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RESUMO 

 

 

Este trabalho descreve a síntese do 1-H-1,2,3-triazol (3a-d) utilizando a 

metodologia click chemistry, amino-1-H-1,2,3-triazol (4a-d), amino-1-H-1,2,3-

triazol acetilado (5a-d).  Paralelamente, foi aplicado o catalizador óxido de 

grafeno reduzido, funcionalizado com acetato de cobre GO-Cu(OAc)2 na reação 

de cicloadição 1,3-dipolar, conhecida por reação de Huisigen. Este catalizador 

foi empregado na síntese do 4-(1-(3-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)propil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il) benzonitrilo (6a) e do 2-(3-(4-(4-fluorofenil)-1H-1,2,3-triazol-1-

il)propil)isoindolina-1,3-diona (6b). Todos os compostos tiveram suas estruturas 

elucidadas através de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) e 

carbono (RMN 13C). Os compostos 3a-d, 4a-d, 5a-d, 6a e 6b foram submetidos 

a testes de toxicidade in vitro com Artemia Salina e no estudo teórico através do 

PROTOX. A atividade antimicrobiana foi avaliada para todos os compostos e foi 

verificada a atividade positiva para os compostos 3a-d, 4a-d e 5a-d. Já todos os 

produtos sintetizados tiveram atividade anti-inflamatória positiva para o 

experimento do edema da pata induzida por carragenina. Para o teste anti-

inflamatório pelo modelo da peritonite foram testados os compostos 3a-d, 6a e 

6b, onde foram obtidos excelentes resultados. 

Palavras-chaves: triazol, ftalimidas, antimicrobiano, anti-inflamatório. 
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ABSTRACT 

This work describes the synthesis of 1-H-1,2,3-triazole (3a-d) using the click 

chemistry methodology, amino-1-H-1,2,3-triazole (4a-d), amino-1-H-1,2,3-

acetylated triazole (5a-d). In parallel, the reduced graphene oxide catalyst, 

functionalized with copper acetate GO-Cu(OAc)2, was applied in the 1,3-dipolar 

cycloaddition reaction, known as the Huisigen reaction. This catalyst was used in 

the synthesis of 4-(1-(3-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)propyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl) 

benzonitrile (6a) and 2-(3-(4-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)propyl) 

isoindoline-1,3-dione (6b). All compounds had their structures elucidated through 

nuclear magnetic resonance of hydrogen (NMR 1H) and carbon (NMR 13C). The 

compounds 3a-d, 4a-d, 5a-d, 6a and 6b were subjected to in vitro toxicity tests 

with Artemia Salina and in the theoretical study using PROTOX. Antimicrobial 

activity was evaluated for all compounds and positive activity was verified for 

compounds 3a-d, 4a-d and 5a-d. All the synthesized products had positive anti-

inflammatory activity for the carrageenan-induced paw edema experiment. For 

the anti-inflammatory test by the peritonitis model, compounds 3a-d, 6a and 6b 

were tested, where excellent results were obtained. 

Keywords: triazole, phthalimides, antimicrobial, anti-inflammatory. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A indústria farmacêutica e a evolução das pesquisas para desenvolvimento 

de fármacos no Brasil se deram com as necessidades da população e a 

distribuição de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Porém, as 

crescentes mudanças na política econômica do país, além da retirada da 

proteção externa da indústria farmacêutica e na mudança na política de patentes 

nos governos de Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso dificultavam a 

expansão da indústria farmacêutica no Brasil (RODRIGUES et al, 2018). 

A dependência da indústria farmoquímica brasileira por insumos 

farmacêuticos ativos (IFAs) faz com que 90 % dessas necessidades sejam 

supridas por importações (MITIDIERI et al, 2015) e deixa a população passiva a 

situações como o desabastecimento em 2016, da penicilina sendo este o 

principal medicamento utilizado no tratamento para várias doenças importantes 

como a sífilis congênita. 

  Vale ressaltar que o setor de produção de medicamentos é um dos ramos 

mais lucrativos para a economia internacional, porém países como Estados 

Unidos, Alemanha, Suíça, França e Inglaterra, detém o domínio econômico 

mundial, devido ao alto investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) que 

para este setor é a base do crescimento (RODRIGUES et. al., 2018). 

A pesquisa de base realizadas pelos centros universitários é o início de 

todo esse processo e grandes empresas do setor vão buscar nas universidades 

inspirações, processos, produtos para desenvolvimento ou aprimoramento 

interno. Porém esta interação indústria – academia no Brasil ainda caminha a 

passos curtos, e se não bastasse tal entrave a pesquisa brasileira vem sofrendo 

pelo governo, cortes de verbas que são básicas para a manutenção dos 

laboratórios de pesquisa, equipamentos, insumos e pessoal (OLIVEIRA, 2019). 

 Apesar deste cenário os laboratórios de pesquisa das universidades 

brasileiras vêm tomando medidas para que seus projetos não sejam 

interrompidos, contribuindo assim para o desenvolvimento intelectual dos alunos 

e para o crescimento da educação do Brasil. 
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Pesquisas acerca de novos fármacos que combatam infecções causadas 

por micro-organismos (fungos e bactérias) vêm ganhando um novo espaço, pois 

buscam-se produtos que apresentem baixa toxicidade, baixo custo de obtenção, 

rapidez no efeito e princípios farmacocinéticos (absorção, distribuição, 

metabolismo e eliminação) eficientes. 

Os fungos são micro-organismos que comumente podem ser encontrados 

no solo, no ar, na água, nos vegetais e nos animais. Na sua morfologia podem 

apresentar um núcleo (leveduras) ou dois núcleos (filamentosos) (NELSON, 

2014). Tais micro-organismos podem ser extremamente patogênicos para os 

humanos. As micoses quando instaladas no corpo humano podem ser 

superficiais, quando atingem o extrato córneo do tecido epitelial, pelo e cabelo, 

cutâneas envolvendo o sistema tegumentar, subcutâneas onde o fungo pode 

invadir além da área atingida, músculos e até ossos, infecções sistêmicas, 

quando os tratos respiratório e gastrointestinal são comprometidos e qualquer 

tecido pode ser atingido (WALSH & DIXON, 1996). 

As pesquisas acerca das infecções sistêmicas vêm ganhando relevância 

principalmente as oportunistas invasivas, aqueles micro-organismos que 

convivem bem com o hospedeiro, mas quando percebem um ambiente propício 

para proliferação, como a baixa da imunidade, tornam-se patogênica. Pacientes 

acometidos com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e os que 

utilizam antitumorais tem a quantidade de neutrófilos no organismo 

comprometida (COSTA et. al., 2015). Os neutrófilos e os macrófagos fazem parte 

do sistema imune do corpo, e quando são destruídos, deixam o corpo 

desprotegido e infecções oportunistas ficam livres para atuar. O uso de 

antimicrobianos de amplo espectro de forma indiscriminada, além de corticoides 

podem também comprometer a imunidade e permitir o surgimento da candidíase 

por exemplo. Neste caso a microbiota natural do organismo, não patogênica, é 

suprimida. Incluem-se ainda neste grupo susceptível aqueles que passaram por 

cirurgias, que usam cateteres ou que têm uma alimentação restrita por via 

parenteral (LEMOS et. al., 2006).  
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1.1 Compostos antimicrobianos 

A química orgânica sintética atua no sentido de buscar novas moléculas 

que apresentem poder farmacológico, baixa toxicidade, e menos efeitos 

colaterais. Neste sentido moléculas contendo grupos azóis e ftalimida, Figura 3, 

tem tido mais espaço em pesquisa de novos compostos, por apresentarem 

vantagens químicas e biológicas. 

 

Figura 1. Grupos químicos ftalimida e triazol. 

 

 

   Ftalimida              Triazol 

Os azóis são anéis heterocíclicos que contém em sua estrutura ao menos 

um átomo de nitrogênio, e sua origem completamente sintética. Este composto 

está presente na estrutura de antifúngicos amplamente utilizados no tratamento 

de micoses causadas por fungos. Porém são relatados problemas, tais como 

resistência, insegurança e ineficácia destes medicamentos ditos de primeira 

geração como os ilustrados na Figura 4 (CARRILLO-MUÑOZ et al., 2006). 

 

Além disso busca-se compostos que sejam fungicidas, destroem o fungo, 

e não apenas fungistáticos, impedem o crescimento, seletivos e com baixa 

toxicidade, levam as pesquisas a buscarem novas classes de azóis que 

apresentem vantagens frente aos clássicos já disponíveis no mercado.  
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Figura 2. Estrutura química dos medicamentos antifúngicos de primeira ordem.  

 

 

Anfotericina B 
 

Fluconazol 

 

Intraconazol 

 

Através da reação de cicloadição 1,3-dipolar é possível sintetizar um anel 

heterocíclico de cinco membros que contém três átomos de nitrogênio. O 

pesquisador Huisgen (AMBLARD et al., 2009) foi o primeiro a dedicar seus 

estudos à síntese do 1,2,3-triazol, que originou a cicloadição 1,3-dipolar, onde 

discorre que substâncias classificadas como 1,3-dipolos (dipolo) e um sistema π 

conjugado (dipolarófilo) reagem para formar um estado de transição com seis 

elétrons. O Esquema 1 mostram os dipolos mais usuais são as azidas, o óxido 

de nitrila, ilídeo de nitrila, grupos nitro e grupo ozônio. (MELO, et al., 2006).  

Esta reação dá origem aos régio-isômeros 1,4 e 1,5 dissubstituídos. Os 

compostos 1,2,3-triazólicos obtidos através dessa cicloadição 1,3-dipolar, 

proposta por Huisgen, são muito estáveis, e por isso é a metodologia mais 

utilizada por grupos de pesquisa na síntese desse anel heterocíclico.  
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Esquema 1. Esquema geral da reação de cicloadição 1,3 dipolar com os 

exemplos de dipolos mais usuais. 

 

O uso de sais de metais de transição como catalisador vem sendo 

utilizados a fim de controlar a regiosseletividade e melhorar as condições de 

reação. A figura 5 mostra que o uso do cobre como catalizador aumenta 

drasticamente a velocidade da reação e é seletivo para a síntese do 1,2,3-triazol 

1,4-dissubstituído (ROSTOVTSEV, et al., 2002). Tem sido relatada a utilização 

do rutênio para a obtenção do 1,2,3-triazol 1,5-dissubstituído (TOTOBENAZARA 

et al., 2015). 
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Esquema 2.  Esquema reacional da reação de formação do triazol. 

 

 

 

Novas metodologias (WANG et al., 2014; d’HALLUIN et al., 2015; DABIRI 

et al., 2016; GONZALEZ-OLVERA et al., 2016; LI et al., 2018; LIMA et al., 2019) 

visam funcionalizar compostos a base de carbono, de forma mais específica o 

grafeno afim de melhorar o rendimento, e a reutilização do catalizador nas 

reações. Nestes casos o catalizador metálico é encapsulado na estrutura 

carbônica hexagonal do grafeno. 

 

Dabiri e colaboradores (2016) relatam a utilização de um catalizador onde 

o cobre foi aprisionado em uma nano estrutura tridimensional de grafeno 

(Esquema 3) e que exibiu excelentes resultados (76 – 99%) na síntese do 1,2,3-

triazol.  

Esquema 3. Produção de nanocompósitro 3D de grafeno/Cu (DABIRI et al., 

2016). 
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Estes compostos exibem a vantagem de permitirem a fácil recuperação do 

produto após a reação e juntamente o catalisador, permitindo a reutilização dele, 

sem perder as propriedades catalíticas do mesmo. 

