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RESUMO 

FUMAGALLI, F. Síntese, funcionalização e prospecção biológica de fragmentos 
heterocíclicos baseados em núcleos heteroaromáticos subexplorados. 2018. 
239 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

O aumento do conhecimento sobre os mecanismos macromoleculares de diversas 
doenças tem permitido a identificação de vários alvos terapêuticos, porém o 
desenvolvimento de fármacos para esses alvos não seguiu na mesma velocidade. 
Além disso, a presença de padrões estruturais inovadores nesses fármacos é baixa. 
Neste cenário, buscamos, ao mapear o espaço químico medicinal de compostos 
heteroaromáticos, introduzir novos fragmentos úteis no desenvolvimento de 
compostos bioativos inovadores. Para tanto, duas abordagens foram avaliadas: 1) 
Estudo da viabilidade de síntese de dois núcleos heteroaromáticos sem síntese 
descrita na literatura. 2) Estudo de uma nova rota sintética para obtenção do núcleo 
furo[2,3-b]piridina, bem como a viabilidade de sua funcionalização e aplicação no 
desenvolvimento de compostos com atividade antituberculose. Em relação a primeira 
abordagem (Capítulo 1), para o núcleo 22 (piridazina-piridona) foi possível explorar 
uma rota sintética que, embora, ainda não tenha sido possível obter o composto 
desejado, o mesmo necessita apenas de uma etapa de aromatização para ser obtido. 
Já para o núcleo 20 (pirido-piridazinona), após o estudo de diversas estratégias 
sintéticas, foi possível obtê-lo, em baixos rendimentos, e, portanto, a otimização da 
rota sintética, bem como a completa caracterização dele, ainda serão necessários. 
Durante a exploração das diversas estratégias para a síntese do núcleo 20, foi 
possível, a partir de resultado inesperado em uma delas, verificar uma nova rota 
sintética para compostos furo[2-3-b]piridina substituídos nas posições C-2 e C-3, o 
que foi objeto de estudo da segunda abordagem descrita nesta tese (Capítulo 2). 
Utilizando condições brandas e livre de metais, foi possível obter diversas 
furanopiridinas com diferentes substituições em C-2 (arílico ou alquílico), utilizando 
diversos cloretos de ácidos ou anidridos. Além disso, foi verificado que o anel furânico 
do núcleo furanopiridínico é estável na reação de hidrólise do éster em C-3, porém 
quando na presença de hidrazina é formado um novo padrão estrutural com anel 
pirazolona, proveniente da abertura do anel furano. Em relação a reatividade química 
da porção piridínica desse núcleo, em reações de ativação da ligação C–H, foi 
possível realizar a borilação seguida de acoplamento cruzado de Suzuki na posição 
C-5. Já arilação radicalar ocorreu em C-4 e a fluorinação direta em C-6. Porém, os 
rendimentos destas reações não foram satisfatórios. Com isso, foi avaliado a 
reatividade do derivado N-óxido da furanopiridina com diferentes agentes ativantes e 
nucleófilos. Com o uso de anidrido tríflico como agente ativante, foi possível a iodação 
em C-5, bromação em C-4 e hidroxilação em C-4 e C-6. Já utilizando PyBroP, como 
ativante, foi possível realizar reações de aminação nas posições C-4, C-5 e C-6. Esses 
compostos tiveram a atividade biológica contra Mycobacterium tuberculosis avaliada, 
onde um dos compostos apresentou atividade promissora, tanto contra cepas 
laboratoriais, quanto cepas de isolados clínicos multirresistentes. Além disso, esse 
composto apresentou alto índice de seletividade, e por ser um fragmento, permitirá 
futuras otimização estruturais. 

Palavras-chave: Núcleos heterocíclicos; Fragmentos; N-óxido; Piridona; Piridazinona; 
Furanopiridina  
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ABSTRACT 

 
FUMAGALLI, F. Synthesis, functionalization and bioprospection of heterocyclic 
fragments based on underexplored heteroaromatic cores. 2018. 239 f. Thesis 
(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

The increasing knowledge about the macromolecular mechanisms of different 
diseases allowed the identification of several therapeutic targets over the years. 
However, the development of drugs to these targets did not follow the same rate. In 
addition, the introduction of innovative frameworks in new drugs is unsatisfactory. In 
this scenario, we aim to introduce new useful fragments for application in the 
development of innovative bioactive compounds, by charting the medicinal chemical 
space of heteroaromatic compounds. For this purpose, two approaches were 
evaluated: 1) Develop a feasible synthetic strategy to obtain two new heteroaromatic 
cores (Cores 20 and 22); 2) Develop a new synthetic route to obtain the furo[2,3-
b]pyridine core, chemical elaborate it and screening it against Mycobacterium 
tuberculosis. For the first approach (Chapter 1), one aromatization step is needed to 
obtain core 22 (pyridazine-pyridone). On the other hand, after evaluating several 
synthetic strategies, it was possible to obtain core 20 (pyrido-pyridazinone) in low 
yields. Therefore, a synthetic route optimization and a complete characterization are 
still required for 20. An unexpected result in attempt to obtain core 20, resulted in a 
new synthetic route to furo[2-3-b]pyridine, C-2 and C- 3 substituted, that was explored 
in the second approach (Chapter 2). Using mild and metal-free conditions, it was 
possible to obtain various furopyridines with different substitutions patterns at C-2 (aryl 
or alkyl) using either acyl chlorides or anhydrides. In addition, the furan moiety in this 
core, showed to be stable under the C-3-ester hydrolysis, however, in solution, 
hydrazine opens the furan ring to form a new pyrazolone ring. Regarding the chemical 
reactivity of the pyridine moiety in the furopyridine core, it was possible to perform the 
C–H borylation followed by Suzuki coupling reaction at the C-5 position. Furthermore, 
radical arylation at C-4 and direct fluorination at C-6 had not satisfactory yields. 
Therefore, the reactivity of the furopyridine N-oxide derivative with nucleophiles using 
different activating agents was studied. Using triflic anhydride, as an activating agent, 
it was possible to iodinate at C-5, brominated at C-4 and hydroxylated at C-4 and C-6. 
Using PyBroP, as an activator, it was possible to perform amination reactions at 
positions C-4, C-5 and C-6. In the end, our in-house library of furopyridines was 
screened against Mycobacterium tuberculosis and it was found a promising selective 
bioactive compound against different multidrug-resistant strains of this mycobacteria. 
Furthermore, this compound is a fragment, which will allow future structural 
optimization. 
 
Keywords: Heterocycle core; Fragments; N-oxide; pyridone; pyridazinone; furopyridine 
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O desenvolvimento de novos fármacos é uma necessidade bastante discutida 

na literatura (Kinch, Merkel, et al., 2014). No entanto, o descobrimento de novas 

entidades químicas ou padrões estruturais inovadores, capazes de interagir 

seletivamente com um alvo molecular e possibilitar que esses compostos venham a 

se tornar um candidato a fármaco é um processo desafiador (O'connell et al., 2012).  

