGERALD, G. A.; Prostaglandins and inflammation. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol, vol. 31, p. 986-1000, 2011.  
 
12 MEDZHITOV, R.; Inflammation 2010: New adventures of na old flame. Cell, vol. 
140, p. 771-776, 2010. 
 
13 COUTURE, R. et al.; Kinin receptors in pain and inflammation. European Journal 
of Pharmacology, vol. 429, p. 161-176, 2001. 
 
14 O’CONNOR, T. M. et al.; The role of substance P in inflammatory disease. 
Journal of Cellular Physiology, vol. 201, p. 167-180, 2004. 
 
15 LAWRENCE, T.; WILLOUGHBY, D. A.; GILROY, D. W.; Anti-inflammatory lipid 
mediators and insights into the resolution of inflammation. Nature Reviews 
Immunology, vol. 2, p. 787-795, 2002. 
 



156 
 

16 MEAGER, A.; Cytokine regulation of cellular adhesion molecule expression in 
inflammation, Cytokine & Grownth Factor Reviews, vol. 10, p. 27-39, 1999. 
 
17 KELLY, M.; HWANG, J. M.; KUBES, P.; Modulating leukocyte recruitment in 
inflammation. Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 120, p. 3-10, 2007. 
 
18 HUBBARD, A. K.; ROTHELEIN, R.; Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) 
expression and cell signaling cascades. Free Radical Biology & Medicine, vol. 8, n. 
9, p. 1379-1386, 2000. 
 
19 BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMAN, B. C.; Goodman & Gilman: As 
bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Mc Graw Hill, cap. 
32, p. 911-936, 2012. 
 
20 COUTURE, R. et al.; Kinin receptors in pain and inflammation. European Journal 
Pharmacology, vol. 429, p. 161-176, 2001. 
 
21 DE SWERT, K. O.; JOOS, G. F.; Extending the understanding of sensory 
neuropeptides. European Journal of Pharmacology, vol. 533, p. 171-181, 2006. 
 
22 ROMERO-REYES, M.; PARDI, V.; AKERMAN, S.; A potente and selective 
calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonista, MK-8825, inhibits 
responses to nociceptive trigeminal activation: Role of CGRP in orofacial pain. 
Experimental Neurology, vol. 271, p. 95-103, 2015. 
 
23 JOOS, G. F.; DE SWERT, K. O.; PAUWELS, R. A. Airway inflammation and 
tachykinins - prospects for the development of tachykinin receptor antagonists. 
European Journal of Pharmacology, vol. 429, p. 239-250, 2001. 
 
24 BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMAN, B. C.; Goodman & Gilman: As 
bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Mc Graw Hill, cap. 
33, p. 937-958, 2012 
 
25 HARIZI, H.; CORCUFF, J.; GUALDE, N.; Arachidonic-acid-derived eicosanoids: 
roles in biology and immunopathology. Cell, vol. 14, n. 10, p. 461-469, 2008. 
 
26 HARRIS, S. G. et al.; Prostaglandins as modulators of immunitu. Trends in 
Immunology, vol. 23, n. 3, p.144-150, 2002. 
 
27 CAMPBELL, W. B.; FALCK, J. R.; Arachidonic acid metabolites as endothelium-
derived hyperpolarizing factors. Hypertension, vol. 49, p. 590-596, 2007. 
 
28 SACERDOTI, D.; GATTA, A.; MCGIFF, J. C.; Role of cytochrome P450-
dependent arachidonic acid metabolites in liver physiology and 
pathophysiology. Prostaglandins & other Lipid Mediators, vol. 72, p. 51-71, 2003. 
 
29 LIU, J. et al.; A biosynthetic pathway for anadamide. PNSA, vol. 103, n. 36, p. 
13345-13350, 2006. 
 



157 
 

30 OKAMOTO, Y.; Biosynthetic pathways of the endocannabinoid anandamide. 
Chemistry & Biodiversity, vol. 4, p. 1842-1857. 2007 
 
31 WENZEL, S. E.; The role of leukotrienes in asthma. Prostaglandins, Leukotrienes 
and Essential Fatty Acids, vol. 69, p. 145-155, 2003. 
 
32 MEEK, I. L.; VAN DE LAAR, M. A. F. J.; VONKEMAN, H. E.; Non-steroidal anti-
inflammatory drugs - an overview of cardiovascular risks. Pharmaceuticals, vol. 
3, p. 2146-2162, 2010. 
 