Outro heterocíclico que tem alta relevância na síntese de fármacos é o anel 

ftalimida, por possuir comprovadas atividades hipolipidêmica, hipotensiva, 

antitumoral, antimicrobiana, anticonvulsiva, anti-inflamatória e fungicida (ASSIS, 

et al., 2012). Nosso grupo de pesquisa GPDQHeterocíclico tem explorado o 

desenvolvimento de derivados ftalimídicos e suas potenciais atividades 

biológicas. Como resultados, foram identificados importantes protótipos a 

fármacos com potentes atividades anti-inflamatória (ASSIS, et al., 2019; ASSIS, 

et al., 2014; ASSIS, et al., 2012), antitumoral (CRUZ, et al., 2014) e 

hipolipidêmica (ASSIS, et al., 2014).   

Figura 3. Publicações do nosso grupo de pesquisa acerca da síntese e atividades 

biológicas de derivados ftalimídicos 

 

Compostos contendo em sua estrutura anéis ftalimida e triazol, apresentam 

atividade anti-inflamatória como mostra os resultados do experimento do edema 

de pata utilizando carregenina, em camundongos albinos swiss machos (ASSIS 

et al., 2019; ASSIS, et al., 2012). A estrutura da Figura 6 mostra uma série de 

compostos dos exemplos de estruturas sintetizadas pelo nosso grupo de 

pesquisa que obteve excelentes resultados para atividade anti-inflamatória pelo 

modelo do edema de pata induzido por carragenina.   
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Figura 4. Série de compostos sintetizada pelo nosso grupo de pesquisa 

GPDQHeterocíclico que apresentou bons resultados para atividade anti-

inflamatória (ASSIS, et al. 2012).  

N
O

O

N
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S N

S

n

n = 1 - 4

 

1.2 Microorganismos: Fungos e Bactérias 

O fungo do gênero Cândida participa da microbiota natural do organismo 

presente em membranas, mucosas, pele, trato gastrointestinal, canal vaginal e 

normalmente não causam nenhum dano. Porém quando em condições anormais 

da imunidade esta levedura torna-se patogênica. Dentre as cerca de duzentas 

espécies de Cândida, apenas 20 podem tornar-se patogênicas aos seres 

humanos, tendo destaque a C. albicans, seguida por C. parapsilosis, C. glabrata, 

C. tropicalis e C. krusei (PANIZO et. al., 2009).  

Os mecanismos de ação dos medicamentos antifúngicos são diversos, 

podendo atuar na membrana celular do fungo e ação sobre a síntese de 

ergosterol. Os principais fármacos são os mostrados na Figura 1. 

Figura 5. Estrutura química dos principais fármacos antifúngicos. 

 

Anfotericina B 

 

Nistatina 
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Cetoconazol 

 

Miconazol 

 

Infecções não acontecem apenas pela ação de fungos oportunistas, uma 

das maiores preocupações na área da saúde são infecções hospitalares 

causadas por bactérias. Geralmente tais infecções bacterianas acometem o trato 

urinário, feridas cirúrgicas e o trato respiratório. As bactérias mais comumente 

detectadas são Escherichia coli, Pseudomonas sp, Klebsiella sp, Proteus sp, 

Enterobacter sp, Estreptococcus sp, Staphylococcus aureus e Staphylococcus 

epidermitis, sendo as quatro primeiras gram-negativas e as três últimas gram-

positivas. 

As bactérias gram-negativas estão envoltas por uma cápsula protetora que 

evita que os glóbulos brancos do sangue as destruam. Além disso as bactérias 

gram-negativas têm uma membrana externa que as protege contra certos 

antibióticos, como a penicilina. Quando perturbada, essa membrana libera 

substâncias tóxicas chamadas de endotoxinas que aumentam a gravidade dos 

sintomas durante infecções (NELSON, 2014). 

Atuando no combate a estes micro-organismos a indústria farmacêutica 

tem investido cada vez mais em medicamentos antifúngicos e antibióticos, 

porém a pesquisa e o desenvolvimento de novos compostos vêm como 

alternativa para aqueles medicamentos disponíveis no mercado que apesar de 

trazer o bem-estar, pode causar efeitos colaterais para quem os administram. 

Os antibióticos podem ter cinco mecanismos de ação diferentes: inibição 

da síntese da parede celular (β-lactâmicos e glicopeptídeos), inibição da síntese 

ou dano da membrana citoplasmática (polimixinas), inibição da síntese proteica 
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nos ribossomos (tetraciclinas), alterações na síntese dos ácidos nucleicos 

(fluorquinolonas e rifampicina) e alteração de metabolismo celulares 

(sulfonamidas) (NELSON, 2014). 

 Mais comumente prescrito, devido a sua eficácia e baixa toxicidade, além 

de combater bactérias gram-positivas e gram-negativas, os antibióticos β-

lactâmicos agrupam medicamentos como a penicilina, eficaz no tratamento de 

uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo, a sífilis 

congênita. Quando não se pode administrar a penicilina, em casos de alergia por 

exemplo, é utilizado como alternativa à vancomicina associada à gentamicina, 

cujas estruturas químicas estão mostradas na Figura 6, este complexo 

medicamentoso, assim como a penicilina, atua na inibição da parede celular das 

bactérias sensíveis. 

Figura 6. Estruturas químicas de medicamentos antibióticos. 

 

 

 

 

Vancomicina Gentamicina 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Sintetizar e avaliar os potenciais antifúngico, antibiótico e anti-inflamatório 

crônico de compostos que possuem nas estruturas grupos ftalimídicos e 

triazólicos. 

 

2.2 Específicos 

 

- Sintetizar 14 compostos derivados triazólicos. 

- Avaliar a toxicidade através da plataforma PROTOX, a toxicidade in vitro com 

Artemia salina e toxicidade aguda in vivo de todos os compostos sintetizados. 

- Determinar a atividade antifúngica e antibiótica dos compostos sintetizados, 

através do teste por difusão em disco. 

- Determinar a concentração mínima inibitória para os compostos que 

obtiveram halo significante.  

- Avaliar o potencial anti-inflamatório, pelo modelo do edema de pata e da 

peritonite, dos compostos sintetizados em camundongos. 

- Validar os resultados através de método estatístico. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Equipamentos 

Para as reações realizadas neste trabalho foram utilizadas os seguintes 

reagentes e solventes: hexano, acetato de etila, diclorometano, etanol, iodeto de 

cobre, dimetilcarbonato, dimetilformamida, tetrahidrofurano, dimetilsufóxido, 

dimetilaminopiridina, anidrido acético, azida ftalimidica, hidróxido de amônio, 

hidrazina, hidróxido de sódio, trietilamina e piridina. Os solventes e reagentes 

foram da marca Vetec, Cinética, Aldrich, Merck e Fluka.  

A medida do ponto de fusão foi realizada no equipamento BIO SAM-PFM 

II. O aparelho de ultrassom utilizado foi o Ultrasonic Cleaner Thornton modelo 

T740 (40KHz, 63w). O equipamento de micro-ondas utilizado foi da marca CEM 

Discover (2445 MHz ,0-300W).  

  As reações foram acompanhadas por CCD de 4,0 cm de comprimento por 

2,5 cm de largura de sílica gel (F254 – Merck) e utilizadas como fase móvel um 

sistema de acetato de etila/hexano, acetato de etila/hexano/metanol ou acetato 

de etila, em várias proporções.  As placas CCD foram reveladas, usando 

lâmpada ultravioleta com λ= 254 nm. Em geral, os compostos foram purificados 

via cromatografia em coluna utilizando como fase estacionária sílica gel 60 

(Merck, 230-400 mesch - Merck) em suspensão com hexano e a fase móvel um 

sistema com misturas gradientes de AcOEt e hexano.  

Para obtenção dos espectros de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio e carbono (RMN de 1H e 13C) utilizou-se o aparelho Varian Mercury  

300 ou 400 MHz, como referencial interno foi utilizado o tetrametilsilano (TMS); 

os espectros foram feitos em CDCl3 ou DMSO-d6.  Os valores de deslocamento 

químico (δ) estão expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes de 

acoplamento (J) em Hertz (Hz). 
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3.2 Procedimentos gerais das sínteses dos derivados triazólicos 

 

Foram sintetizados 14 compostos em cujas estruturas químicas 

apresentaram o anel triazólico juntamente com outros grupos de interesse 

químico e farmacológico, como a ftalimida (3a - 6b). 

 

3.2.1 Síntese do 2-ftalimidoetil-1,2,3-triazol (3a) 

 

500 mg (2,31 mmol) de N-2-(azidoetil)ftalimida, 353 mg (2,30 mmol) de 

fenilacetileno, 35 mg (0.18 mmol) de iodeto de cobre e duas gotas de trietilamina 

foram misturadas, após 30 minutos de reação sob frequência do ultrassom, o 

resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com solução aquosa saturada de 

NH4OH. A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrado e rotaevaporado, 

obtendo assim o produto 3a (SILVA et. al., 2012). 

N

O

O

N

N
N

 

Rendimento 96 % (704 mg) [Lit. 97%]; sólido amarelo; p.f. = 187 - 189 °C 

[Lit. 157 – 158 °C]; Rf 0,4 (hexano:EtOAc 1:1). A espectroscopia de RMN foi 

realizada e comparada com dados publicados na literatura (KEIJI, et al, 2014). 

 

3.2.2 Síntese do 3-ftalimidopropil-1,2,3-triazol (3b) 

 

500 mg (2,71 mmol) de N-3-(azidopropil)ftalimida (SILVA et. al., 2012), 265 

mg (1,15 mmol) de fenilacetileno, 26 mg (0,13 mmol) de iodeto de cobre e duas 

gotas de trietilamina foram misturadas, após 30 minutos de reação sob irradiação 

do ultrassom, o resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com solução aquosa 

saturada de NH4OH. A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrado e 

rotaevaporado, obtendo assim o produto 3b.    
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Rendimento 82 % (595 mg) [Lit. 75%;]; sólido amarelo; p.f. = 144 - 146 °C 

[Lit. 146,5 147,1 °C]; Rf 0.4 (hexano:EtOAc 1:1). Os dados espctroscópicos de 

RMN foram registrados e comparados com dados já publicados anteriormente 

por Silva et al. (2012). 

 

3.2.3 Síntese do 4-ftalimidobutil-1,2,3-triazol (3c) 
 

500 mg (2,04 mmol) de N-4-(azidobutil)ftalimida (SILVA et. al., 2012), 313 mg 

(2,04 mmol) de fenilacetileno, 31 mg (0,16 mmol) de iodeto de cobre e duas gotas 

de trietilamina foram misturadas, após 30 minutos de reação sob irradiação do 

ultrassom, o resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com solução aquosa 

saturada de NH4OH. A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrado e 

rotaevaporado, obtendo assim o produto 3c.    

N

O

O N

N
N

 

Rendimento 57 % (401 mg); sólido amarelo; p.f. = 115 - 118 °C; Rf 0.3 

(hexano:EtOAc 1:1). Os dados espctroscópicos de RMN foram registrados e 

comparados com dados já publicados anteriormente por SILVA et al. (2012). 
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3.2.4 Síntese do 5-ftalimidopentil-1,2,3-triazol (3d) 

 

600 mg (2,32 mmol) de N-5-(azidopentil)ftalimida, 355 mg (3,40 mmol) de 

fenilacetileno, 66 mg (0,34 mmol) de iodeto de cobre e duas gotas de trietil amina 

foram misturadas, após 30 minutos de reação sob irradiação do ultrassom, o 

resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com solução aquosa saturada de 

NH4OH. A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrado e rotaevaporado, 

obtendo assim o produto 3d.    