O processo evolutivo de descoberta de fármacos pode ter seu início definido 

na prospecção biológica de produtos naturais, sem envolvimento de planejamento 

teórico baseado em alvos moleculares. No entanto, com os avanços computacionais 

e tecnológicos, a abordagem se tornou mais racional e automatizada (Esquema 1) 

(Murray e Rees, 2009). 

 

Esquema 1. Técnicas que tiveram grande impacto, a partir da década de 60, no 
desenvolvimento de novos fármacos. QSAR (relação quantitativa entre a estrutura 
química e atividade biológica), SBDD (Desenvolvimento de Fármacos baseado na 
estrutura), HTS (triagem de alto desempenho) e FBDD (Desenvolvimento de fármaco 
baseado em fragmento) (Murray e Rees, 2009). 

 Atualmente, a indústria farmacêutica utiliza diferentes abordagens para a 

descoberta de fármacos, usualmente, em paralelo. Por não existir uma abordagem 

ideal, a combinação de duas ou mais destas técnicas, como as acima apresentadas, 

aumenta a chance de obtenção de um novo composto líder. Neste contexto, 

compostos líderes – ou “lead compounds”, são compostos inovadores que 

apresentam atividade relevante em modelos vivos, e que tem mecanismo de ação, e 

propriedades farmacocinéticas e físico-químicas bem definidas (por exemplo: perfil de 

absorção, distribuição e metabolismo) (Murray e Rees, 2009; Hughes et al., 2011; 

Katsuno et al., 2015). 

Ainda hoje, o desenvolvimento de compostos lideres é predominantemente 

baseado na otimização de compostos biologicamente ativos, descobertos em 

campanhas de bioprospecção de bibliotecas de origem natural ou sintética (Rees et 

•Compostos derivados de produtos naturais1960s

•Métodos computacionais (QSAR)1970s

•SBDD1980s

•Química Combinatória e HTS1990s

•FBDD2000s
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al., 2015). O processo de otimização, em geral, envolve apenas o incremento de 

características físico-químicas ou pequenas modificações estruturais em estudo das 

relações entre a estrutura química e atividade biológica (SAR ou QSAR). Esta 

abordagem tem grandes chances de gerar novos compostos lideres, no entanto são 

pobres em inovação estrutural, uma das razões que justificam o baixo número de 

fármacos inovadores lançado no mercado nos últimos anos (Kinch, Haynesworth, et 

al., 2014; Kesselheim et al., 2015). 

É de se ressaltar então, que a falta de inovação estrutural em fármacos é 

resultado também da utilização, durante a triagem de novos candidatos, de grandes 

bibliotecas de compostos estruturalmente similares, com a consequente diminuição 

do sucesso na descoberta de fármacos. Neste cenário, surge um consenso de que, o 

tamanho da biblioteca utilizada não é o mais fundamental, mas sim a diversidade 

química desta (Galloway et al., 2010; Rees et al., 2015; Keserű et al., 2016). 

Mesmo com o desenvolvimento de métodos computacionais e/ou 

automatizados, como o HTS (High Throughput Screening), para a melhoria na 

qualidade e eficiência no descobrimento de novos fármacos, é indiscutível que esse 

alto investimento não resultou em um significativo aumento de novas entidades 

químicas introduzidas no mercado (Chen et al., 2015; Kinch e Griesenauer, 2018). 

Embora se defenda que ainda é cedo para avaliar a produtividade das técnicas mais 

recentes (já que um fármaco pode levar de 10-15 anos para chegar no mercado), 

ainda há a necessidade de desenvolvimento de abordagens alternativas que acelerem 

a descoberta de novos candidatos terapêuticos para os mais diversos alvos 

moleculares (Hajduk e Greer, 2007). Assim, em função da pressão comercial e da 

predisposição dos químicos medicinais à busca pelo padrão estrutural mínimo que 

mantém atividade biológica em uma determinada estrutura de composto bioativo 

(Drysdale, 2015), surgiu a abordagem de descoberta de fármaco baseado em 

fragmentos (FBDD), que por muitos é considerada a técnica dos anos 2000s (Murray 

e Rees, 2009; Erlanson et al., 2016; Murray e Rees, 2016).  

No ambiente da descoberta de pequenas moléculas como fármacos, FBDD é 

hoje considerada uma estratégia validada tanto na academia quanto nas grandes 

empresas farmacêuticas (Keserű e Hann, 2017). Após mais de 20 anos da utilização 

dessa abordagem (Erlanson et al., 2016), mais de 30 candidatos à fármacos foram 
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desenvolvidos e dois já chegaram ao mercado, Vemurafenib e Venetoclax (Figura 1) 

(Erlanson et al., 2016). 

 

Figura 1. Fármacos desenvolvidos com estratégias de FBDD, com os fragmentos 
iniciais destacados. 

De forma resumida, fragmentos, em FBDD, apresentam tamanho e 

complexidade reduzidos, além de formar um número limitado de interações com o sítio 

ativo (Keserű e Hann, 2017). Podem também ser categorizados como compostos que 

possuem menos de 20 átomos (ideal 9−16) diferentes de hidrogênio (ou ‘átomos 

pesados’) (Erlanson et al., 2016; Keserű et al., 2016). Em geral, a estratégia de FBDD, 

utiliza fragmentos com baixa atividade, porém, tentando explorar a afinidade pelo alvo. 

De forma resumida, esta abordagem pode ser dividida em quatro etapas chave (Figura 

2): 1) seleção do alvo de interesse; 2) desenvolvimento da biblioteca de fragmento; 3) 

triagem dos fragmentos e 4) elaboração do fragmento, orientado por uma combinação 

de informações estruturais, eficiência de ligação, concebidos in silico e por dados de 

bioafinidade (Scott et al., 2012).  

Umas das principais e fundamentais etapas em FBDD, é o desenvolvimento da 

biblioteca de fragmentos. Normalmente, os compostos usados neste processos 

respeitam a regra dos três (RO3), possuindo peso molecular <300 (ideal ∼140−230), 

LogP<3 (ideal ∼0.0−2.0), número de aceptores de ligação de hidrogênio ≤3, número 

doadores de ligação de hidrogênio ≤3 (Congreve et al., 2003). O conceito RO3 é bem 

aceito e utilizado a mais de 10 anos para desenvolvimento de bibliotecas de 

fragmentos, tendo a incorporação de outros fatores com o passar dos anos, como, 

número de ligações rotacionáveis ≤3, número de centros quirais (0-1, as vezes 2), 

área de superfície polar ≤ 60 Å3, solubilidade em água (de preferência ≥5 mM em 5% 

DMSO) e estabilidade em solução maior que 24 horas (Keserű et al., 2016).  
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Figura 2. Fluxograma de FBDD, processos de seleção do alvo até a o ciclo de 
elaboração química de fragmentos. 

Um outro fator a ser considerando na construção de bibliotecas de fragmentos, 

é a presença de 19F ou C–H aromáticos nos compostos, que facilitam o processo de 

triagem utilizando RMN (Ressonância Magnética Nuclear) (Keserű et al., 2016; Skora 

e Jahnke, 2017), uma das principais técnicas utilizadas para determinação de 

afinidade entre ligante e alvo molecular (Harner et al., 2013; Ma et al., 2016; Singh et 

al., 2018). 