33 MELGAÇO, S. S. C. et al.; Nefrotoxicidade dos anti-inflamatórios não 
esteroidais. Medicina (Ribeirão Preto), vol. 43, n. 4, p. 382-390, 2010. 
 
34 BANNENBERG, G. L.; Anti-inflammatory actions of lipoxins. Expert Opinion on 
Therapeutic Patents, vol. 17, n. 6, p. 591-605, 2007. 
 
35 YOSHIKO, O.; CALHOUN, W. J.; The role of leukotrienes in airway 
inflammation. Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 118, n. 4, p. 789-798, 
2006.  
 
36 LIMA, L. M.; FRAGA, C. A. M.; BARREIRO, E. J.; Agentes antiasmáticos 
modernos: Antagonistas de receptores de leucotrienos cisteínicos. Química 
Nova, vol. 25, n. 5, p. 825-834, 2002. 
 
37 CARO, A. A.; CEDERBAUM, A. I.; Role of cytochrome P450 in phospholipase 
A2- and arachidonic acid mediated cytotoxicity. Free Radical Biology & Medicine, 
vol. 40, p. 364-375, 2006. 
 
38 NORWOOD, S. et al.; Epoxyeicosatrienoic acids and soluble epoxide 
hudrolase: potential therapeutic targets for inflammation and its induced 
carcinogenesis. American Journal of Translational Research, vol. 2, n. 4, p. 447-457, 
2010. 
 
39 THOMSON, S. J.; ASKARI, A.; BISHOP-BAILEY, D.; Anti-Inflammatory Effects of 
Epoxyeicosatrienoic Acids. International Journal of Vascular Medicine, vol. 2012, p. 
1-7, 2012. 
 
40 SHAJIB, M. S.; KHAN, W. I.; The role of serotonin and its receptors in activation 
of immune responses and inflammation. Acta Physiol, vol. 213, p. 561-574, 2015. 
 
41 KATZUNG, B. G.; MASTERS, S. B.; TREVOR, A. J.; Basic and clinical 
pharmacology. 12ª ed. Nova York: Ed. Mc Graw Hill, 2012, cap. 16, p. 274-281. 
 
42 MOHAMMAD-SADEH, L. F.; MOSES, L.; GWALTNEY-BRANT, S. M.; Serotonin: 
A review. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, vol. 31, p. 187-199, 
2008. 
 
43 PARSONS, M. E.; GANELLIN, C. R.; Histamine and its receptors. British Journal 
of Pharmacology, vol. 147, p. 127-135, 2006. 
 



158 
 

44 THURMOND, R. L.; GERFAND, E. W.; DUNFORD, P. J.; The role of histamine H1 
and H4 receptors in allergic inflammation: The search for new antihistamines. 
Nature Reviews Drug Discovery, vol. 7, p. 41-53, 2008. 
 
45 SERHAN, C. N.; CHIANG, N.; VAN DYKE, T. E.; Resolving inflammation: dual 
anti-inflammatory and pro-resolution lipid mediators. Nature Reviews 
Immunology, vol. 8, p. 349-361, 2008. 
 
46 MASKREY, H. B.; Mechanisms of resolution of inflammation a focus on 
cardiovascular disease. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, vol. 31, 
p.1001-1006, 2011. 
 
47 SERMAN, C. N.; PETASIS, N. A.; Resolvins and protectins in inflammation 
resolution. Chemical Reviews, vol. 111, p. 5922-5943, 2011. 
 
48 SERMAN, C. N. et al.; Protectins and maresins: New pro-resolving families of 
mediators in acute inflammation and resolution bioactive metabolome. 
Biochimica et Biophysica Acta, vol. 1851, n. 4, p. 397-413, 2014. 
 
49 BUCKLEY, C. D.; GILROY, D. W.; SERMAN, C. N.; Proresolving lipid nediators 
and mechanisms in the resolution of acute inflammation. Immunity Review, vol. 
40, p. 315-327, 2014. 
 
50 International Association for the Study of Pain Taxonomy. 2012. Disponível em: 
<http://goo.gl/lolf7m>. Acesso em 20 de abril de 2016. 
 