N

O

O

N
N

N

 

Rendimento 58 % (491 mg); sólido amarelo; p.f. = 136 - 139 °C ; Rf 0,4 

(hexane:EtOAc 1:1). RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ 7,79 (m, 4H, HAr), 7,77 (s, 1H, 

HTriazol), 7,66 (m, 2H, HAr), 7,40 (t, 2H, J = 7,4 Hz, HAr), 7,31 (t, 1H, J = 7,4 Hz, 

HAr), 4,38 (t, 2H, J = 7,4 Hz, CH2), 3,67 (t, 2H, J = 7,4, CH2), 2,00 (q, 2H, J = 7,4, 

CH2), 1,73 (q, 2H, J = 7,4, CH2), 1,39 (q, 2H, J = 7,6, CH2). RMN 13C (75 MHz, 

CDCl3): 168,2; 133,8; 131,9; 130,5; 128,6; 127,9; 125,6; 123,1; 119,5; 50,0; 29,5; 

27,7; 23,5. 

 

3.2.5 Síntese do  2-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)etanoamina (4a) 

 

500 mg (1,57 mmol) de 2-ftalimidoetil-1,2,3-triazol (3a) foi misturado à 15,723 

mL de uma solução 25% hidrato de hidrazina em H2O e 157 mL de metanol por 

1h em refluxo, 78 ºC. Em seguida o excesso de solvente foi removido sob baixa 

pressão. O resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com solução saturada de 

NaOH. Em seguida a fase orgânica foi seca em Na2SO4 anidro, filtrado e o 

solvente evaporado. O produto (4a) foi cristalizado em acetato de etila-hexano. 
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Rendimento 68 % (202 mg) [Lit. 84 %;]; sólido amarelo; p.f. = 107 - 110 

°C [Lit. 107 – 110 ºC]; Rf 0 (hexano:EtOAc 1:1). RMN 1H (300 MHz, CDCl3): δ 

8,55 (s, 1H, HTriazol), 7,84 (m, 3H, HAr), 7,38 (m, 4H, HAr), 4,45 (t, 2H, J = 6.0 Hz, 

CH2), 3,26 (t, 2H, J =  6.0 Hz, CH2). RMN 13C (75 MHz, CDCl3): 168,3; 134,0; 

131,9; 130,5; 128,8; 128,1; 125,7; 123,3; 119,71; 49,5; 36,8; 27,5; 25,5. 

 

3.2.6 Síntese do 3-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)propanoamina (4b) 

 

600 mg (1,80 mmol) de 3-ftalimidopropil-1,2,3-triazol (3b) foi misturado à 18 

mL de uma solução 25% hidrato de hidrazina em H2O e 180 mL de metanol por 

1h em refluxo, 78 ºC. Em seguida o excesso de solvente foi removido sob baixa 

pressão. O resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com solução saturada de 

NaOH. Em seguida a fase orgânica foi seca em Na2SO4 anidro, filtrado e o 

solvente evaporado. O produto (4b) foi cristalizado em acetato de etila-hexano. 

N
N

N
NH2

 

Rendimento 83 % (305 mg) [Lit. 50 %;]; sólido amarelo; p.f. = 115 - 117 

°C [Lit. 115 - 117 ºC]; Rf 0.5 (MeOH:EtOAc 1:9).Os dados espctroscópicos de 

RMN foram registrados e comparados com dados já publicados anteriormente 

por OLIVEIRA et al, (2017).  

 

3.2.7 Síntese do 4-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)butanoamina (4c) 
 

500 mg (1,44 mmol) de 4-ftalimidobutil-1,2,3-triazol (3c) foi misturado à 14 mL 

de uma solução 25% hidrato de hidrazina em H2O e 144 mL de metanol por 1h 
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em refluxo, 78 ºC. Em seguida o excesso de solvente foi removido sob baixa 

pressão. O resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com solução saturada de 

NaOH. Em seguida a fase orgânica foi seca em Na2SO4 anidro, filtrado e o 

solvente evaporado. O produto (4c) foi cristalizado em acetato de etila-hexano. 

N
N

N

NH2

 

Rendimento 87 % (146 mg) [Lit. 49 %;]; sólido amarelo; p.f. = 116 - 119 

°C [Lit. 116 - 119 ºC]; Rf 0.5 (MeOH:EtOAc 1:9)Os dados espctroscópicos de 

RMN foram registrados e comparados com dados já publicados anteriormente 

por ASSIS et. al., (2019). 

 

3.2.8 Síntese do 5-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)pentanoamina (4d) 

 

460 mg (1,27 mmol) of 5-ftalimidopentil-1,2,3-triazol (3d) foi misturado à 12 

mL de uma solução 25% hidrato de hidrazina em H2O e 127 mL de metanol por 

1h em refluxo, 78 ºC. Em seguida o excesso de solvente foi removido sob baixa 

pressão. O resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com solução saturada de 

NaOH. Em seguida a fase orgânica foi seca em Na2SO4 anidro, filtrado e o 

solvente evaporado. O produto foi cristalizado em acetato de etila-hexano. 

N
N

N
NH2

 

Rendimento 78 % (146 mg); sólido amarelo; p.f. 165 - 167°C; Rf 0.5 

(MeOH:EtOAc 1:9). RMN 1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,81 (m, 2H, HAr), 7,76 (s, 1H, 

HTriazol), 7,42 (m, 2H, HAr), 5,73 (s, 1H, NH), 4,39 (t, 2H, J = 6,0 Hz, CH2), 3,22 

(q, 1H, J = 6,0 Hz, CH2), 2,71 (t, 1H, J = 6,0 Hz, CH2), 1,52 (m, 2H, CH2), 1,35 
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(m, 2H, CH2). RMN 13C (75 MHz, CDCl3): 128,8; 125,6; 119,5; 50,0; 39,0; 29,6; 

23,7; 23,5; 23,2. 

 

3.2.9 Síntese do 2-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)ethanoamida (5a) 
 

Misturou-se 128 mg (0,68 mmol) de 2-(4-Fenil-1H-1,2,3-

triazol)etanoamina (4a), 1,5 mL de anidrido acético, 3,0 mL of piridina e 

quantidade catalítica de DMAP. Após 12 horas de reação (agitação magnética e 

temperatura ambiente), o excesso de solvente foi rotaevaporado com tolueno. O 

produto (5a) foi purificado através de coluna cromatográfica.  

N

N
N

NHO

 

 

Rendimento 73 %; sólido amarelo; mp °C; Rf 0 (hexano:EtOAc 1:1). RMN 

1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,83 (m, 2H, HAr), 7,86 (s, 1H, HTriazol), 7,45 – 7,27 

(m, 3H, HAr), 7,44 (s, 1H, NH), 4,46 (t, 2H, J = 6,0, CH2), 3,26 (t, 2H, J = 6,0 Hz, 

CH2), 1,51 (s, 3H, CH3). RMN 13C (75 MHz, CDCl3): 128,8; 128,1; 125,7; 120,2; 

53,5; 41,9. 

 

3.2.10 Síntese do  3-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)propanoamida (5b) 
 

Misturou-se 230 mg (1,13 mmol) de 3-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)propanoamina 

(4b), 1,5 mL de anidrido acético, 3,0 mL of piridina e quantidade catalítica de 

DMAP. Após 12 horas de reação (agitação magnética e temperatura ambiente), 

o excesso de solvente foi rotaevaporado com tolueno. O produto (C3) foi 

purificado através de coluna cromatográfica. 

N

N
N

NH

O  
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Rendimento 49 %; sólido amarelo; p.f. 166 - 169°C; Rf 0.5 (MeOH:EtOAc 

1:9)RMN 1H (300 MHz, CDCl3): δ 7.89 (s, 1H, Htriazol), 7,79 (m, 2H, HAr), 7,37 

(m, 2H, HAr), 6,3 (s, 1H, NH), 4,44 (t, 2H, J = 6,4, CH2), 3,28 (q, 2H, J = 6,4, 

CH2), 2,13 (q, 2H, J = 6,4 Hz, CH2), 1,94 (s, 3H, CH3). RMN 13C (75 MHz, CDCl3): 

170,75; 147,9; 130,4; 128,8; 125,6; 120,2; 47,9; 36,5; 30,1; 23,1. 

 
3.2.11 Síntese do  4-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)butanoamida (5c) 
 

Misturou-se 300 mg (1,38 mmol) de 3-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)butanoamina 

(4c), 1,5 mL de anidrido acético, 3,0 mL of piridina e quantidade catalítica de 

DMAP. Após 12 horas de reação (agitação magnética e temperatura ambiente), 

o excesso de solvente foi rotaevaporado com tolueno. O produto (C4) foi 

purificado através de coluna cromatográfica.  

N

N
N

NH

O

 

Rendimento 59 %; sólido amarelo; p.f. = 167 - 170 °C; Rf 0,6 

(MeOH:EtOAc 1:9). RMN 1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,38 (m, 4H, HAr), 6,07 (s, 1H, 

HNH), 4,53 (t, 1H, J = 6 Hz, CH2), 4,46 (t, 2H, J = 6 Hz, CH2), 3,80 (dd, 1H, J = 12 

e 6 Hz, CH2), 3,29 (dd, 2H, J = 12 e 6 Hz, CH2), 2,14 (q, 2H, J = 6 Hz, CH2), 1,95 

(s, 3H, HAc). RMN 13C (75 MHz, CDCl3): 170,6; 168,3; 147,9; 130,3; 130,2; 128,9; 

128,2; 125,6; 120,5; 120,1; 49,5; 47,8; 39,4; 36,5; 30,1; 23,2; 23,1. 

 

3.2.12 Síntese do 5-(4-Fenil-1H-1,2,3-triazol)pentanoamida (5d) 
 

Misturou-se 193 mg (0,70 mmol) de 5-(4-Fenil-1H-1,2,3-

triazol)pentanoamina (4d), 1,5 mL de anidrido acético, 3,0 mL of piridina e 

quantidade catalítica de DMAP. Após 12 horas de reação (agitação magnética e 

temperatura ambiente), o excesso de solvente foi rotaevaporado com tolueno. O 

produto (5d) foi purificado através de coluna cromatográfica.  
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N

N
N

NH

O  

Rendimento 61 %; sólido amarelo; p.f. 168 - 169 °C; Rf 0.5 (MeOH:EtOAc 

1:9). RMN 1H (300 MHz, CDCl3): δ  7,41 (m, 2H), 7,32 (m, 1H), 5,87 (s, 1H, HNH), 

4,38 (t, 2H, J = 6 Hz, CH2), 3,21 (q, 2H, J = 6 Hz, CH2), 1,97 (m, 2H), 1,93 (s, 3H, 

HAc), 1,54 (q, 2H, J = 6 Hz, CH2), 1,35 (q, 2H, J = 6 Hz, CH2). RMN 13C (75 MHz, 

CDCl3): 170,2; 147,7; 130,5; 128,7; 125,5; 119,5; 50,0; 39,0; 29,6; 28,7; 23,4; 

23,1. 

 

3.2.13 Síntese do traizol (6a) 

 

Misturou-se 50 mg (0,21 mmol) de azida ftalimídica (n=3), em 0,5 mL de 

dimetilformamida (DMF) seco em peneira molecular até completa solubilização. 