A outra etapa importante e que envolve diretamente químicos sintéticos e 

medicinais, é o processo de otimização estrutural. Para tanto, são possíveis diferentes 

abordagens, sendo o crescimento de fragmento a mais utilizada e que possibilita o 

aumento da atividade destes compostos até a obtenção de protótipo à fármaco (Warr, 

2009; Boyd et al., 2012). Para que seja possível esse crescimento, é ideal a viabilidade 

de elaboração do fragmento em 3 dimensões de diferentes pontos de crescimento 

(“vetores sintéticos” (Figura 2)), utilizando metodologias previamente desenvolvidas e 

viáveis para o padrão estrutural estudado (Murray e Rees, 2016; Palmer et al., 2016).  

Apesar de a maioria de fragmentos moleculares apresentarem baixa atividade 

biológica e necessitarem de um processo de otimização estrutural, alguns compostos 
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com peso molecular < 300 chegam a se tornar fármacos. Esses fármacos são 

considerados “Lead-like Drugs” (Raymer e Bhattacharya, 2018). Dos 

aproximadamente 1500 fármacos aprovados para o uso em humanos, cerca de 290 

(~ 19%) podem ser assim categorizados (DrugBank.com). Considerando os fármacos 

aprovados entre 2011-2016, 17% deles possuem peso molecular menor que 300, e 

dos top 200 fármacos mais prescritos, 36% deles também possuem peso molecular 

menor que 300 (Raymer e Bhattacharya, 2018).  

Portanto, considerando as aprovações históricas e recentes de fármacos que 

possuem peso molecular abaixo do 300, essa classe de compostos representa uma 

área frutífera de pesquisa de novos fármacos. Muitos destes fármacos recentemente 

aprovados, são análogos próximos de outros fármacos ou substratos naturais já 

conhecidos, desenvolvidos com um foco principal de otimização da química medicinal, 

com redução de toxicidade e melhora no perfil de absorção e eliminação. No entanto, 

a disponibilidade de fragmentos como ponto de partida para o desenvolvimento dessa 

classe de fármacos é limitada e, portanto, é necessário a introdução de mais 

compostos com peso molecular menor que 300 em bibliotecas para a triagem de 

atividade biológica (Raymer e Bhattacharya, 2018). 

Neste cenário, é muito comum encontrar anéis heteroaromáticos em fármacos 

(Taylor et al., 2014), pois, assim como os compostos aromáticos carbocilos, eles 

possuem baixa liberdade conformacional, o que geralmente leva a um aumento na 

energia de ligação entre o ligante e o receptor, e consequentemente a um aumento 

na potência do composto (Ritchie e Macdonald, 2009). Outro fator a favor dos núcleos 

heteroaromáticos para utilização no desenvolvimento de fármacos é que eles 

geralmente incrementam a hidrossolubilidade de um dado composto, em comparação 

aos carbociclos aromáticos. Embora, os núcleo heteroalifáticos aparentam ser mais 

aplicáveis que os heteroaromáticos, quando considerado solubilidade, ligação à 

proteínas e inibição de do complexo CYP450 (Ritchie et al., 2012).  

Considerando a necessidade de desenvolvimento de novos fármacos, o 

sucesso do uso de FBDD nessa área, juntamente com a ampla e eficiente 

aplicabilidade de núcleos heterocíclicos para esse mesmo fim, nesse trabalho 

buscamos através da síntese e exploração química de núcleos heteroaromáticos 
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novos ou subexplorados quimicamente, gerar uma biblioteca diversificada de 

fragmentos para aplicação no desenvolvimento de novos compostos bioativos.  

O trabalho está dividido em dois capítulos: em um está apresentado o estudo 

da viabilidade sintética de dois núcleos heteroaromáticos ainda sem síntese descrita 

na literatura e no segundo o estudo da viabilidade de síntese e exploração da 

reatividade do núcleo furo[2,3-b]piridina, bem como a prospecção biológica destes 

compostos contra Mycobacterium tuberculosis.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

Estudos da síntese de dois novos núcleos heteroaromáticos: 

 pirido-piridazinona e piridazina-piridona 
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1.1. INTRODUÇÃO 

Considerando a necessidade de inovação nos sistemas de anéis utilizados para 

a construção de novos fármacos e a eficácia da utilização de núcleos 

heteroaromáticos para esse mesmo fim, o trabalho de  Pitt e colaboradores (Pitt et al., 

2009) se apresenta como uma alternativa para esta questão. Neste trabalho, os 

pesquisadores descreveram uma biblioteca virtual de heterociclos (VEHICLe) que 

reúne um conjunto de sistemas distintos de fragmentos heteroaromáticos (Figura 3), 

que, se aplicados em programas de FBDD, podem resolver a falta de inovação em 

anéis verificada em novos fármacos (Taylor et al., 2014). 

 

Figura 3. Núcleos heteroaromáticos com potencial aplicação na química medicinal 
descritos por Pitt e colaboradores (Pitt et al., 2009).  

Além do perfil adequado para estudos em FBDD, as estruturas listadas acima 

não foram de todo descritas na literatura ou as metodologias sintéticas apresentadas 

são ineficientes. Dos 22 núcleos descritos por Pitt e colaboradores, há quase 10 anos 

atrás (Figura 1), somente 2 (8  e 18, destacados em vermelho) já tiveram a síntese da 

sua estrutura exata descrita na literatura (Tsikouris et al., 2008; Silva Junior et al., 

2016), e outros 6 foram construídos já com algum substituinte no anel [1 (Slowinski et 

al., 2013; Le Falher et al., 2015); 5 (Kelemen et al., 2016); 6 (Csimbók et al., 2016); 11 

(Kondo et al., 2011); 12 (Sparey et al., 2008; Nayak et al., 2012; Luise e Wyatt, 2018); 

15 (Duplantier et al., 2010)], mostrando o quão desafiador é o desenvolvimento ou 

aplicação de metodologias sintéticas para a construção desses núcleos 

heteroaromáticos.  
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Visando ampliar o mapeamento do espaço químico desses compostos 

heteroaromáticos, neste trabalho estudamos a viabilidade de síntese de dois núcleos 

descritos por Pitt e colaboradores (20, pirido-piridazinona e 22, piridazina-piridona), 

que não possuem síntese descrita na literatura.  

Esses núcleos apresentam em comum uma porção piridazina, que é 

considerada como estrutura privilegiada no desenvolvimento de compostos bioativos 

(Wermuth, 2011). Entende-se estruturas privilegiadas como estruturas moleculares 

com propriedades de ligação versáteis, de tal forma que, um único padrão molecular 

é útil no desenvolvimento de ligantes potentes e seletivos para uma variedade de alvos 

biológicos através da modificação de grupos funcionais (Desimone et al., 2004; 

Schneider e Schneider, 2017). Além de sua afinidade por um grande número de 

proteínas de alvos biológicos (Jaballah et al., 2017), a substituição do anel fenil por 

seu correspondente anel piridazina, reduz o LogP e esses anéis podem agir como 

substituintes de grupos funcionais (p. ex. aminopiridazinas podem ser utilizadas como 

carboxiamida) (Wermuth, 2011). 