51 BASMABUM, A. I. et al.; Cellular and Molecular Mechanisms of Pain. Cell, vol. 
139, p. 267-284, 2009. 
 
52 NICKEL, F. T. et al.; Mechanisms of neuropathic pain. European 
Neuropharmacology, vol. 22, p. 81-91, 2012. 
 
53 MILLIGAN, E. D.; Pain: Basic mechanisms. Encyclopedia of the Neurological 
Sciences, vol. 3, p. 725-730, 2014. 
 
54 LAWSON, S. N.; Phenotype and function of somatic primary afferent 
nociceptive neurones with C-, Aδ- or Aα/β-fibres. Experimental Physiology, vol. 87, 
n. 2, p. 239-244, 2002. 
 
55 D’MELLO, R.; DICKENSON, A. H.; Spinal cord mechanisms of pain. British 
Journal of Anaesthesia, vol. 101, n. 1, p. 8-16, 2008 
 
56 BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMAN, B. C.; Goodman & Gilman: As 
bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Mc Graw Hill, cap. 
18, p. 481-526, 2012. 
 
57 CARR, D. B.; GOUDAS, L. C.; Acute pain. The Lancet, vol. 353, p. 2051-2058, 
1999. 
 



159 
 

58 SALTER, M. W.; Cellular signalling pathways of spinal pain neuroplasticity as 
targets analgesic development. Current Topics in Medicinal Chemistry, vol. 5, p. 
557-567. 2005. 
 
59 HUNSKAAR, S.; HOLE, K.; The formalin test in mice: Dissociation between 
inflammatory and non-inflammatory pain. Pain, vol. 30, p. 103-114, 1987. 
 
60 BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMAN, B. C.; Goodman & Gilman: As 
bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Mc Graw Hill, cap. 
34, p. 959-1004, 2012. 
 
61 NEUMANN, D.; BEERMANN, S.; SEIFERT, R.; Does the histamine H4 receptor 
have a pro or anti-inflammatory role in murine bronchial asthma?. Pharmacology, 
vol. 85, p. 217-223, 2010. 
 
62 KISS, R. et al. Discovery of Novel Human Histamine H4 Receptor Ligands by 
Large-Scale Structure-Based Virtual Screening. Journal of Medicinal Chemistry, 
vol. 51, n. 11, p. 3145-3153, 2008. 
 
63 PALSCZEWSKI, K.; Crystal structure of rhodopsin A: G Protein coupled 
receptor. Science, vol. 289, n. 4, p.739-745. 
 
64 SUNAHARA, R. K.; INSEL, P. A.; The Molecular Pharmacology of G Protein 
Signaling Then and Now: A Tribute to Alfred G. Gilman. Molecular Pharmacology, 
vol. 89, p.585-592, 2016. 
 
65 BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMAN, B. C.; Goodman & Gilman: As 
bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Mc Graw Hill, cap. 
3, p. 41-72, 2012. 
 
66 MARINISSEM, M. J.; GUTKIND, J. S.; G-protein-coupled receptors and signaling 
networks: Emerging paradigms. Trends in Pharmacological Sciences, vol. 22, n. 7, 
p. 368-376, 2001. 
 
67 THURMOND, R. L. et al.; A potent and selective histamine H4 receptor 
antagonist with anti-inflammatory properties. The Journal of Pharmacology and 
Experimental Therapeutics, vol. 309, n. 1, p. 404-413, 2004. 
 
68 BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMAN, B. C.; Goodman & Gilman: As 
bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Mc Graw Hill, cap. 
45, p. 1309-1322, 2012. 
 
69 TILIGADA, E. et al.; Histamine H3 and H4 receptors as novel drug targets. Expert 
Opinion on Ivestigational Drugs, vol. 18, n. 10, p. 1519-1532, 2009. 
 
70 KISS, R.; KESERU, G. M.; Novel histamine H4 receptor ligands and their 
potential therapeutic applications: na update. Expert Opinion on Therapeutic 
Patents, vol. 24, n. 11, p. 1-13, 2014. 
 



160 
 

71 ZAMPELI, E.; TILIGADA, E.; The role of histamine H4 receptor in immune and 
inflammatory disorders. British Journal of Pharmacology, vol. 157, p. 24-33, 2009. 
 