Em seguida foi adicionada 41,4 mg de 4-etinilbenzonitrila, 50 mg do catalisador 

GO-Cu(OAc)2, 3 gotas de trietilamina (Et3N) e 25 mg de ascorbato de sódio. A 

mistura foi levada ao micro-ondas sob atmosfera inerte. A reação foi 

acompanhada a cada trinta minutos com placas CCD. A reação durou 1,0 hora.  

N

O

O

N

N
N

N

 

Rendimento 73%; sólido laranja; p.f. = 159-160º C; RMN 1H  (300 

MHz,CDCl3): δ 8,15 (s, 1H, Htriazol), 7,96-7,974 (m, 2H, Haromático), 7,86-7,84 

(m, 2H, Haromático), 7,76-7,70 (m, 4H, Haromático), 4,49 (t, 2H, J = 6.9 Hz, 

NCH2), 3,79 (t, 2H, J = 6.2 Hz, NCH2), 2,41 (quinteto, 2H, J =  6.5 Hz, CH2). 
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3.2.14 Síntese do 2-(3-(4-(4-fluorofenil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)propil)isoindolina-

1,3-diona (6b) 
 

Misturou-se 100,0 mg (0,42 mmol) de azida ftalimídica (n=3), em 1,5 mL 

de diclorometano (DCM) pré-seco. Em seguida foi adicionada 85,0 mg de p-

fluorfenil, 50,0 mg do catalisador GO-Cu(OAc)2 , 3 gotas de trietilamina (Et3N) e 

40,0 mg de ascorbato de sódio, o tubo foi vedado com o septo e adicionado 

imediatamente o argônio para deixar a atmosfera inerte. A mistura foi levada ao 

micro-ondas sob atmosfera inerte. A reação foi acompanhada a cada trinta 

minutos com placas CCD. A reação durou 1,5 hora.  

N

O

O

N

N
N

F

 

Rendimento 87%; Sólido cinza; p.f. = 135-136º C;  RMN 1H (300 

MHz,CDCl3): δ 7,96 (s, 1H, Htriazol), 7,8-7,7 (m, 6H, Haromático), 7,13-7,08 (m, 

2H, Haromático),  4,45 (t, 2H, J = 5.0 Hz, NCH2), 3,79 (t, 2H, J = 5.0 Hz, NCH2), 

2,38 (quinteto, 2H, J = 5.0 Hz, CH2). 

3.3 Procedimentos gerais demonstrativos da atividade biológica 

3.3.1 Experimento com Artemia salina (Determinação da toxicidade in vitro) 

O teste de toxicidade realizado com a Artemia salina foi estabelecido 

como um método seguro, prático e econômico para a determinação da 

bioatividade dos compostos sintéticos (MEYER et al., 1982). Foi realizado 

através de adaptações da metodologia sugerida por Molina-Salinas e Said-

Fernández (2006). Foi feita a coleta de 2L de água do mar (coletada na praia de 

Maria Farinha, Paulista, PE), na qual foi realizado a filtragem simples.  

Em seguida, foi medido o pH da água do mar filtrada, usando fita de pH 

(o qual deve estar entre 8 e 9). A água foi colocada em um recipiente até o último 

furo do anteparo e em uma das divisórias do recipiente, colocou-se os ovos de 

Artemia salina e cobriu esta parte com papel alumínio. Já a outra parte que 

ocorreu a migração das Artemias ficou exposta à luz incandescente por 24 horas 
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e sem estar coberto com o papel alumínio, pois as larvas fazem fototropismo 

positivo (migração em direção da luz).  

Após 24 horas, com as Artemias eclodidas foi feita a contagem para os 

grupos com DMSO, CMC 1% e salina. Para cada tubo foram colocados dez 

Artemia salina. Além disso, a contagem, a solução estoque foi preparada para 

cada composto testado (3a – 7c). As soluções estoque foram preparadas com 

50 mg de cada composto, em 5 mL de 1% de CMC (p / v). O estoque teve suas 

concentrações em partes por milhão (ppm); cada solução-mãe foi usada para 

testar com as seguintes concentrações: 100 ppm (50 µL), 250 ppm (125 µL), 500 

ppm (250 µL), 750 ppm (250 µL), 750 ppm (375 µL) e 1000 ppm (500 µL ). Após 

as embalagens descritas acima, foram pipetadas, até o volume final de 5 mL com 

água do mar. O grupo controle foi feito com apenas 2 mL de carboximetilcelulose 

a 1% e o volume completou com água do mar até um volume total de 5 mL. A 

leitura foi realizada após 24 horas com o número de larvas mortas e vivas. 

3.3.2 Estudo teórico da toxicidade dos compostos ftalimídicos e triazólicos pelo 

PROTOX (Prediction of Rodent Oral Toxicity) 

É um estudo teórico imprescindível para a realização do experimento in 

vivo a fim de predizer toxicidade aguda em camundongos por administração das 

drogas testadas por via oral (item seguinte), pois na medida em que determina 

o nível que permite identificar a letalidade de 50% dos animais (DL50), evita 

experimentos com concentrações, das substâncias testadas, menores que o 

resultado apresentado pela DL50, que não iriam obter diferentes desfechos. 

Dessa forma, o estudo teórico garante o uso de menos animais e, 

consequentemente, menos fármacos, sendo assim, tornando-se uma ferramenta 

para sustentabilidade.  

Esse estudo teórico foi realizado através do PROTOX (“Prediction of 

Rodent Oral Toxicity"), um programa eletrônico, que possui dentre suas funções 

a caracterização dos compostos químicos quanto a DL50 (dose letal capaz de 

matar 50% dos animais), a predição da classe tóxica, sendo o 1 (um) o nível 

mais tóxico e 5 (cinco) o menos tóxico, e a acurácia, a qual mostra, em 

percentual, o nível de credibilidade do resultado dado.   
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Foi desenhada as moléculas alvo do estudo no programa, clicando no 

botão "Start Tox-Prediction" para prever a DL50, a predição da classe de 

toxicidade e a acurácia. Após isso, anotou-se a previsão da concentração tóxica 

para determinação da DL50, a classe de toxicidade e a acurácia dos resultados 

apresentados. 

3.3.3 Estudo in vivo para determinação da toxicidade aguda em camundongos 

que receberam compostos ftalimídicos e triazólicos 

Foi feita a administração oral de 2000 mg/kg de droga em grupos de três 

animais para cada droga. Como nesse caso foram testadas todas as drogas, 

com grupos com três animais. Após isso, é feita a análise em seis horas 

específicas diferentes após a administração: 1h, 2h, 4h, 24h, 48h e 72h. A 

análise é realizada utilizando o modelo proposto por Malone (1977), onde são 

averiguados os efeitos estimulatórios e inibitórios que as drogas venham 

desenvolver nos animais que foram utilizados no experimento. Os efeitos 

estimulatórios analisados foram reflexos, marcha, contorções e piloereção, por 

sua vez os efeitos inibitórios foram reflexos e marcha. 

3.3.4 Seleção dos micro-organismos 

Todos os fungos e bactérias foram cedidos pelo banco de micro-

organismos do Núcleo de Pesquisa em Ciências Ambientais da Universidade 

Católica de Pernambuco e registrados na World Federation for Culture Collection 

– WFCC. Os fungos leveduriformes do gênero Candida (UCP 993 C. albicans, 

UCP 1611 C. parapisilosis, UCP 1592 C. guillhiermondi e UCP 1609 C. glabrata), 

fungos filamentosos (UCP 1090 Acremonium, UCP 1076 Fusarium, UCP 1297 

Cunninghamella echinulata, UCP 1295 Rhizopus arrhizus var arrhizus, UCP 

1606 Rhizopus microspores var chinensis) bactéticas gram-positivas e gram-

negativas (UCP 1575 Escherichia coli, UCP 1576 Staphylococcus aureus, UCP 

1577 Streptococcus feacalis e UCP 1579 Pseudomonas aeroginosa). 

3.3.5 Teste de Solubilidade dos compostos sintetizados 

Os solventes utilizados para o teste de solubilidade foram MeOH, DMSO 

e H2O. Eles foram adicionados no volume de 1mL em um ependorf que continha 

10 mg das drogas sintetizadas. Quando em temperatura ambiente não ocorria a 
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solubilidade eles eram levados ao banho maria até a total solubilização. O tempo 

necessário e a temperatura foram registrados. 

3.3.6 Seleção do meio de cultura 

O meio Sabourand foi produzido, utilizando um erlenmeyer de 1000 mL, 

onde foram adicionados: 5g de peptona, 20g de dextrose, 7,5 g de ágar e 500 

mL de água destilada, sob agitação até total solubilização. Por fim, o meio foi 

levado a autoclave à 120 ºC. 

Já o meio BHI foi produzido, através da utilização de erlenmeyer de 1000 

mL, sendo adicionados: 18,5g de BHI, 7,5g de ágar e 500 mL de água destilada 

sob agitação até total solubilização. Por fim, o meio foi levado a autoclave a 120 

ºC.  

Quando foi necessário meios de culturas líquidos, no procedimento para 

obtenção dos mesmos não se adicionava ágar. A Água estéril foi formada, 

utilizando um erlenmeyer de 1000 mL, onde foi adicionado 500 mL de água 

destilada e levado a autoclave à 120 ºC. 

 3.3.7 Cultivo dos micro-organismos 
 

Para o cultivo/proliferação dos fungos leveduriformes utilizamos o 

seguinte procedimento: em um erlenmeyer de 250 mL foi adicionado 200 mL de 

meio de cultura sabourand líquido, e com o auxílio de uma alça de metal foi 

coletado do estoque uma amostra da levedura e inserido no meio de cultura. O 

sistema foi levado para o shaker à 28 ºC sob agitação constante por 48h. 

Para o cultivo/proliferação dos fungos filamentosos a metodologia 

utilizada foi a seguinte: em um erlenmeyer de 250 mL foi adicionado 200 mL de 

água estéril e com o auxílio de uma alça de metal foi coletado do estoque uma 

amostra da levedura e inserido no meio de cultura. O sistema ficou em uma sala 

climatizada à 28 ºC por 48h. 

As bactérias foram cultivadas utilizando o método explicado a seguir: em 

um Erlenmeyer de 250 mL foi adicionado 200 mL de meio de cultura BHI líquido 

e com o auxílio de uma alça de metal foi coletado do estoque uma amostra da 
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bactéria e colocado dentro do Erlenmeyer. O sistema ficou em uma sala 

climatizada à 37 ºC por 24h. 

3.3.8 Determinação da atividade antimicrobiana 

 

O método utilizado foi o Teste por Difusão em Disco, onde foi adicionado 

na placa de petri aproximadamente 10 mL de meio de cultura com ágar. Em 

seguida a placa foi armazenada na geladeira por 24h. Após esse período, 

constatado a não contaminação da placa e a solidificação do meio de cultura 

pode-se dar continuidade ao procedimento. Com uma pipeta automática foi 

adicionado à placa de petri 100 µL do micro-organismo, anteriormente cultivado 

em meio de cultura líquido, e em seguida com a alça de Digralski o micro-

organismo foi distribuído na placa pela técnica de esgotamento. Com o auxílio 

de uma pinça de metal, foi colocado um disco de papel (com 3 cm de diâmetro, 

previamente esterilizado em autoclave) no centro da placa. Com uma pipeta 

automática, 100 µL da droga sintetizada foi colocado sobre o disco de papel. A 

placa foi levada à estufa à 37 ºC por 24h para bactérias e 48h para fungos. 