Apesar de não terem síntese descrita na literatura, os núcleos 20 e 22 já foram 

objeto de estudos teóricos para predição de inibição de proteínas do complexo 

citocromo P450 (CYP450) e a basicidade dos grupos funcionais presentes nesses 

compostos. Nenhum dos dois núcleos apresentou elevado risco de inibir CYP450 

(Leach e Kidley, 2011), e, considerando que a eficácia e a tolerabilidade de um 

composto são afetadas pelas CYPs, os núcleos 20 e 22  se destacam para uso no 

desenvolvimento de novos compostos bioativos seguros e eficientes. 

O outro estudo computacional avaliou o potencial eletrostático molecular 

minimizado (Vmin) (Figura 4) para a predição da basicidade de ligação de hidrogênio 

(pKBHX) (Graton et al., 2016). Quando comparado os valores pKBHX dos núcleos em 

questão com o de outros heterociclos (Kenny et al., 2016), verifica-se que possuem 

uma basicidade intermediária entre triazina e piridinas, com valores mais próximos a 

piridina, mas não tão alto como o do imidazol, que é um forte aceptor de ligação de 

hidrogênio. Estes dados são importantes para os químicos medicinais, pois 

demostram a força com que a molécula pode realizar ligações do tipo hidrogênio, 

fundamentais para interação com o alvo molecular ao qual um fármaco atua. 
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Figura 4. Comparação da basicidade de ligação de hidrogênio dos núcleos 20 e 22 
com outros anéis heterociclos conhecidos. 

 Uma outra característica importante dos núcleos, objeto de estudo deste 

trabalho, é a presença de tautomerismo da porção piridona e piridazinona (Esquema 

2). Para tanto, entende-se o tautomerismo como um fenômeno de coexistência de 

isômeros constitucionais, resultantes da migração de uma porção de uma molécula 

para outra com redistribuição simultânea de carga de elétrons π de ligações 

insaturadas. A interconversão reversível de tautômeros pode ocorrer no estado 

gasoso, líquido, dissolvido ou sólido, pode ser intra ou intermolecular, e a porção 

migrante, geralmente o átomo de hidrogênio, pode ser carregada ou neutra 

(Raczyńska et al., 2005; Graff e Dobrowolski, 2013).  

 

Esquema 2. Formas tautoméricas dos núcleos 20 e 22 e estruturas dos compostos 
benzofundidos relacionados. 

Não há dados na literatura de quais das formas tautoméricas dos núcleos 20 e 

22 é mais abundante. Quando se analisa os anéis piridona e piridazinona 

separadamente (que não estejam fundidos a outros anéis (hetero)aromáticos), a 
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forma hidoxi-piridina é mais abundante que a piridona (3:1) (Hatherley et al., 1993), 

por ter característica mais aromática (Galvão et al., 2013). No entanto, a posição de 

um nitrogênio extra no anel piridona, influência diretamente na forma tautomérica, 

sendo que, no caso da 3-piridazinona, a forma ceto é a única encontrada (Lapinski et 

al., 1992; Graff e Dobrowolski, 2013). 

Quando se analisa esses anéis piridona e piridazinona fundidos a um anel 

benzeno, para a 3-cinolinona a forma ceto é mais abundante (Baumgarten et al., 1961; 

Katritzky e Lagowski, 1963), e  no caso da 3-isoquinolinona, apenas a forma hidroxi é 

encontrada (Gerega et al., 2007). Conforme observado, o anel fundido tem influência 

nas formas tautoméricas da piridona e piridazinona e, portanto, não é possível inferir 

quais das formas tautoméricas dos núcleos 20 e 22 é mais abundante sem dados 

experimentais. 

 

Figura 5. Diferenças no padrão do tipo ftalizinona e cinolinona e fármacos que contém 
esses padrões estruturais. 

Avaliando o potencial de aplicação desses compostos no desenvolvimento de 

compostos bioativos, é possível verificar a presença de fármacos no mercado com 

anel piridona ou piridazinona fundido a outros anéis (hetero)aromáticos (Figura 5). 

Uma busca por fármacos ou candidatos à fármacos realizada no banco de dados 

drugbank (https://www.drugbank.ca/), retornou 25 entradas para a porção piridazinona 

(ou hidroxi-piridazina), sendo que nenhum dos compostos apresentava um sistema 

exclusivamente do tipo cinolinona (aril fundido na face [c]) (Figura 5). Três fármacos 

https://www.drugbank.ca/


12 
FUMAGALLI, F.                                                                CAPÍTULO 1 

 

foram encontrados com o anel piridazinona fundido à algum outro anel aromático 

(principalmente do tipo ftalizinona (Vila et al., 2015)).  

Esta maior aplicação do núcleo ftalizinona em relação à cinolinona, pode estar 

relacionado ao fato deste último ser subexplorado sinteticamente. As alternativas 

sintéticas desse padrão de fusão de anéis (hetero)aromáticos na face [c] da 

piridazinona, em geral são antigas, apenas com alguns avanços recentes (Esquema 

3). Isto ressalta a necessidade de novas alternativas no preparo e funcionalização 

desses compostos para aplicação dos mesmos no desenvolvimento de novos 

compostos bioativos. 

 

Esquema 3. Alternativas sintéticas para construção do anel piridazinona em padrões 
estruturais do tipo cinolinona.(Baumgarten et al., 1969; Zey, 1972; Trofimov et al., 
1985; Zey, 1988; Hutchings e Devonald, 1989; Zey et al., 1989; Soliman et al., 1994; 
El-Emary et al., 2001; Bahashwan et al., 2012; Son et al., 2015). 

A equação 1 (Esquema 3) demonstra a estratégia sintética para obtenção do 

anel piridazinona a partir de compostos 1,2-dicetônicos (afla-dicetônicos) pela reação 

com 2-ciano-acetohidrazida. Neste contexto, El-Emary e colaboradores, utilizaram a 
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reatividade da isatina para obter seu derivado hidrazona (Curtius e Thun, 1891), que 

a partir de uma ciclização catalisada por ortformiato de etila forneceu o composto 

oxapiridazino indol (Esquema 4) (El-Emary et al., 2001). Mais recentemente, em 

estratégia semelhante, Bahashwan e colaboradores reagiram fenantreno-9,10-diona 

com 2-ciano-acetohidrazida para a obtenção do composto correspondente 

cianopiridazinona (Esquema 4)  (Bahashwan et al., 2012).  

 

Esquema 4. Formação do anel piridazinona por condensação à carbonila em 
compostos dicetônicos. 

 Utilizando estratégia similar (Equação 2, Esquema 3), Soliman e colaboradores, 

reagiram monofenilhidrazonas, provenientes de compostos 1,2-dicetônico, com uma 

ilida de fósforo para obter o anel piridazinona em ótimos rendimentos (Esquema 5) 

(Soliman et al., 1994). 

 

Esquema 5. Formação do anel piridazinona a partir de monofenilhidrazona utilizando 
ilida de fósforo. 