72 MEDINA, V. et al.; The role of histamine in human mammary carcinogenesis: 
H3 and H4 receptors as potential therapeutic targets for breast câncer tratament. 
Cancer Biology & Therapy, vol. 7, n. 1, p. 28-35, 2008. 
 
73 CAI, W. et al.; Activation of histamine H4 receptors decreases epithelial-to-
mesenchymal transition progress by inhibiting transforming growth factor-β1 
signalling pathway in non-small cell lung cancer. European Journal of Cancer, vol. 
50, p. 1195-1206, 2014. 
 
74 KANEKO, H. et al.; Histamine receptor H4 as a new therapeutic target for 
choroidal neovascularization in age-related. British Journal of Pharmacology, vol. 
171, p. 3754-3763, 2014. 
 
75 WERSINGER, E. et al.; Symptomatic treatment of vestibular déficits: 
Therapeutic potential of histamine H4 receptors. Journal of Vestibular Research, 
vol. 23, p. 153-159, 2013. 
 
76 CORUZZI, G. et al.; Selective histamine H3 and H4 receptor agonists exert 
opposite effects against the gastric lesions induced by HCl in the rat stomach. 
European Journal of Pharmacology, vol. 669, p. 121-127, 2011. 
 
77 ADAMI, M.; CORUZZI, G.; The histamine H4 receptor: A novel target for safe 
anti-inflammatory drugs?. Gastro Open Journal, vol. 1, n. 1, p. 7-12, 2014. 
 
78 MAHDY, A. M.; WEBSTER, N. R.; Histamine and antihistamines. Anesthesia and 
Intensive Care Journal, vol. 15, n. 5, p. 250-255, 2014. 
 
79 PEPA, C. D.; GUIDETTI, G.; EANDI, M.; Betahistine in the treatment of 
vertiginous syndromes: A meta-analysis. Acta Otorhinolaryngologia Italica, vol. 26, 
p.208-215, 2006. 
 
80 CORRUZI, G. et al.; Antiinflammatory and antinociceptive effects of the 
selective histamine H4-receptor antagonists JNJ7777120 and VUF6002 in rat 
modelo f carregeenan-induced acute inflammation. European Journal of 
Pharmacology, vol. 563, p. 240-244, 2007. 
 
81 VIEIRA, E. M.; GOODMAN, S.; TANAKA, P. P.; Anestesia e Artrite Reumatoide. 
Revista Brasileira de Anestesiologia, vol. 61, n. 3, p. 367-375. 2011. 
 
82 GERLAG, D. M.; NORRIS, J. M.; TAK, P. P.; Towards prevention of autoantibody-
positive rheumatoid arthritis: from lifestyle modification to preventive treatment. 
Rheumatology, vol.  55, n. 4, p.607-614, 2016.  
 
83 MOTA, L. M. H.; Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia para 
o tratamento da artrite reumatoide. Revista Brasileira de Reumatologia, vol. 52, n.2, 
p. 152-174, 2012. 
 



161 
 

84 WERMUTH, C. G.; The Practice of Medicinal Chemistry. 4th ed. Academic Press, 
cap. 1, p. 3-62, 2012 
 
85 YEH, B. J.; LIM, W. A.; Synthetic biology lessons from the history of synthetic 
organic chemistry. Nature Chemical Biology, vol. 3, n. 9, p. 521-525, 2007. 
 
86 VANE, J. R.; BOTTING, R. M.; The mechanism of action of aspirin. Thrombosis 
Research, vol. 110, p. 255-258, 2003. 
 
87 BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMAN, B. C.; Goodman & Gilman: As 
bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Mc Graw Hill, cap. 
42, p. 1209-1236, 2012. 
 
88 CROXTALL, J. D.; CHOUDHURY, Q.; FLOWER, R. J.; Inhibitory e€ect of peptides 
derived from the N-terminus of lipocortin 1 on arachidonic acid release and 
proliferation in the A549 cell line: identi®cation of E-Q-E-Y-V as a crucial 
componente. British Journal of Pharmacology, vol. 123, p. 975-983, 1998. 
 
89 PERRETTI, M.; D’ACQUISTO, F.; Annexin A1 and glucocorticoids as effectors 
of the resolution of inflammatio. Nature Reviews Immunology, vol. 9, p. 62-70, 2009. 
 