3.3.9 Determinação da Concentração Mínima Inibitória 

 Para este teste foi utilizado uma microplaca de 96 poços, uma pipeta 

automática, meio de cultura apropriado para cada micro-organismo utilizado e as 

drogas sintetizadas. A sequência de adição de cada componente está descrita 

no quadro 1. 

Quadro 1. Descrição da diluição sucessiva nas microplacas de 96 poços. 

 1 2 3 4 ... 12 

A 
100 µL meio 

de cultura 

100 µL meio 

de cultura + 

100 µL 

micro-

organismo 

100 µL meio 

de cultura + 

100 µL 

micro-

organismo + 

20 µL droga 

100 µL meio de 

cultura + 100 

µL micro-

organismo + 

100 µL do poço 

3 

... 

100 µL meio de 

cultura + 100 

µL micro-

organismo + 

100 µL do poço 

11 
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 Após as diluições as placas foram embaladas em plástico filme e levadas 

para a estufa à 37 ºC e aguardou o tempo de 24h para bactérias e 48h para 

fungos. Em seguida foram retiradas da estuda e em cada poço foi adicionado 

uma solução 0,015 % do corante resazurina. A microplaca foi novamente 

embalada e colocada na estufa por mais 2 horas. Em seguida foi retirada, e 

realizada a leitura da placa. 

3.3.10 Seleção e criação dos animais 

 

        Foram selecionados camundongos albinos swiss machos, com 03 meses 

de idade e com peso médio de 35 g. Todos os animais utilizados foram criados 

no Laboratório de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. Os 

animais foram instalados em um biotério com temperatura ambiente (22 ± 3ºC) 

e umidade (55 ± 5%) controladas; sobre um ciclo claro/ escuro de 12 em 12 

horas; e recebendo água e ração (Labina, Purina Ltd.) ad libitum. O experimento 

foi realizado sob as normas do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e das Diretrizes para Cuidados e 

Uso de Animais de Laboratório, processo n˚23076.015273/2017-27. Os 

camundongos foram inicialmente separados para avaliação da atividade anti-

inflamatória crônica. Para determinação da atividade anti-inflamatória crônica, 

foram utilizados 105 camundongos, os quais foram divididos em 18 grupos, 

contendo 05 animais em cada grupo, sendo a divisão estabelecida de acordo 

com a droga recebida, como: grupo 01, 3a; grupo 02, 3b; grupo 03, 3c; grupo 

04, 3d; grupo 05, 4a; grupo 06, 4b; grupo 07, 4c; grupo 08, 4d; grupo 09, 5a; 

grupo 10, 5b; grupo 11, 5c; grupo 12, 5d; grupo 13, 6a; grupo 14, 6b; grupo 15. 

Sendo que, além dos compostos ftalimídicos e triazólicos, foram usados 

fármacos já comercializados, ibuprofeno (grupo 19) e ácido acetilsalicílico - ASA 

(grupo 20), como os grupos controle positivo; e o grupo 21, foi o controle 

negativo, recebendo a carboximetilcelulose (CMC) 1%.  

3.3.11 Determinação da Atividade Anti-inflamatória Crônica in vivo pelo modelo 

do edema de pata 

 

Os camundongos foram tratados por um período de 09 dias, com a 

administração, via oral, de 10 mg/Kg/dia, de cada droga (3a – 6b), Ibuprofeno, 

Ácido Acetil Salicílico (AAS) e do controle negativo CMC 1%. Ao término do 
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tratamento, foi administrada a carragenina através de injeção plantar na pata 

traseira direita de cada camundongo, de modo a induzir o processo inflamatório, 

seguindo o método Levy’s (LEVY, 1969). No tempo 0, subsequente a injeção da 

carragenina, foi medido o edema da pata com o auxílio de paquímetro digital. 

Após essa indução, foram realizadas medições subsequentes com 1h, 2h, 3h, 

4h, 24h e 48h, para avaliação da redução do edema da pata com o paquímetro 

digital.  

3.3.12 Cálculo do Percentual de Redução do Edema da Pata em Camundongos 

 

 Todos os resultados foram apresentados a partir do cálculo percentual de 

diminuição do edema de pata (induzido pela carragenina), como descrito 

anteriormente (ASSIS et al., 2019; ASSIS et al., 2012). Realizando-se uma 

comparação dos compostos ftalimídicos e triazólicos com os grupos controle 

positivo e negativo. 

3.3.13 Determinação da atividade anti-inflamatória pelo modelo da peritonite 

 

Para o modelo da peritonite os animais foram divididos em 9 grupos cada 

grupo contendo 5 animais totalizando 45 animais para tal experimento. Os 

grupos foram divididos da seguinte forma, grupo 01, 3a; grupo 02, 3b; grupo 03, 

3c; grupo 04, 3d; grupo 05, 6a; grupo 06, 6b; grupo 07, com o controle negativo 

carboximetilcelulose (CMC), grupo 08, com o ibuprofeno e o grupo 09, com o 

ácido acetilsalicílico.  

A peritonite foi induzida a partir de uma injeção intraperitoneal de 

carragenina nos animais, 1 hora após o tratamento com 20mg/kg do veículo, do 

ácido acetilsalicílico, do ibuprofeno e dos derivados triazólicos. Após 4 horas, 

administraram-se 2mL de EDTA 0,27mol/L, em solução salina 0,9%, no peritônio 

dos animais, para preservação dos leucócitos contidos no líquido. Os animais 

foram, então, sacrificados, e o líquido peritoneal colhido. Após obtenção do 

líquido, realizou-se o exame físico com relação a sua cor e ao seu aspecto. 

Executou-se, então, a centrifugação de 1 mL do líquido, sob uma velocidade de 

1.500 rpm por 10 minutos, e subsequente contagem de células (leucócitos totais, 

segmentados, monócitos e linfócitos) em contador automático (Sysmex – XE – 

2100). Foi desprezado o sobrenadante, e realizada a distinção do sedimento em 
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lâmina de microscopia, deixando secar a temperatura ambiente e realizando, em 

seguida, a coloração panótica da hematologia (coloração de rotina). Além da 

contagem de leucócitos totais no líquido peritoneal, será realizada, com o 

sobrenadante, a bioquímica completa através do aparelho COBAS/INTEGRA – 

400 plus. As determinações bioquímicas serão analisadas posteriormente: 

concentração de proteínas totais, albumina, transaminase glutâmico-pirúvica 

(TGP), transaminase glutâmico-oxaloacética (TGO), creatina quinase e 

bilirrubina. 

3.3.14 Análise estatística 

A estatística foi realizada utilizando-se o Test T Student para amostras 

independentes, sendo expressos pela média ± desvios-padrão. Bonferroni post 

test foi realizado posteriormente as análises estatísticas serem conduzidas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSSÃO 

4.1 Síntese dos compostos ftalimido-triazólicos 

O trabalho consistiu na síntese de uma série de doze compostos que 

apresentaram uma variações na cadeia alquílica que liga o anel triazólico ao 

grupo ftalimida (3a – 3d), ao grupo amina (4a – 4d) e ao grupo amida (5a – 5d). 

A caracterização dos compostos foi feita através da análise dos espectros de 

RMN de 1H e 13C. Os compostos testados foram sintetizados em três etapas 

como mostrado no esquema 4. 

Esquema 4: Rota sintética de obtenção da série de compostos 3a – 5d.  
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3a - 3d
n = 2 - 5

4a - 4d

n = 2 - 5

5a - 5d

n = 2 - 5

CuI
Química click

 

A primeira etapa objetivou em sintetizar os compostos 3a – 3d através da 

cicloadição 1,3 dipolar catalisada por Cu (I), esquema 2 (SILVA et al., 2012), que 

consiste em uma reação seletiva para a formação do anel 1,2,3-triazólico 1,4-

dissubstituído. 
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Esquema 5. Síntese dos 1H-1,2,3-Triazóis n = 2 – 5. 
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O uso de catalisador em reações é uma prática amparada pelos princípios 

da química verde, porém vestígios de catalisador no produto final é altamente 

regulado pela indústria farmacêutica. Como estratégia, para isenção completa 

de catalizador do produto de síntese, tem-se objetivado adsorver os 

catalisadores em suporte de sílica mesoporosa, zeólitos, polímeros, carvão 

ativado e grafeno (ANSARIAN, 2017), tal inovação permite a fácil remoção do 

catalizador da reação além da possibilidade de reutilização. O carbono ativado, 

apesar de ser um composto com grande superfície de contato, baixo custo e 

baixa toxicidade ele apresenta uma estrutura porosa e desorganizada o que 

dificulta a sua utilização (HALLUIN et al., 2015). O uso do grafeno ou do óxido 

de grafeno tem a vantagem de ter uma estrutura organizada, e essas 

nanopartículas foram eficientes na melhora do desempenho catalítico e 

aprimorou a recuperação do catalisador (Li et al., 2017).  

A alta estabilidade química do triazol, além de atribuir-lhes características 

como aromaticidade, serem receptores de ligações de hidrogênio e de terem um 

momento de dipolo alto, fazem com que seja um grupo químico interessante para 

atividade biológica pois imitam as amidas que são conhecidas por estruturar 

ligações peptídicas (SHKURKO & KRIVOPALOV, 2005).  

Os resultados dos rendimentos dos compostos 3a – 3d estão descritos na 

tabela 1. 
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Tabela 1. Rendimentos dos compostos 3a – 3d. 

Estrutura n Composto 
Rendimento 

(%) 

N

O

O

N
N

Nn

 

2 3a 96 

3 3b 82 

4 3c 57 

5 3d 71 

Para a síntese dos amino-1H-1,2,3-triazóis (4a – 4d) foi realizada a 

desproteção do grupo amina, empregando hidrato de hidrazina - 25% H2O e 

metanol em refluxo com tempo reacional de 1h. 

Esquema 6. Síntese dos amino-1H-1,2,3-triazóis n = 2 – 5. 

n
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O mecanismo da reação de desproteção está descrito no esquema 7 

onde, nesta proposta, os elétrons livres do nitrogênio da hidrazina atacam a 

carbonila do anel do grupo ftalimida deixando o oxigênio com uma carga 

negativa. O par de elétrons retorna a dupla ligação e a ligação C-N do anel é 

quebrada deixando o nitrogênio com pares de elétrons livres, ocorrendo, logo 
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após, uma transferência de próton. Um novo ataque da hidrazina é realizado 

num o processo igual ao descrito anteriormente, nesta etapa é feita uma 

eliminação com a formação do amino-triazol (KHAN, 1995). 

Esquema 7. Proposta mecanística para a desproteção do grupo ftalimida nos 1H-1,2,3-triazóis, 

n = 2 - 5. Adaptado de (KHAN, 1995). 

 

 Os compostos amino-triazólicos foram obtidos com rendimentos que 

variaram de 76 a 97% como descrito na tabela 2. 

Tabela 2. Rendimentos dos compostos 4a – 4d. 

Estrutura n Composto 
Rendimento 

(%) 

NH2
N

N

Nn

 

2 4a 97 

3 4b 96 

4 4c 87 

5 4d 76 

 

Segundo o espectro de RMN 1H (Figura 2), em 8,56 ppm encontramos 

um simpleto referente ao hidrogênio do anel triazólico. Em 7,86 temos um 
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dupleto (J = 8,0 Hz) devido aos hidrogênios aromáticos orto; entre 7,47 e 7,31 

ppm sinais referentes aos demais hidrogênios do anel aromático. Os grupos 

alquílicos (CH2) aparecem em 4,45; 4,07 e 1,97 ppm.  Interessante notar que os 

hidrogênios do grupo amina aparecem como dois simpletos largos em 6,98 e 

6,59 ppm mostrando que estes hidrogênios estão em ambientes químicos 

diferentes. Uma possível racionalização deste efeito seria interações 

intermoleculares via ligação de hidrogênio.  