Uma alternativa sintética para a obtenção do padrão 3-cinolinona sem 

substituição no anel (Equação 2, Esquema 3) é o rearranjo de 1-amino-oxindol, obtido 

da ciclização do ácido orto-hidrazino-fenilacético (Baumgarten et al., 1960), pela ação 

de acetato de chumbo IV ou hipoclorito de terc-butila, em bons rendimentos (Esquema 

6) (Baumgarten et al., 1969; Zey, 1972; 1988; Zey et al., 1989). 
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Esquema 6.  Formação do anel piridazinona pelo rearranjo de 1-amino-oxindol. 

 Uma última estratégia envolve a ciclização de compostos diaril-diazo. Na 

década de 80 foram descritas duas estratégias semelhantes, onde os compostos 

diazo seguiam a ciclização com a porção ácido do ácido fenilacético (Hutchings e 

Devonald, 1989) ou com o acetato do indol 2-acetato (Trofimov et al., 1985), utilizando 

cloreto de oxalila e etóxido de sódio, respectivamente (Esquema 7).  

Mais recentemente, Son e colaboradores desenvolveram um método sintético 

para preparação de cinolinonas, a partir da reação de azobenzenos simétricos (bem 

como assimétricos), com ácido de Meldrum diazotizado, via alquilação C–H catalisada 

por ródio seguida de ciclização (Esquema 7) (Son et al., 2015). 

 

Esquema 7. Formação do anel piridazinona a partir da ciclização de compostos dirail-
diazo. 

Analisando as alternativas sintéticas já descritas na literatura e discutidas 

acima, verifica-se a possibilidade de aplicação de pelo menos duas delas (Equações 
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3 e 4, Esquema 3) para a construção do núcleo 20 sem que apresente grupo 

substituinte em alguma das posições (Esquema 8). 

 

Esquema 8. Possíveis rotas para preparação do núcleo 20 baseados em 
metodologias já descritas. 

O mesmo fato observado no comparativo dos padrões estruturais do tipo 

ftalizinona vs cinolinona é verificado quando se compara quinolinonas e 

isoquinolinonas. Neste caso, a busca por fármacos ou candidatos a fármacos com a 

porção piridona (ou hidroxi-piridina) no banco de dados drugbank 

(https://www.drugbank.ca/), retornou aproximadamente 150 entradas, sendo que 

nenhum apresentava um sistema exclusivamente do tipo 3-isoquinolinona, apesar de 

um dos fármacos (Duvelisibe) apresentar uma porção 1-isoquinolinona (Figura 6). 

 

Figura 6. Diferenças no padrão 2-quinolinona e isoquinolinona e fármacos que contém 
esses padrões estruturais.  

https://www.drugbank.ca/
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 Embora o sistema do tipo 3-isoquinolinona seja mais estudado que o tipo 

cinolinona, ele ainda é pouco explorado se comparado com as quinolinonas e a 1-

isoquinolinona. Alternativas sintéticas diversas são descritas para esse padrão 

estrutural com fusão na face [c] da piridona com outros anéis aromáticos, destacando 

os vários avanços recentes, principalmente com reações de ativação da ligação C–H 

(Esquema 9). 

 

Esquema 9. Alternativas sintéticas para construção do anel piridona em padrões 
estruturais do tipo 3-isoquinolinona.(Kanojia et al., 1988; Durola et al., 2006; Allan et 
al., 2009; Micale et al., 2009; Pati e Liu, 2009; Zheng et al., 2009; Zhang et al., 2011; 
Che et al., 2013; Fanté et al., 2014; Moni et al., 2015; Kim et al., 2016; Li et al., 2016; 
Moni et al., 2016; Pilgrim et al., 2016; Silva Junior et al., 2016; Wang, J. et al., 2016; 
Kaiser et al., 2017; Tian et al., 2018). 
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 A equação 1 (Esquema 9) demonstra a estratégia sintética para obtenção do 

anel piridona a partir de compostos dicarbonílicos. Neste caso, a estratégia mais 

comum é o uso de compostos derivados de ácido fenilacetico 2-ceto ou aldeído, que 

podem ser reagidos com hidróxido de amônio (Kanojia et al., 1988; Allan et al., 2009; 

Pilgrim et al., 2016) ou formamida (Micale et al., 2009) para a formação do anel 

piridona em bons rendimentos (Esquema 10). Em estratégia similar, Che e 

colaboradores descreveram esta ciclização, catalisada por ácido perclórico, a partir 

de um aldeído e o nitrogênio de uma amida, obtidos por uma reação multicomponente 

de Ugi (Esquema 10) (Che et al., 2013). 

 

Esquema 10. Formação do anel piridona a partir da ciclização pela condensação de 
do grupamento amida a cetonas ou aldeídos. 

 Outra estratégia utiliza a geração de um grupamento amina a partir de nitrilas, 

para ciclização com grupamento carboxílico vizinho. Pelo menos dois exemplos da 

literatura utilizam esta estratégia (Esquema 11). Um deles é resultado de um trabalho 

desenvolvido em nosso laboratório, onde foi abordado uma ciclização redutiva 

seguida de aromatização oxidativa (Silva Junior et al., 2016). O outro, desenvolvido 

por Zheng e colaboradores, utiliza uma ciclização induzida por ácido utilizando o 

cloreto do ácido 2-ciano-5-metoxi-fenilacético (Zheng et al., 2009).  
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Esquema 11. Formação do anel piridona a partir da ciclização a partir de compostos 
ciano. 

 A utilização de reações do tipo Pomeranz–Fritsch também é uma estratégia 

para construção desse anel piridona (Esquema 12). Durola e colaboradores 

realizaram a ciclização do derivado dietoxiacetamida de 2-bromobenzilamina, 

utilizando ácido sulfúrico como indutor da ciclização para a obtivenção do anel 3-

isoquinolinona em rendimento razoável (Durola et al., 2006). Em estratégia 

semelhante, Fanté e colaboradores realizaram a ciclização de nitroacetamidas 

utilizando ácido tríflico (TFSA), porém o produto ciclizado foi obtido em baixo 

rendimento (Fanté et al., 2014). Já Kaiser e colaboradores, utilizaram a reatividade de 

enolônios eletrofílicos (enolato com inversão de polaridade) para obtenção, 

inicialmente da lactama saturada, seguida de oxidação à forma aromática (Esquema 

12) (Kaiser et al., 2017). 

 

Esquema 12. Formação do anel piridona a partir de reações do tipo Pomeranz–
Fritsch. 
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 Outra estratégia que já foi descrita para a construção de padrões estruturais do 

tipo 3-isoquinolinona é através de reação de cicloadição [4 + 2] de um arino formado  

in situ, como dienófilo, uma pirimidina meso-iômica (Esquema 13). Zang e 

colaboradores utilizaram desta estratégia para a síntese de compostos heteroacenos 

fluoroscentes (Zhang et al., 2011). 

 

Esquema 13. Formação do anel piridona a partir de cicloadição. 

 Recentemente, diversas outras estratégias foram desenvolvidas para a 

construção do anel piridona utilizando catalisadores com metais de transição. Moni e 

colaboradores descreveram uma reação redutiva intramolecular de Heck utilizando 

catalisador de paládio, em compostos obtidos de uma prévia reação multicomponente 

de Ugi (Esquema 14) (Moni et al., 2015; Moni et al., 2016). 

