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RESUMO 

 

A emergência de resistência microbiana é um desafio para 

microbiologistas, médicos, órgãos de saúde pública e para a indústria 

farmacêutica. Passado três décadas, patógenos gram-positivos, principalmente 

Staphylococcus aureus, têm desenvolvido cada vez mais resistência a vários 

antibióticos devido ao uso extensivo nos hospitais e na comunidade. Este 

desenvolvimento aconteceu em um período em que poucas novas classes de 

antibióticos tenham sido identificadas, ressaltando a necessidade urgente de 

novos agentes antimicrobianos. A modificação molecular tem se mostrado 

como estratégia bastante promissora no planejamento e desenvolvimento de 

análogos com melhor biodisponibilidade, maior atividade intrínseca e menor 

toxicidade. Desta forma, foi planejada, neste trabalho, a síntese de série de 

derivados 5-metilsulfonil-2-tiofilidênicos e derivados 5(6)-benzofuroxânicos, 

análogos à nifuroxazida, buscando atividade bacteriostática e/ou bactericida 

frente a cepas resistentes de Staphylococcus aureus. A seleção dos grupos 

substituintes foi fundamentada na influência de suas propriedades físico-

químicas, como hidrofobicidade e efeito eletrônico. Para avaliação da atividade 

antibacteriana, este trabalho usou o método de determinação da concentração 

inibitória mínima, CIM, frente à Staphylococcus aureus, cepas ATCC25923, 

3SP/R33 e VISA3. Os derivados 5-metilsulfonil-2-tiofilidênicos não 

apresentaram atividade antimicrobiana, enquanto que todos os derivados  

5(6)-benzofuroxânicos foram ativos frente a cepa padrão ATCC25923. O 

composto mais ativo foi a 5(6)-benzofuroxano-4-nitrobenzidrazida  

(CIM= 16,80µg/mL) e o menos ativo foi a 5(6)-benzofuroxano benzidrazida 

(CIM = 36,00µg/mL). Ficou evidenciado que a atividade antimicrobiana destes 

compostos sofre forte influência da hidrofobicidade e do efeito eletrônico dos 

grupos substituintes. Os compostos 5(6)-benzofuroxano-4-nitrobenzidrazida e 

5(6)-benzofuroxano-4-clorobenzidrazida foram testados frente às cepas com 

caráter de multi-resistência, 3SP/R33 e VISA3, e ambos mostraram atividade 

antimicrobiana similar quando comparados com a cepa padrão. Ressalta-se 

que foram sintetizados e identificados neste trabalho onze compostos que 

apresentam estruturas químicas inéditas. 
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ABSTRACT 

 

Emergent antimicrobial resistance is a challenge for microbiologists, 

physicians, public health organizations, and pharmaceutical industry. Over the 

past three decades Gram-positive pathogens, most notably Staphylococcus 

aureus, have become increasingly resistant to multiple antibiotics due to their 

extensive hospital and community use. This has come at time when very few 

new antibiotic classes have been identified, and emphasizes the urge for new 

antibacterial agents. Molecular modification has been used as a quite promising 

strategy in the design and development of drug analogs with better 

bioavailability, higher intrinsic activity, and lesser toxicity. Thus, for this work a 

series of 5-methylsulfonyl-2-thiophylidene and 5(6)-benzofuroxans derivatives 

were synthetized and tested for antibacterial activity against resistant 

Staphylococcus aureus strains. The selection of the substituent groups was 

based on the influence of physical-chemical properties, such as hydrophobicity 

and eletronic effects. Antibacterial activity was evaluated through the 

determination of the minimum inhibitory concentration, MIC, against 

Staphylococcus aureus strains ATCC25923, 3SP/R33 and VISA3.  