Uma vez obtido os amino-triazóis, os compostos acetilados foram obtidos 

através de reação de acetilação, utilizando-se anidrido acético, piridina e DMAP; 

a reação foi deixada sob agitação  temperatura ambiente por 12h, como mostra 

o Esquema 8. 

Esquema 8. Síntese do amino-1H-1,2,3-triazol acetilado (n = 2 – 5). 

n
NH2

NN

N

n

NH
N

N

N

O

Ac2O / Piridina / DMAP

Acetilação

5a - 5d

n = 2 - 5

4a - 4d

n = 2 - 5
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Figura 7. Espectro RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz) do composto 4b.

 



48 
 

 
 

 Os derivados triazólicos acetilados foram sintetizados com sucesso e 

seus rendimentos estão descritos na tabela 3. 

Tabela 3. Rendimentos dos compostos 5a – 5d. 

Estrutura n Composto 
Rendimento 

(%) 

NH
N

N

N

O

n

 

2 5a 73 

3 5b 49 

4 5c 59 

5 5d 61 

 

De acordo com o espectro de RMN 1H, figura 3, em 7,88 ppm apresenta-

se um simpleto referente ao próton do anel triazólico. Na região entre 7,83 e 7,41 

ppm temos os hidrogênios correspondentes do anel aromático. Em 

aproximadametne 6 ppm temos um simpleto largo referente ao NH da amida 

secundária. Em 4,47 ppm (J = 6,7 Hz) temos um tripleto e em 3,30 ppm (J = 6,3 

Hz) um quarteto referente aos hidrogênios dos grupos metilênicos. Em 2,15 ppm 

(J = 6,5 Hz) aparece um quinteto referente ao grupo CH2 alquílico. Em 1,96 ppm 

um simpleto referente à metila do grupo acetil.  
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Figura 8. Espectro RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz) do composto 5b. 
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A reação de Huisgen (FREITAS, et al. 2011) envolve uma azida orgânica 

e um alcino terminal, formando o produto de cicloadição 1,3-dipolar, chamado 

1,2,3-triazol. Catalisadores de cobre foram utilizados para formar regioisômeros 

exclusivos. No entanto, o catalisador não é reutilizado, e a aplicações de novos 

catalisadores suportados em matrizes podem ser reaproveitados. A reação de 

síntese dos compostos 6a e 6b foi realizada com objetivo de aplicar um 

catalisador que poderia ser recuperado e reutilizável.  

O GO-Cu(OAc)2, contendo naturalmente o Cu2+, necessitando, portanto, 

da presença do agente redutor (AscNa). Neste caso, foi empregado e a reação 

foi finalizada após 1 h com rendimento de 88%. 

Os compostos 6a e 6b foram obtidos e a formação do triazol foi confirmada 

de acordo com os resultados de RMN 1H e 13C, com bons rendimentos. 
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4.2 Avaliação da toxicidade  

Como foram testados todos os compostos, pode-se avaliar se houve ou 

não sinergismo entre os grupos triazol e ftalimida, se a presença do grupo amida 

tem relevância e se há influência na quantidade de carbonos da cadeia alquílica, 

que faz a conexão do triazol com os demais grupos.    

Inicialmente precisava-se verificar a toxicidade dos compostos a serem 

testados, para tal foi feito um estudo teórico, através da plataforma PROTOX 

onde é realizada uma busca em um banco de dados mundial no qual 

indentificam-se fragmentos tóxicos já conhecidos, e assim é possível determinar 

a DL50 das drogas administradas em, roedores, por via oral. Os resultados 

obtidos estão expostos na tabela 4.
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Quadro 2. Resultado do estudo teórico da toxicidade em roedores em administração por via oral. 

Compostos n DL50 (mg/kg) Compostos n DL50 (mg/kg) Compostos n DL50 (mg/kg) 

N

O

O

N
N

Nn

 

2 4700 

NH2 N
N

Nn

 

2 400 

NH N
N

N

O

n

 

2 1300 

3 2300 3 400 3 1000 

4 4000 4 400 4 500 

5 4000 5 400 5 448 

Composto DL50 (mg/kg) Composto DL50 (mg/kg) 

N

O

O

N

N
N

N

 

4000 
N

O

O

N

N
N

F

 

4000 
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O teste in vitro com a espécie Artemia salina foi utilizado, onde as larvas foram 

submetidas às várias concentrações e não houve nenhuma morte. Assim, 

comprovada a não toxicidade in vitro dos compostos, poderiam ter início os 

próximos testes biológicos, porém ainda assim, foi realizada a determinação da 

toxicidade aguda, in vivo. O resultado para o ensaio da toxicidade, in vivo, foi 

semelhante a resultados prévios divulgados por Assis et al. (2019), 

demonstrando a não letalidade dos compostos, mesmo sendo administradas 

doses de 2000 mg/Kg do animal. A indicação é, então, de que tais compostos 

apresentarem um índice terapêutico seguro e eficaz. 

4.3 Determinação da atividade antimicrobiana 

Foram avaliadas três atividades biológicas, para as quais as molóculas-alvo 

poderiam ser eficazes, duas delas in vitro, antifúngica e antibiótica, e uma in vivo, 

anti-inflamatória crônica.  

 A atividade antimicrobiana teve por objetivo testar os compostos 

sintetizados frente à fungos leveduriformes do gênero Candida (UCP 993 C. 

albicans, UCP 1611 C. parapisilosis, UCP 1592 C. guillhiermondi e UCP 1609 C. 

glabrata), fungos filamentosos (UCP 1090 Acremonium, UCP 1076 Fusarium, 

UCP 1297 Cunninghamella echinulata, UCP 1295 Rhizopus arrhizus var 

arrhizus, UCP 1606 Rhizopus microspores var chinensis), bactérias gram-

positivas e gram-negativas (UCP 1575 Escherichia coli, UCP 1576 

Staphylococcus aureus, UCP 1577 Streptococcus feacalis e UCP 1579 

Pseudomonas aeroginosa). O teste escolhido foi por difusão em disco e os 

resultados estão descritos na tabela 5. 

Os resultados para os fungos filamentosos não estão dispostos na tabela, 

pois para todas as drogas testadas, não houve formação do halo de inibição. 
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Tabela 4. Atividade antimicrobiana avaliada pelo teste de difusão em disco (% média ± DP). 

Compostos Medidas dos halos de inibição (% média ± DP) 

 C. albicans C. parapisilosis C. guilliermondi C. glabrata E. coli Staphylococcus aureus Streptococcus feacalis Pseudomonas aeroginosa 

3a 50.00 ± 4.24 60.00 ± 0.7 60.00 ± 0.7 0 0 29.62 ↑ ± 1.4 0 88.89 ± 1.4 

3b 38.33 ± 0.7 60.00 ± 0.7 96.66 ± 0.7 0 25.92 ↑ ± 1.4 33.33 ↑ ± 1.2 0 18.51 ↑ ± 2.8 

3c 60.00 ± 0.7 0 0 0 33.33 ↑ ± 1.2 88.89 ± 1.2 0 3.70 ↑ ± 2.8 

3d 0 60.00 ± 0.7 0 60 ± 0.8 37.03 ↑ ± 0.7 96.29 ± 1.4 0 100.00 ± 1.4 

4a 58.33 ± 1.4 0 0 0 29.62 ↑ ± 0.7 0 29.62 ↑ ± 1.4 0 

4b 80.00 ± 0.7 0 0 0 33,33 ↑ ± 1.2 0 11.11 ↑ ± 5.6 0 

4c 60.00 ± 0.7 0 0 0 29.62 ↑ ± 1.4 0 18.51 ↑ ± 1.2 0 

4d 80.00 ± 0.7 0 0 80 ± 0.3 70.37 ↑ ± 1.4 0 22.22 ↑ ± 3.5 0 

5a 0 60.00 ± 0.7 80.00 ± 0.7 0 107.40 ↑ ± 2.8 0 0 0 

5b 0 60.00 ± 0.7 58.34 ± 0.7 0 100.00 ± 2.8 0 0 0 

5c 0 0 0 0 0 0 0 0 

5d 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitrato de miconazol > 30 > 30 > 30 > 30 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Cloroidrato de vancomicina n.a. n.a. n.a. n.a. 13.5 ± 1.4 17.5 ± 1.4 17.5 ± 1.4 19 ± 1.5 

DMSO/CH3OH 3:7 0 0 0 0 0 0 0 0 

H2O 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Diante destes resultados foi realizado o teste de Concentração Mínima 

Inibitória dos compostos que formaram halo na varredura do teste anterior. A 

CMI foi determinada utilizando uma placa de 96 poços onde foram adicionados 

meio de cultura, micro-organismo, a droga a ser testada e em seguida 

sucessivas diluições, como mostrado na Figura 5. 

Figura 9. Esquematização das diluições sucessivas no teste de CMI.  

 

O poço 3 é o que contém maior concentração da droga e devido as 

sucessivas diluições o poço 12 é o que contém a menor concentração. O 

resultado foi lido de forma qualitativa utilizando uma solução 0,015 % de 

resazurina, um corante que é consumido por microorganismos, portanto quando 

há fungos ou bactérias a coloração da resazurina passa de azul para rosa, em 

contrapartida na ausência de microorganismos a coloração permanece original, 

azul. 
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 Frente a varredura inicial, onde foram considerados sensíveis halos acima 

de 12 mm, os resultados positivos observados na tabela 6 nos guiou no 

procedimento de obtenção da concentração mínima inibitória que foi realizada 

com aqueles que apresentaram halo significativo no teste de difusão em disco. 

Os resultados estão mostrados na tabela 6. 

Tabela 5. Determinação da CMI para derivados triazólicos frente a fungos e 

bactérias gram-negativas e gram-positivas. 

Microorganismos Compostos CMI (mg mL-1) 

C. albicans 

3a 0.4762 

3b 0.1587 

3c 0.1587 

3d 0.1587 

4a 0.1587 

4b 0.1587 

4c 0.1587 

Nitrato de miconazol 0.016 

C. parapisilosis 

3a 4.2857 

3b 4.2857 

3d 4.2857 

5a 4.2857 

5b 4.2857 

Nitrato de miconazol 0.016 

C. guilliermondi 

3a 0.4762 

3b 0.1587 

5a 0.4762 

5b 0.4762 

Nitrato de miconazol 0.016 

C. glabrata 

3d 1.4286 

4d 1.4286 

Nitrato de miconazol 0.016 

Escherichia coli 

3b 0.1587 

3c 0.0176 

3d 0.0176 

4a 0.0176 

4b 0.0529 

4c 0.1587 

4d 0.0020 

5a 1.4286 

5b 0.4762 

Cloroidrato de vancomicina 0.0020 

Staphylococcus aureus 

3a 0.4762 

3b 0.4762 

3c 0.4762 

3d 0.4762 

Cloroidrato de vancomicina 0.0007 

Streptococcus feacalis 

4a 0.4762 

4b 0.4762 

4c 0.4762 

4d 0.4762 

Cloroidrato de vancomicina 0.0176 

Pseudomonas aeroginosa 

3a 0.4762 

3b 0.4762 

3c 0.4762 

3d 0.4762 

Cloroidrato de vancomicina 0.4762 
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4.4 Avaliação da atividade anti-inflamatória no modelo do edema de pata 

induzido por carragenina 

Para determinação da atividade anti-inflamatória os fármacos utilizados 

como controle positivo foram o ácido acetilsalicílico (ASA), o ibuprofeno 

(Laboratório Teuto Brasileiro Ltda.), carboximetilcelulose (CMC) como controle 

negativo.  