 

Esquema 14. Formação do anel piridona a partir de reação de ciclização redutiva de 
Heck. 

A utilização de catalisador de rutênio para a ciclização de nitronas com alcinos 

terminais também permite a obtenção de 3-isoquinolinonas em bons rendimentos 

(Esquema 15) (Pati e Liu, 2009), se mostrando uma alternativa distinta das até então 

apresentadas. 
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Esquema 15. Formação do anel piridona explorando a reatividade de nitronas. 

 Por último, estratégias modernas de ativação da ligação C–H, utilizando 

catalisadores de cobalto ou ródio, foram aplicadas na síntese de 3-isoquinolinonas. 

Nestes casos os grupos imidato ou imina atuam como dirigentes da reação e, o 

reagente diazocetoéster é a fonte dos carbonos C-1 e C-2 da estrutura da 3-

isoquinolinona (Esquema 16). A utilização de catalisadores de ródio para essas 

reações é possível quando, imidato ou imina são utilizados como grupo dirigentes, 

bem como com o uso de diferentes diazocetoésteres (Li et al., 2016; Wang, J. et al., 

2016; Tian et al., 2018). No entanto, catálise com cobalto foi apenas descrita para 

obtenção de 3-isoquinolinonas a partir de aril iminas (Esquema 16) (Kim et al., 2016). 

 
Esquema 16. Formação do anel piridona através de ativação da ligação C–H. 
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Analisando as alternativas sintéticas descritas na literatura para preparo de 3-

isoquinolinonas, conforme apresentado acima, verifica-se a possibilidade de aplicação 

de pelo menos duas delas na síntese do núcleo 22 sem substituição nos anéis 

(Esquema 17). As demais estratégias apresentam limitação para a síntese de 22. Por 

exemplo, considerando que o anel piridazina é desativado, não seria possível utilizar 

a metodologia do tipo Pomeranz-Fritsch. Por outro lado, nas reações catalisadas por 

metais haveria competição entre as porções moleculares (p. ex.  grupo dirigente imida 

vs nitrogênios da piridazina) que poderiam coordenar com o metal. 

 

Esquema 17. Possíveis rotas para preparação do núcleo 22 baseados em 
metodologias já descritas. 

Considerando o abordado acima, este trabalho teve o objetivo de estudar a 

viabilidade de síntese de dois novos núcleos heteroaromáticos, que possuem 

potencial aplicação na química medicinal, introduzindo padrões inovadores para a 

aplicação no desenvolvimento de compostos bioativos. Para tanto, as estratégias 

sintéticas empregadas foram baseadas nas já descritas na literatura e apresentadas 

nesta introdução. Restará para estudos futuros, a avaliação da reatividade desses 

núcleos, que como já mencionado anteriormente, é um fator importante que determina 

a aplicabilidade de um fragmento em FBDD.  
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1.5. CONCLUSÕES 

 

Diversas estratégias foram estudadas para obtenção dos núcleos 

heteroaromáticos 20 e 22. Apenas o núcleo 20 foi obtido, porém para obtenção do 

núcleo 22 restou apenas a etapa final de aromatização. Essa etapa para obtenção de 

22 se mostrou desafiadora, uma vez que vários métodos empregamos para a 

dehidrogenação de 49 não forneceu o produto aromatizado desejado.  

No entanto, o composto 49 além de inédito na literatura, possui diversos 

atrativos do ponto de vista químico medicinal e pode ser aplicado em estratégias de 

desenvolvimento de novos fármacos inovadores, como em FBDD. Para obtenção de 

49 foi realizada uma reação de substituição nucleofílica aromática entre o enolato do 

éster malônico e o derivado clorado da hidroxi-piridazina 24, seguida de reação de 

descarboxilação do tipo Krapcho e ciclização redutiva. Os rendimentos reacionais 

foram moderados em alguns casos, devido à baixa estabilidade dos compostos 

obtidos. 

Além disso, o manuseio desses reagentes se mostrou desafiador, por serem 

muito polares, dificultando o processo de purificação e/ou solubilização. Do mesmo 

modo, esses problemas também foram enfrentados durante a exploração das 

estratégias de síntese do núcleo 20, principalmente devido alta polaridade e 

reatividade da hidrazina e seus derivados. 

Em relação às estratégias de síntese do núcleo 20, a presença do substituinte 

etil-acetato em C-3 no material de partida 23 se mostrou reativo na porção benzílica 

tanto na reação de fluorinação quanto na reação de heterociclização para formação 

de um núcleo furanopiridínico, impedindo o avanço nestas duas primeiras estratégias 

exploradas. No entanto, foi possível introduzir o grupamento cloro na posição dois de 

23. Mesmo assim, nenhuma das reações de aminação direta ou catalisada realizadas 

na sequência com esse composto clorado forneceu os produtos desejados.  

De modo geral, as reações diretas com hidrazina foram mais difíceis de ser 

realizadas pois, além de nucleófilo, a mesma pode atuar como agente redutor. Ainda 

os possíveis derivados hidrazínicos formados são bastante polares. Por isso foi 

necessário fazer reações de proteção, como por exemplo, com o grupamento Boc, o 

que permitiu desenvolvimento de uma estratégia de ciclização do N-óxido 40 ao 
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composto 1-amino-7-azaindolinona-2 41a. Apesar de não ter ciclizado à um anel de 6 

membros desejado, foi possível rearranjar esse anel de 5 membros ao núcleo 20, 

porém apenas após a desproteção do grupamento Boc. A caracterização completa do 

núcleo 20 ainda é necessária, no entanto foi possível obtê-lo em 6 etapas que ainda 

podem ser otimizadas e terem seus rendimentos melhorados. 

Os resultados apresentados nesse capítulo 1, mostram o grande desafio que é 

trabalhar com esses núcleos que ainda não possuem síntese descrita na literatura. 

Porém, apesar das dificuldades, foi possível estudar melhor a reatividade, 

principalmente, do material de partida piridínico 23, que levou a obtenção do núcleo 

20 e ao desenvolvimento de uma nova estratégia sintética na síntese do núcleo 

furo[2,3-b]piridina, que será abordada com detalhes no capítulo 2 desta tese. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

Síntese, funcionalização e prospecção biológica do núcleo 

furo[2,3-b]piridina
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2.1 INTRODUÇÃO 

A estrutura de furanopiridinas é caracterizada pela fusão de uma piridina π-

deficiente com um anel furânico π-excessivo. Esta fusão dá origem a seis sistemas 

isoméricos possíveis, que se dividem em dois grupos (Figura 7): 1) aqueles que são 

estruturalmente relacionados com a quinolina (os sistemas [b] fundidos: furo[2,3-

b]piridina (A), furo[3,2-b]piridina (B) e furo[3,4-b]piridina (C)) e 2) aqueles que são 

estruturalmente relacionados com a isoquinolina (os sistemas [c] fundidos, furo[2,3-

c]piridina (D), furo[3,2-c]piridina (E) e furo [3,4-c]piridina (F)). Desses seis 

regioisômeros possíveis, apenas o núcleo C (Figura 7) ainda não possui síntese 

descrita na literatura (Shiotani, 1997; Jasselin-Hinschberger et al., 2015). 