90 WARNER, T. D. et al. Nonsteroid drug selectivities for cyclo-oxygenase-1 
rather than cyclo-oxygenase-2 are associated with human gastrointestinal 
toxicity: A full in vitro analysis. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America, vol. 96, p. 7563-7568, 1999. 
 
91 SILVA, D. P. B. et al. Anti-nociceptive and anti-inflammatory activities of 4-[(1-
phenyl-1H-pyrazol-4-yl) methyl] 1-piperazine carboxylic acid ethyl ester: A new 
piperazine derivate. Pharmacology, Biochemistry and Behavior. vol. 137, p. 86-92, 
2015. 
 
92 FLORENTINO, I. F. et al.; Involvement of the NO/cGMP/KATP pathway in the 
antinociceptive effect of the new pyrazole 5-(1-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)-
2H-tetrazole (LQFM-021). Nitric Oxide, vol. 47, p. 17-24, 2015. 
 
93 CIDADE, A. F. et al.; Design, synthesis and pharmacological evaluation of new 
anti-inflammatory compounds. European Journal of Pharmacology, vol. 791, p. 195-
204, 2016. 
 
94 LIMA, L. M.; BARREIRO, E. J.; Bioisosterism: A useful strategy for molecular 
modification and drug design. Current Medicinal Chemistry, vol. 12, p. 23-49, 2005. 
 
95 NITULESCU, G. M. et al. The pyrazole scaffold in drug development. A target 
profile analysis. Studia Universitatis Vasile Goldis, vol. 25, p. 79-85, 2015. 
 
96 PERDIH, P. et al. Parallel Synthesis of 1-Substituted 5-(5-Oxopyrrolidin-3-yl)-
1H-pyrazole-4-carboxamides. Synthesis, n. 17, p. 2822-2832, 2011. 
 

97 HAMMETT, L. P. The effect of structure upon the reactions of organic 
compounds. Benzene derivaties.  



162 
 

 
98 BASTOS-CENEVIVA, M. P. Relações lineares de energia livre e atividade 
farmacológica. Química Nova, p. 141-142, 1983. 
 
99 HANSCH, C. et al. Substituent Constants for Correlation Analysis. Journal of 
Medicinal Chemistry, vol. 20, n. 2, p. 304-306, 1977. 
 
100 LIPINSKI, C. A. Lead and drug-like compounds: the rule-of-five revolution. 
Drug Discovery Today Technologies, vol. 1, n. 4, p. 337-341, 2004. 
 
101 FINAR, I. L.; HURLOCK, R. J. The Preparation of Some 
Trinitrophenylpyrazoles. Journal of the Chemical Society, p. 3024-3027, 1957. 
 
102 DE OLIVEIRA, C. H. A. et al; Chemoselective and regiospecific formylation of 
1-phenyl- 1H-pyrazoles through the Duff reaction. Synthetic Communications, vol. 
43, p. 1633-1639, 2013. 
 
103 EK, S.; LATYPOV, N. V.; Four Systheses of 4-amino-3,5-dinitropyrazole. 
Journal of Heterocyclic Chemistry, vol. 51, p. 1621-1627, 2014. 
 
104 QADEER, G.; RAMA, N. H.; SHAH, S. J. H.; A new total synthesis of natural 
isocoumarin, thunberginol B. Arkivoc, vol. 14, p. 12-19, 2007. 
 
105 SHRINER, R. L.; KLEIDERER, E. C.; Piperonylic Acid. Organic Syntheses, vol. 2, 
p.538, 1943. 
 
106 ERMONDI, G. et al. Pyrazole analogues of prazosin. II Farmaco, vol. 53, p. 519-
524, 1998. 
 
107 GIOMMONA, G. et al. Coupling of the antiviral agent zidovudine to 
polyaspartamide and in vitro drug release studies. Journal of Controlled Release, 
vol. 54, p. 321-331, 1998. 
 
108 YEHYE, W. A. et al. Understanding the chemistry behind the antioxidant 
activities of butylated hydroxytoluene (BHT): A review. European Journal of 
Medicinal Chemistry, vol. 101, p. 295-312, 2015. 
 
109 DAWIDOWIZA, A. L.; OLSZOWY, M. Antioxidant properties of BHT estimated 
by ABTS assay in systems differing in pH or metal ion or water concentration. 
European Food Research and Technology, vol. 232, p. 837-842, 2011. 
 