A carragenina (Sigma, St. Louis, EUA) foi utilizada no ensaio biológico para 

induzir inflamação. Camundongos swiss de três meses de idade, com 25-30 g 

de peso corporal, foram mantidos com água e ração (Labina - Agribands Brasil 

Ltda.) Ad libitum. Grupos de 5 animais foram separados para cada grupo.  

A atividade anti-inflamatória foi testada tratando os animais com 10 

mg/Kg/dia com as drogas orais 3a – 6b, com cinco animais para cada droga por 

9 dias. Após o tratamento, a inflamação foi induzida pela aplicação de 1% de 

carragenina na região plantar da pata traseira esquerda dos camundongos. Após 

este procedimento, o edema foi medido com paquímetro digital no período de 

1h, 2h, 3h, 4h, 24h e 48h.  

No início da execução dos experimentos e com a aquisição dos resultados, 

após indução da inflamação com carragenina,foi possível avaliar a capacidade 

de ação dos fármacos testados, dado o tempo após sua aplicação nos animais. 

É possível comparar o efeito anti-inflamatório de drogas já conhecidas 

(ibuprofeno e ácido acetilsalicílico), com as drogas sintetizadas (compostos 3a – 

6b), comparado ao tempo de resposta à redução do edema, gerado pela 

carragenina. Foi possível observar, através dos resultados dispostos na tabela 

7, que os efeitos dos anti-inflamatórios de referência no experimento, ibuprofeno 

e ácido acetilsalicílico, foram satisfatórios no início da terceira hora, são 

relevantes e estão em conformidade para atividade anti-inflamatória até o tempo 

de 24h (ver Tabela 7).  

Além disso, foi possível analisar que a droga 3a apresentou efeito nas duas 

horas iniciais, para atividade anti-inflamatória crônica de 15,57 %. A mesma 

droga, 3a, com 24h, gerou um percentual de 34,94% que se equipara a do 

Ibuprofeno com 35%, o que demonstrou que a droga em estudo tem boa ação 
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anti-inflamatória crônica, nas 24h. É válido pontuar, ainda que, diferentemente 

do efeito obtido com a ação anti-inflamatória crônica, nas 24 e 48 horas, diante 

do potencial de anti-inflamatório crônico, os efeitos das drogas derivadas da 

ftalimida permaneceram aumentando o seu percentual de redução, tendo, por 

isso, um efeito mais duradouro.   

        Mesmo que as drogas ASA e Ibuprofeno detenham uma boa eficácia no 

que se diz respeito à diminuição de edema, após as 24 horas e 48 horas de 

observação tais fármacos têm capacidade de gerar uma toxicidade sistêmica, 

conforme visto em literatura. E, divergindo dessas, as drogas 3a – 5d 

sintetizadas para o experimento em questão, não apresentaram uma toxicidade 

relevante, seja em ensaios in vivo ou in vitro (ASSIS et al., 2019; ASSIS et al., 

2012; CARVALHO; CARVALHO; RIOS-SANTOS, 2004).  

Em relação a todos os derivados triazólicos, encontramos uma melhor 

resposta anti-inflamatória frente ao tratamento crônico, por um período de 48 

horas após a indução da inflamação com carragenina, com uma percentagem 

de redução média do edema entre 26,74% e 39,4%, sendo mais elevada do que 

a ação de ibuprofeno e ácido acetilsalicílico. Além disso, embora os efeitos 

redutores ainda fossem baixos após as 2h após a injeção de carragenina, a 

porcentagem de ação dos fármacos gerados foi maior que a do ácido 

acetilsalicílico.  

Na terceira hora, o ibuprofeno foi o que mais agiu para reduzir a inflamação; 

e na quarta hora, o ácido acetilsalicílico, destacou-se em relação aos demais 

fármacos, por apresentar maior atividade anti-inflamatória; e, nas 24 horas, essa 

mesma droga permaneceu com o maior percentual de redução (41,05%). Além 

disso, alguns derivados triazólicos, por 24 horas, geraram ação anti-inflamatória 

redutora do edema, superior à do ibuprofeno (35%).  

Embora o ácido acetilsalicílico e o ibuprofeno, tenham uma boa eficiência, 

em relação à redução do edema, após 24h e 48h de observação; tais drogas 

podem levar à toxicidade sistêmica, efeitos adversos, como visto na literatura. O 

contrário destes, os derivados triazólicos, sintetizados para o experimento em 

questão, não demonstraram toxicidade expressiva, mesmo em ensaios in vivo 

ou in vitro. 
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Tabela 6. Atividade antiinflamatória dos derivados triazólicos medido através do edema de pata induzido por carragenina. 

                                                                                Size of paw edema (mm)                                                    Anti-inflammatory activity (% inhibition of edema) 

Tempo (h) 

Compounds 1h 2h 3h 4h 24h 48h 2h 3h 4h 24h 48h 

A2 4,75 ± 0,12 4,01 ± 0,24 **** 3,88± 0,31 **** 3,65 ± 0,11 
**** 

3,09 ± 0,09 
**** 

3,01 ± 0,15 
**** 

15,57% 18,31 % 23,15% 34,94% 36,63% 

A3 4,23 ± 0,13  4,00 ± 0,09 **** 3,99 ± 0,12 **** 3,35 ± 0,10 
**** 

3,04 ± 0,05 
**** 

2,89 ± 0,08 
**** 

5,43% 5,67 % 20,80% 28,13% 31,67% 

A4 4,87 ± 0,11 4,01 ± 0,18 *** 4,00 ± 0,08 **** 3,79 ± 0,11 
**** 

3,21 ± 0,09 *** 3,00 ± 0,16 
**** 

17,65% 17,86 % 22,17% 34,08% 38,39% 

A5 4,85 ± 0,10 4,04 ± 0,07 **** 4,01 ± 0,06 **** 3,75 ± 0,11 
**** 

3,08 ± 0,13 
**** 

3,05 ± 0,11 
**** 

16,7% 17,31 % 22,68% 36,49% 37,11% 

B2 5,05 ± 0,11 
**** 

4,81 ± 0,20 **** 4,65 ± 0,16 **** 3,96 ± 0,18 
**** 

3,09 ± 0,21 
**** 

3,06 ± 0,14 
**** 

4,75% 7,92 % 21,58 % 38,81 % 39,4% 

B3 4,67 ± 0,10 
**** 

4,16 ± 0,01 **** 4,00 ± 0,18 **** 3,87 ± 0,12 
**** 

3,63 ± 0,17 
**** 

3,00 ± 0,08 
**** 

10,92% 14,34 % 17,13 % 22,26 % 35,76% 

B4 4,85 ± 0,01 
**** 

4,39 ± 0,16 **** 4,09 ± 0,13 **** 4,00 ± 0,14 
**** 

3,05 ± 0,01 
**** 

3,03 ± 0,017 
**** 

9,48% 15,67 % 17,52 % 36,98 % 37,52% 

B5 4,95 ± 0,06 
**** 

4,23 ± 0,08 **** 4,01 ± 0,07 **** 3,76 ± 0,09 
**** 

3,09 ± 0,19 
**** 

3,07 ± 0,15 
**** 

14,54% 18,98 % 24,04 % 37,57 % 37,97% 

C2 4,88 ± 0,07 
**** 

4,45 ± 0,09**** 3,71 ± 0,17 **** 3,54 ± 0,12 
**** 

3,08 ± 0,21 
**** 

3,05 ± 0,24 
**** 

8,81 % 23,97 % 27,45 % 36,88 % 37,5% 

C3 4,85 ± 0,24 
**** 

4,40 ± 0,03 **** 3,94 ± 0,18 **** 3,52 ± 0,09 
**** 

3,05 ± 0,23 
**** 

3,00 ± 0,17 
**** 

9,27 % 18,76 % 27,42 % 37,11 % 38,14% 

C4 4,57 ± 0,11 
**** 

4,30 ± 0,02 **** 3,93 ± 0,18 **** 3,76 ± 0,21 
**** 

3,17 ± 0,09 
**** 

3,15 ± 0,16 
**** 

5,91% 8,60 % 12,58 % 26,27 % 26,74% 

C5 4,64 ± 0,14 
**** 

4,51 ± 0,04 **** 4,22 ± 0,17 **** 4,01 ± 0,09 
**** 

3,14 ± 0,13 
**** 

3,11 ± 0,20 
**** 

2,80% 6,43 % 11,08 % 30,37% 31,04% 

6A 4,73 ± 0,02 
*** 

4,02 ± 0,04 
*** 

3,91 ± 0,01 
*** 

3,82 ± 0,01 
*** 

3,61 ± 0,01 
*** 

2,94 ± 0,02 
*** 

15,01% 17,34% 19,24% 23,68% 37,84% 

6B 4,82 ± 0,01 
*** 

4,10 ± 0,03 
*** 

3,81 ± 0,01 
*** 

3,74 ± 0,03 
*** 

3,50 ± 0,08 
*** 

2,93 ± 0,09 
*** 

14,94% 20,95% 22,41% 27,38% 39,21% 

Ibuprofeno 4.272 ± 

0.190*** 

3.234 ± 0.095*** 2.596 ± 

0.268*** 

2.634 ± 

0.286*** 

2.756 ± 

0.323*** 

4.644 ± 0.200 24% 39% 38% 35% 8,7% 

Ácido acetilsalicílico 4.360 ± 

0.217*** 

4.300 ± 0.190*** 2.670 ± 

0.402*** 

2.590 ± 

0.359*** 

2.574 ± 

0.296*** 

4.584 ± 0.121 1,37% 38,76% 40,59% 41,05% 5,04% 

Carboximetilcelulose 1% 4.915± 0.096 5.442 ± 0.359*** 5.567 ± 

0.336*** 

5.592 ± 

0.335*** 

5,489 ± 0.191 5,269 ± 0.199 10,79% 13,23% 13,84 11,61 7,13 

** t = 1h após a administração de carragenina na pata traseira direita (tempo considerado para o grau máximo de inflamação). Valores expressos através de meios ± desvio padrão. *** p <0.05; **** 

p <0.01; ***** p <0.001 foram utilizados como critério de significância. One-way ANOVA seguido de Bonferroni post test. 
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4.5 Avaliação da atividade anti-inflamatória no modelo da peritonite 

induzidos pela carragenina 

 

A indução da inflamação com carragenina, na cavidade peritoneal, causou 

a migração de leucócitos. Sabe-se que a migração de leucócitos, através da 

ativação do endotélio venoso até o tecido injuriado, é uma resposta imune 

fundamental ao processo inflamatório (CAMPOS et al, 2016), ou seja, quanto 

mais leucócitos em um tecido, maior a inflamação ocorrendo no local. Os animais 

que foram tratados com o controle negativo (CMC 1%) mostraram uma resposta 

inflamatória exacerbada, com registros de 15 x 103/mm3 ± 59,61 leucócitos totais, 

8 x 103/mm3 ± 61,20 (53,3%) segmentados, 5 x 103/mm3 ± 52,22 (33,3%) 

linfócitos e 2 x 103/mm3 ± 31,12 (13,3%) monócitos (valores de referência 

segundo Jorge (2000) são, em valores absolutos e relativos, 9.5 x 103/mm3 

leucócitos totais, 2.185/mm3 (23%) segmentados, 7.695/mm3 (81%) linfócitos e 

380/mm3 (4%) monócitos). Os que foram tratados com as drogas controle 

positivo apresentaram diminuição dos leucócitos totais e suas frações, mas as 

drogas testes contiveram o processo inflamatório de forma mais efetiva, com 

destaque para a droga 3b, fato comprovado pelos menores registros de células 

brancas no líquido peritoneal, como demonstrado na Tabela 8. 