 

Figura 7. Regioisômeros das furanopiridinas. 

Considerando os dados experimentais referentes às constantes de ionização 

das furanopiridinas, A e B são menos básicas que piridina e quinolina, e, D e E 

possuem uma basicidade maior (Figura 7). Além disso, o pKa do núcleo furo[2,3-

b]piridina (pKa(20ºC) = 0.87) é extremamente baixo, o que pode ser devido a repulsão 

estérica dos pares de elétrons livres do nitrogênio e do oxigênio e/ou devido à 

instabilidade do íon N-protonado em água (Shiotani, 1997). 

Ao contrário da quinolina, isoquinolina e benzofurano, as furanopiridinas não 

ocorrem amplamente na natureza e, apenas 3 três furanopiridinas de fontes naturais 

foram descritas na literatura (Figura 8). Do ponto de vista biossintético estes alcaloides 

são provenientes da oxidação do anel benzeno da estrutura de alguma furo[2,3-

b]quinolina (p. ex. Skimianina), e, portanto, também podem ser denominados 

secofuroquinolinas (Arruda et al., 1992; Fokialakis et al., 2001; Chen et al., 2003). 
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Figura 8. Produtos naturais como núcleo furo[2,3-b]piridina. 

Devido ao nosso interesse principal no núcleo furo[2,3-b]piridina, depois de 

verificarmos uma nova rota sintética para construção do mesmo (apresentada no 

capítulo 1), os aspectos químicos relacionados à síntese e reatividade química deste 

núcleo será discutido com mais detalhes a seguir, neste capítulo. Informações 

detalhadas da síntese e reatividade dos outros regioisomeros furanopiridínicos podem 

ser encontrados em extensas revisões dessa classe de compostos (Shiotani, 1997; 

Jasselin-Hinschberger et al., 2015).  

O núcleo furo[2,3-b]piridina vem sendo bastante aplicado no desenvolvimento 

de novos compostos bioativos (Sirakanyan et al., 2015) para diversas áreas 

terapêuticas (Figura 9). Alguns exemplos são: para o tratamento da obesidade 

(Inibidor de receptor canabinóide CB1R (Debenham et al., 2010)); de câncer 

(inibidores de proteína quinase (Wu et al., 2008)); de AIDS (inibidor de protease de 

HIV (Lin et al., 1995)); como imunossupressor (inibidor de quinase específica de 

linfócitos (Martin et al., 2007)); ou com atividade antiviral no tratamento de hepatite C 

(inibição da proteína 5B – NS5B (Eastman et al., 2017)).  
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Figura 9. Exemplos de compostos bioativos com o núcleo furo[2,3-b]piridina. 

 Apesar da importância desse núcleo, as metodologias sintéticas para sua 

obtenção são limitadas (Arcadi et al., 2002), e exploram a formação do anel furano ou 

do anel piridínico (Jasselin-Hinschberger et al., 2015).  

Para a obtenção do núcleo furo[2,3-b]piridina através da construção do anel 

piridínico, apenas poucos exemplos são descritos na literatura (Ramsden et al., 2006). 

As estratégias (Esquema 18) exploram a reatividade de derivados amino furânicos 

com compostos dicarbonílicos (Snyder e Ebetino, 1966; Bhupathy et al., 1995; 

Volochnyuk et al., 2003) ou pela ciclização do grupamento amina, de um furano, com 

a porção malonitrila do mesmo, em altas temperaturas (Lythgoe et al., 1993).  

 

Esquema 18. Estratégias de síntese do núcleo furo[2,3-b]piridina a partir de derivados 
furânicos. 

Por outro lado, a obtenção do núcleo furo[2,3-b]piridina a partir de derivados 

piridínicos, se mostra mais viável na literatura. A maioria das estratégias utiliza uma 
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abordagem principal (Esquema 19). Nesta abordagem, o composto piridínico de 

partida pode ser substituído em C-3 por nitrila (originará uma amina em C-2 da 

furanopiridina), éster (originará um álcool em C-2 da furanopiridina) ou ainda uma 

cetona. Já na posição 2 da piridina pode estar presente um halogênio (em geral cloro 

ou flúor) ou uma hidroxila. Esses compostos piridínicos são então reagidos com alfa-

hidroxi-éster/cetona ou alfa-halo-éster/cetona (Esquema 19), sendo que para todos os 

casos é necessária a utilização de uma base para que os processos de substituição 

nucleofílica e condensação ocorram favoravelmente, apresentando rendimentos de 

moderados a bons (Morita e Shiotani, 1986; Kaigorodova et al., 2004; Cailly et al., 

2007; Hayakawa et al., 2007; Beutner et al., 2009; Taltavull et al., 2011; Ibrahim et al., 

2018).  

 

Esquema 19. Estratégia sintética mais empregada para o preparo do núcleo furo[2,3-
b]piridina. 

Uma visão geral de todas as estratégias descritas para obtenção de furo[2,3-

b]piridina a partir de piridinas está apresentada no Esquema 20, sendo a equação 1, 

um resumo retrossintético das estratégias apresentadas anteriormente. As equações 
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2 e 3 apresentam algumas outras estratégias que também já foram descritas para 

esse núcleo furanopiridínico. Eastman e colaboradores exploraram o acoplamento 

Sonogashira, produzindo piridinas com hidroxila em C-2 e um alcino em C-3, e estas 

foram submetidas à ciclização catalisada por paládio para fornecer o anel de furano 

(Equação 2, Esquema 20) (Eastman et al., 2017). Esta estratégia de ciclização de 

alcinos já havia sido empregada previamente para outros compostos com acetileno 

protegido em C-3, utilizando cobre como catalisador (Houpis et al., 1994). Já 

Cartwright e colaboradores descreveram a construção do núcleo furanopiridina pela 

anelação de piridinas perfluoradas utilizando derivados de 1,3-dicarbonílicos 

(Equação 3, Esquema 20) (Cartwright et al., 2010). 

 

Esquema 20.  Principais estratégias sintéticas para compostos furo[2,3-b]piridínicos 
a partir de derivados piridínicos. 

Analisando os exemplos acima (Esquema 20), para todos os casos, os 

diferentes compostos piridínicos pré-funcionalizados são utilizados para obter o 

núcleo furanopiridínico através de reação de heterociclização. No entanto, na rota 
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sintética descrita nesta tese, que levou de forma inesperada à formação deste núcleo, 

conforme apresentado no capítulo 1  (Equação 4, Esquema 20), essa heterociclização 

ocorre por uma reação de adição nucleofílica a uma ligação C–H de um derivado 

piridina N-óxido. Após a divulgação desta nova estratégia na literatura (Fumagalli e 

Da Silva Emery, 2016), onde os detalhes estão descritos mais adiante neste capítulo, 

outras estratégias baseadas nessa metodologia foram recentemente descritas (Wang 

et al., 2018).  