110 DE OLIVEIRA, A. L. et al.; Complete assignment of NMR data of 22 phenyl-1H-
pyrazoles’ derivatives. Magnetic Resonance in Chemistry, vol. 49, p. 537-542, 2011. 
 
111 DI ROSA, M.; GIROUD, L. P.; WILLOUGHBY, D. A. Studies of the mediators of 
the acute inflammatory response induced in rats in different sites by 
carrageenan and turpentine. The Journal of Pathology. vol. 104, p. 15-29, 1970. 
 



163 
 

112 AHMAD, S. F. et al. Role of a histamine 4 receptor as an anti-inflammatory 
target in carrageenan-induced pleurisy in mice. Immunology. vol. 142, p. 374-383, 
2014. 
 
113 MURAI, N. et al. Concurrent evolution and resolution in an acute inflammatory 
model of rat carrageenin-induced pleurisy. Journal of Leukocyte Biology. vol. 73, p. 
456-463, 2003 
 
114 VARGA, C. et al.; Inhibitory effects of histamine H4 receptor antagonists on 
experimental colitis in the rat. vol. 522, p. 130-138, 2005. 
 
115 LORENZI, T. F.; Manual de hematologia propedêutica e clínica. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, cap. 2, p. 84-144, 2006. 
 
116 RAY, R. S.; KATYAL, A. Myeloperoxidase: Bridging the gap in 
neurodegeneration. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. No prelo 2016. 
 
117 TALIB, J. et al. Detailed protocoltoassess in vivo and ex vivo myeloperoxidase 
activity in mouse models of vascular inflammation and disease using 
hydroethidine. Free Radical Biology and Medicine. vol. 97, p. 124-135, 2016. 
 
118 BRADLEY, J. R. TNF-mediated inflammatory disease. Journal of Pathology. vol. 
214, p. 149-160, 2008. 
 
119 BORENFREUND, E.; PUERNER, J. A.; Toxicity determined in vitro by 
morphological alterations and neutral red absorption. Toxicology Letters, vol.24, 
p. 119-124. 1985. 
 
120 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Acute oral 
toxicity: acute toxic class method. Guideline for The Testing of Chemicals, n.423. 
2001. 
 
121 WINTER, C. A.; RISLEY, E. A.; NUSS, G. W. Carrageenin-induced edema in 
hind paw of the rat as an assay for antiinflammatory drugs. Proceedings of the 
Society for Experimental Biology and  Medicine. vol. 111, p. 544-547, 1962. 
 
122 VINEGAR, R.; TRUAX, J. F.; SELPH, J. L. Some quantitative temporal 
characteristics of carrageenin-induced pleurisy in the rat. Proceedings of the 
Society for Experimental Biology and  Medicine. vol. 143, p. 711-714, 1973. 
 
123 SALEH, T. S.F.; CALIXTO, J. B.; MEDEIROS, Y. S. Effects of anti-inflammatory 
drugs upon nitrate and myeloperoxidase levels in the mouse pleurisy induced 
by carrageenan. Peptidies. vol. 20, p. 949-956, 1999. 
 
124 NICOLETTI, F. et al. 5-androstenediol ameliorates pleurisy, septic shock, and 
experimental autoimmune encephalomyelitis in mice. Autoimmune Diseases. vol. 
2010, p. 1-8, 2010. 
 
125 COSTA, E. A. et al. Anti-inflammatory and antinociceptive activities of 
LQFM002 4-nerolidylcatechol derivative. Life Sciences. vol. 92, p. 237-244, 2013. 



164 
 

126 BORENFREUND, E.; PUERNER, J. A.; A simple quantitative procedure using 
monolayer cultures for cytotoxicity assays (HTD/NR-90). J. Tissue Cult. Methods. 
vol. 9, p. 7-9, 1985. 
 
127 Test method evaluation report (TIMER): in vitro cytotoxicity test methods for 
estimating starting doses for acute oral systemic toxicity test. 2006.  Disponível 
em <https://goo.gl/qOVzeY> Acesso em 13 de outubro de 2016. 
 
128 VIEIRA, M. S. et al. In vitro basal cytotoxicity assay applied to estimate acute 
oral systemic toxicity of grandisin and its major metabolite. Experimental and 
Toxicology Pathology. vol. 63, p. 505-510, 2011.  
 
 
 
 
 