Leite et al. (2012), cuja pesquisa é semelhante e também fez uso do 

modelo da peritonite, alcançou redução de 29% de leucócitos totais. Tais 

achados ratificam o efeito anti-inflamatório do 3b e do 3d.  

As determinações bioquímicas, Tabela 9, foram também analisadas: 

concentração de proteínas totais, albumina, transaminase glutâmico-pirúvica 

(TGP), transaminase glutâmico-oxaloacética (TGO), bilirrubina total, fosfatase 

alcalina, ureia, creatinina e lactato desidrogenase. Tomou-se como base inicial 

os valores obtidos do grupo tratado com o controle negativo (CMC 1%), visto que 

este não altera significativamente os parâmetros analisados. 

A resposta inicial à inflamação intra-abdominal é o extravasamento de 

proteínas do plasma para o líquido peritoneal (LP), sendo o primeiro sinal de 

anormalidade o aumento da taxa de proteína nesse líquido (PEIRÓ, 1997). 

Algumas dessas proteínas são chamadas proteínas de fase aguda e contribuem 

para a defesa do organismo, neutralizando agentes inflamatórios, minimizando 
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o dano tecidual e estimulando a quimiotaxia do sistema imune, como a albumina 

(SONAGLIO, 2013). A tabela 9 mostra o efeito dos compostos estudados sobre 

a proteína total e a albumina do líquido peritoneal dos animais. 

Observa-se, segundo a literatura, que, quanto maior a concentração de 

proteínas no LP, maior o processo inflamatório no local. Portanto, o composto 

6B mostrou efeito anti-inflamatório mais eficiente, pois foi a droga com menor 

registro de proteínas totais e de albumina, quando comparado ao controle 

negativo.  

A TGO e a TGP são indicadores de lesão hepatocelular e muscular 

causada por diversos transtornos como inflamações (BATISTA, 2016). Quanto 

maiores suas concentrações no líquido peritoneal, maior a injúria celular, ou seja, 

maior o processo inflamatório ocorrendo no local. Assim, mais uma vez, o 

composto 6b se destaca na atividade anti-inflamatória pelos menores registros 

das transaminases no LP após seu uso.  

A bilirrubina total (BT) é um marcador de função hepática, podendo estar 

alterada em injúrias hepatocelulares, destruição eritrocitária intensa ou 

inflamações que comprometam o sistema biliar (GONZALEZ E SILVA, 2006). Os 

registros desse marcador são mostrados pela tabela 9, os quais demonstram 

maior redução da BT para o composto 3a. 

As atividades de algumas enzimas como a fosfatase alcalina (FA) e a 

desidrogenase láctica (DL), quando aumentadas no líquido peritoneal, também 

podem refletir lesões em órgãos como o fígado, intestino e nos músculos 

(MAcKAY, 1992). O aumento da atividade da fosfatase alcalina no líquido 

peritoneal é dependente da liberação desta enzima pelos leucócitos granulócitos 

quando de uma irritação peritoneal (PEIRÓ, 1997), portanto quanto mais inibida 

a migração leucocitária, mais efetivo o efeito anti-inflamatório e menor a 

concentração da fosfatase alcalina no líquido peritoneal, ratificando o melhor 

efeito do composto 3d sobre essa enzima. A redução da DL segue o mesmo 

princípio de redução da atividade inflamatória, havendo destaque também para 

o composto 6a. 

O aumento da creatinina e da ureia no líquido peritoneal pode sugerir 

algum tipo de peritonite, como o uroperitônio, decorrente da ruptura da bexiga 
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ou dos ureteres (ALLEMAM, 2003). Ao mensurar a redução dessas substâncias 

no LP, observa-se a redução de um processo inflamatório e a eficácia do agente 

anti-inflamatório. No caso do presente estudo, o composto 3d e 6a se 

destacaram, com relação a diminuição dos níveis de ureia, já os compostos 3a 

e 3b, com relação a redução dos níveis de creatinina no líquido peritoneal. 
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Tabela 7. Efeito de derivados triazólicos sobre a migração de leucócitos em camundongos, utilizando o modelo da peritonite. 

Compostos Leucócitos totais Segmentados Linfócitos Monócitos 

3a 10x103/mm3±10,23 5x103/mm3±32,94 2x103/mm3±20,21 3x103/mm3±27,89 

3b 11x103/mm3±23,24 7x103/mm3±11,22 3x103/mm3±21,41 1x103/mm3±14.25 

3c 8x103/mm3±10.24 5x103/mm3±32,02 2x103/mm3±19,29 1x103/mm3±23,24 

3d 8x103/mm3±21,42 6x103/mm3±21,29 1x103/mm3±11,12 1x103/mm3±14,98 

6a 13x103/mm3±12,01 9x103/mm3±29,81 2x103/mm3±14,42 2x103/mm3±10,01 

6b 9x103/mm3±23,54 6x103/mm3±21,64 2x103/mm3±13,51 1x103/mm3±10.24 

Ibuprofeno 13x103/mm3±69,41 9x103/mm3±59,29 3x103/mm3±61,29 1x103/mm3±71,19 

ASA 12x103/mm3±59,84 9x103/mm3±31,79 2x103/mm3±42,22 1x103/mm3±49,77 

CMC 1% 15x103/mm3±59,61 8x103/mm3±61,20 5x103/mm3±52,22 2x103/mm3±31,12 

 

Tabela 8. Efeito de derivados triazólicos sobre marcadores bioquímicos, utilizando o modelo da peritonite. 

Compostos 

Proteínas 

totais 

(g/L) 

Albumina 

(g/L) 
TGP (U/L) 

TGO 

(U/L) 

Fosfatase 

alcalina 

(U/L) 

Ureia 

(mg/dL) 

Creatinina 

(mg/dL) 

Bilirrubina 

total 

(mg/dL) 

Lactato 

desidrogenase 

(U/L) 

3a 89±2,02 52±1,02 32±0,41 23±0,52 76±2,03 24±0,2 1,1±0,04 1,03±0,02 153±8,44 

3b 90±1 60±0,98 35±0,2 28±0,15 80±1,2 22±0,1 1,2±0,08 1,01±0,01 165±10 

3c 98±1,02 63±0,05 38±0,01 38±0,01 88±0,1 35±0,1 2±0,01 1,08±0,01 170±9,82 

3d 82±2,32 50±1,34 30±0,53 21±0,49 70±2,83 20±0,12 1,4±0,02 1,08±0,01 150±9,02 

6a 90±2,32 50±1,08 30±0,51 21±0,62 80±2,66 20±0,27 1,36±0,06 1,05±0,04 149±9,03 

6b 81±2,04 42±1,09 24±0,50 25±0,60 88±2,50 22±0,30 1,44±0,07 1,12±0,03 155±9,31 

Ibuprofeno 99±2 65±1 39±0,03 32±0,05 89±0,8 39±0,05 2,1±0,01 1,09±0,01 174±16 

ASA 100±2,2 69±3,4 45±1,2 43±1,3 97±2,1 44±1,01 2,01±0,04 1,36±0,01 181±11 

CMC 1% 120±12 93±3 60±1,2 70±1,4 99±2 60±1,8 2±0,01 1,32±0,01 192±10,2 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As drogas sintetizadas 3a – 5d mostraram um efeito antifúngico significativo 

para os fungos leveduriformes, o que sustenta a possibilidade de estudos que 

possam detalhar o mecanismo de ação de tais compostos.  Foi observada 

também uma resposta positiva, pois todos os compostos reduziram o processo 

inflamatório induzido pela carragenina, confirmando, assim, suas propriedades 

anti-inflamatórias. Desse modo, a pesquisa colabora, ainda mais, com o 

interesse na potencial ação anti-inflamatória das drogas ftalimídicas e triazólicas, 

de modo que, seja uma possível opção de fármaco no futuro, que possuem 

possivelmente efeitos adversos reduzidos em relação às terapêuticas já 

utilizadas hoje. 
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ANEXO A 

 

Espectros de RMN dos compostos sintetizados. 
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Figura 10. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do 1H-1,2,3-Triazol / n = 2 (3a) 
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Figura 11. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do 1H-1,2,3-Triazol / n = 2 (3a) 
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Figura 12. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do 1H-1,2,3-Triazol / n = 4 (3c) 
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Figura 13. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do 1H-1,2,3-Triazol / n = 4 (3c) 
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Figura 14. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do 1H-1,2,3-Triazol / n = 5 (3d) 
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Figura 15. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do 1H-1,2,3-Triazol / n = 5 (3d) 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

 

Figura16. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol / n = 2 (4a). 
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Figura17. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol / n = 2 (4a). 
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Figura 18. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol / n = 2 (4b). 
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Figura 19. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol / n = 3 (4b). 
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Figura 20.  Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol / n = 4 (4c). 
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Figura 21. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol / n = 4 (4c). 
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Figura 22. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol / n = 5 (4d). 
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Figura 23. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol / n = 5 (4d). 
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Figura 24. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol acetilado / n = 3 (5b). 
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Figura 25. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol acetilado / n = 3 (5b) 
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Figura 26. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol acetilado / n = 4 (5c) 
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Figura 27. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol acetilado / n = 4 (5c) 
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Figura 28. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol acetilado / n = 4 (5c) 
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Figura 29. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol acetilado / n = 5 (5d) 
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Figura 30. Espectro de RMN 13C (DMSO-d6) do amino 1H-1,2,3-Triazol acetilado / n = 5 (5d) 
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ANEXO B 

 

Ilustração  do Modelo do PROTOX, utilizado no ensaio teórico de toxicidade
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APÊNDICE A 

 

Ilustração dos resultados das placas utilizadas na determinação das 

Concentrações Mínimas Inibitórias 
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Figura 30: Poço A, droga C2 – UCP 1576; poço B, droga C3 – UCP 1576; poço C, droga C4 – UCP 1576; poço D, droga C5 – UCP 1576; poço E, droga A2 – 

UCP 1579; poço F, droga A3 – UCP 1579; poço G, droga A4 – UCP 1579, poço H, droga A5 – UCP 1579. 
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Figura 31: Poço A, droga B2 – UCP 1577; poço B, droga B3 – UCP 1577; poço C, droga B4 – UCP 1577; poço D, droga B5 – UCP 1577. 
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Figura 32: Poço A, droga A3 – UCP 1575; Poço B, droga A4 – UCP 1575; poço C, droga A5 – UCP 1575; poço D, droga B2 – UCP 1575; poço E, droga B3 – 

UCP 1575; poço F, droga B4 – UCP 1575; poço G, droga B5 – UCP 1575; poço H, droga C2 – UCP 1575. 
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Figura 33: Poço A, droga A2 – UCP 1592; poço B, droga A3 – UCP 1592; poço C, A2 – UCP 1611; poço D, A3 – UCP 1611; poço E, 

A5 – UCP 1611; poço F, A5 – UCP 1609; poço G, B5 – UCP 1609; poço H, B5 – UCP 1611. 
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