Um outro campo pouco explorado para esses compostos furo[2,3-b]piridinas é 

a funcionalização desse núcleo (Shiotani, 1997; Sirakanyan et al., 2015). Em relação 

a reatividade da porção piridínica, na maioria dos casos reportados na literatura é 

necessário obter o derivado N-óxido do núcleo para se ter sucesso na sua 

funcionalização. Por exemplo, uma tentativa de se obter um derivado do tipo Reissert 

fosfonado e, com este, realizar uma reação de Wittig-Horner, não foi possível com o 

núcleo furo[2,3-b]piridina (Shiotani et al., 1997).  

 

Esquema 21.  Tentativa de reação de Wittig-Horner com derivado do tipo Reissert 
fosfonado da furo[2,3-b]piridina. 

Por outro lado, com o derivado N-óxido da furo[2,3-b]piridina (Esquema 22) é 

possível realizar cianação (Shiotani e Taniguchi, 1997a) e arilação (Shiotani e 

Tanigochi, 1997), na posição C-6 em bons rendimentos. Já a cloração ocorre 

preferencialmente na posição C-4 em relação a C-6, quando é utilizando cloreto de 

fosforila (Shiotani e Taniguchi, 1997b). No entanto, na reação de acetoxilação uma 

variedade maior de produtos é formada, com preferência de acetoxilação na porção 

piridínica do núcleo (C-6 preferencial em relação a C-5), porém ainda é possível 

verificar produtos de acetoxilação na porção furânica (Esquema 22) (Shiotani et al., 

1996). 
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Esquema 22. Exploração da reatividade da porção piridínica de derivado N-óxido de 
furo[2,3-b]piridina. 

Em relação a reatividade da porção furânica, algumas reações de substituição 

eletrofílica aromática já foram empregadas e descritas na literatura, como as reações 

de bromação e nitração, onde as posições C-2 e C-3 foram reativas (Esquema 23) 

(Shiotani et al., 1984). Na reação de bromação com Br2 é obtido a 2,3-diidro-

furanopiridina 2,3-dibromada, porém, a consequente adição de base, em solução 

metanólica, fornece a furo[2,3-b]piridina monofuncionalizada por bromo em C-3. Já na 

reação de nitração, após a adição de solução aquosa básica é obtido o núcleo nitrado 

em C-2 a partir da 2-nitro-3-nitrato-2,3-furo[2,3-b]piridina previamente obtida 

(Esquema 23). 
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Esquema 23. Reação de bromação e nitração do núcleo furo[2,3-b]piridina.  

Na porção furânica da furo[2,3-b]piridina também é possível obter o composto 

litiado em C-2 (Esquema 24), e este, quando reagido com dissulfeto de difenila, 

permite a obtenção da tiofenilfuranopiridina (Shiotani e Morita, 1992). Já quando 

reagido com DMF é possível obter o produto formilado em C-2 em bons rendimentos 

(Morita e Shiotani, 1987). A estratégia de formilação de Vilsmeier também já foi 

avaliada para derivados desse núcleo furanopiridínico, porém com rendimento 

inferiores e formação de subprodutos indesejados (Shiotani et al., 1988). 

 

Esquema 24. Reação de litiação do núcleo furo[2,3-b]piridina seguida de adição 
eletrofílica. 

Uma característica peculiar das furanopiridinas é a possibilidade de abertura 

do anel furano por ação de uma base, como por exemplo, hidróxido de potássio 

(Esquema 25) (Morita e Shiotani, 1986). Em geral essa reação ocorre quando há um 

grupo retirador de elétrons em C-3. Baseados nisto, recentemente, Stroganova e 

colaboradores exploraram esta reatividade específica desta porção do núcleo para 
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realizar uma ciclização intramolecular com abertura do anel furano, formando um anel 

oxazol (Esquema 25) (Stroganova et al., 2015).   

  

Esquema 25. Reações de abertura da porção furânica do núcleo furo[2,3-b]piridina. 

 Considerando os dados apresentados acima, podemos considerar que o núcleo 

furo[2,3-b]piridina é subexplorado, tanto em relação a sua construção, quanto na sua 

funcionalização. Portanto, tomando como partida o resultado inesperado apresentado 

no capítulo 1, onde foi obtido esse núcleo a partir de um derivado piridínico N-óxido, 

umas das metas deste trabalho foi estudar a viabilidade dessa nova rota para o 

preparo deste núcleo furanopiridínico.  
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2.5. CONCLUSÕES 

Ao final deste trabalho, foi possível  estabelecer uma nova rota para a síntese 

do núcleo furo[2,3-b]piridina. Esta estratégia foi viável na preparação de compostos 

furo[2,3-b]piridina substituídos nas posições C-2 (Alquil ou aril) e C-3 através da 

exploração da reatividade de derivados piridínicos N-óxidos com diferentes fontes de 

acila (cloretos de ácidos e anidridos). Além disso, a estratégia apresenta a vantagem 

do uso de condições brandas sem o uso de metais e explora a ativação de ligação C–

H de piridinas, que ainda não havia sido empregada anteriormente para o preparo 

desses compostos.  

Apesar da possibilidade de o núcleo furo[2,3-b]piridina sofrer abertura do anel 

furânico na presença do íon hidróxido, os compostos furanopiridínicos obtidos neste 

trabalho se mostraram estáveis nessas condições. No entanto, em solução com 

hidrazina, ocorreu a abertura do anel furano com formação de um anel 

diidropirazolona em um padrão estrutural com promissora aplicação no 

desenvolvimento de compostos bioativos. 

Em relação a elaboração química do núcleo furo[2,3-b]piridina, na porção 

piridínica, foi possível funcionalizar as posições C-4, C-5 e C-6. Para tanto, a reação 

de fluorinação direta ocorreu em C-6, arilação radicalar em C-4, e a borilação na 

posição 5. Os rendimentos reacionais dessas funcionalizações diretas da ligação C–

H foram baixos, demostrando e ressaltando a dificuldade de explorar reações de 

ativação da ligação C–H em azinas. 

Outra estratégia estudada para a funcionalização da porção piridínica do núcleo 

furo[2,3-b]piridina, foi através do preparo de seu derivado N-óxido. Esse derivado 

permitiu, como maior sucesso, a funcionalização nas três ligações C–H aromáticas 

reativamente disponíveis neste núcleo. Reações como, aminação (C-4, C-5 e C-6), 

iodação (C-5), bromação (C-4) e hidroxilação (C-4 e C-6) foram realizadas com 

sucesso através da ativação do derivado N-óxido com diferentes agentes ativantes, 

como PyBroP e anidrido tríflico. A regiosseletividade dessas reações está relacionada 

tanto com as características eletrônicas, da porção piridínica ativada do núcleo, como 

com a nucleoflicidade e características estéricas dos nucleófilos. 
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Ao final do trabalho foi possível utilizar a estrutura do núcleo furo[2,3-b]piridina 

no desenvolvimento de um composto com atividade antituberculose promissora e 

seletiva contra cepas multirresistentes de Mycobacterium tuberculosis. Esses 

resultados, juntamente com a possibilidade de elaboração química desse núcleo, e 

com a rota sintética simples, eficiente, escalonável e com poucas etapas, 

desenvolvida neste trabalho, certificam o núcleo furo[2,3-b]piridina como um potencial 

fragmento para estratégias de desenvolvimento de fármacos, como no caso de FBDD.  
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