5-methylsulfonyl-2-thiophylidene derivatives did not show antibacterial activity, 

while all 5(6)-benzofuroxans derivatives were active against the standard strain 

ATCC25923. 4-nitro-benzoic acid[((5(6)benzo[c][1,2,5]oxadiazole N1-oxide)-2-

yl)-methylene]-hydrazyde (MIC=16,80µg/mL) was the most active compound, 

and the least active was benzoic acid[((5(6)benzo[c][1,2,5]oxadiazole N1-oxide)-

2-yl)-methylene]-hydrazyde (MIC = 36,00µg/mL). It was evidenced that the 

antimicrobial activity of these compounds is influenced by the hydrofobicity and 

electronic effects of substituent groups. Compounds 4-nitro-benzoic 

acid[((5(6)benzo[c][1,2,5]oxadiazole N1-oxide)-2-yl)-methylene]-hydrazyde and 

4-Chloro-benzoic acid[((5(6)benzo[c][1,2,5]oxadiazole N1-oxide)-2-yl)-methyl-  

ene]-hydrazyde were evaluated against the resistant strains 3SP/R33 and 

VISA3, and both showed similar antimicrobial activity when compared to the 

standard strain. It must be pointed out that eleven previously unknown 

compounds were synthetized and tested in this work. 
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Um dos maiores problemas quanto ao uso inadequado de fármacos 

antimicrobianos é a seleção de microrganismos multirresistentes, que limita as 

possibilidades terapêuticas e aumenta não só as taxas de morbidade, como 

também os custos de tratamento (Owens, Rice, 2006). 

 

O surgimento de cepas de Staphylococcus aureus multirresistentes 

(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) se constitui, atualmente, 

como problema relevante no controle de infecções. Cepas MRSA têm sido 

apontadas como sendo o principal patógeno causador de infecções 

hospitalares graves (Sakoulas et al., 2006; Finch, Hunter, 2006; Oliveira et al., 

2001). Ressalta-se que o problema se agrava em função desta bactéria ser 

facilmente transmitida entre pacientes e através de pessoas que freqüentam o 

ambiente hospitalar (Nakao, Senda, 2006; Lopes, 2005; Oliveira et al., 2001). 

Com isso, observa-se que os antibióticos atualmente disponíveis estão 

tornando-se ineficazes frente às cepas resistentes, o que determina a 

necessidade de busca contínua por novos fármacos que sejam mais eficazes 

frente às infecções com caráter de multirresistência (Owens, Rice, 2006). 

 

 Com a atenção voltada para o referido problema, este trabalho visa à 

obtenção de compostos análogos à nifuroxazida, 5-nitro-2-furfurilideno 4-

hidroxi-benzidrazida, fármaco utilizado nos anos 70 e 80, como primeira ou 

segunda escolha, no tratamento de infecções intestinais (Hardman, Limbird, 

Gilman, 2001). A nifuroxazida apresenta características que propiciam o 

emprego de métodos de modificação molecular (Masunari, Tavares, 2007; 

2006), que torna este fármaco, um composto líder para a busca de análogos 

com melhor biodisponibilidade, maior atividade intrínseca e menor toxicidade, 

para, com isso, identificar novos antimicrobianos potencialmente aproveitáveis 

no tratamento de infecções causadas por Staphylococcus aureus com caráter 

de multirresistência. 
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Este trabalho tem como objetivo o planejamento, síntese, identificação e 

avaliação da atividade antimicrobiana de derivados 5-metilsulfonil-2-

tiofilidênicos e de derivados 5(6)-benzofuroxânicos – série I e série II 

respectivamente, com estruturas análogas à nifuroxazida, 5-nitro-2-furfurilideno 

4-hidroxibenzidrazida, buscando identificar novos compostos potencialmente 

ativos frente à cepas resistentes de Staphylococcus aureus. Pretende-se, 

também, estudar e avaliar a influência das propriedades físico-químicas de 

grupos substituintes sobre a atividade antimicrobiana dos compostos obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

6 

 

 

 

No início do século XX, a descoberta de agentes antimicrobianos 

representou um marco na medicina. Com a introdução da penicilina e o 

desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos, as infecções bacterianas 

jamais imaginadas curáveis, foram tratadas. Porém, logo começaram os 

primeiros relatos de resistência das bactérias a estes fármacos. Atualmente, 

cepas com caráter de multirresistência a diversos antimicrobianos estão 

espalhadas por todo o mundo (Norwark, Norwark, 2002). 

 

A resistência a um grande número de antibióticos apresentada por cepas 

de Staphylococcus aureus torna difícil o controle de infecções causadas por 

esse microrganismo, principalmente em pacientes hospitalizados (Norrby, 

Nord, Finch, 2005; Rubinovitch, Pittet, 2001). Já existem cepas deste patógeno 

que adquiriram resistência a todos os antibióticos beta-lactâmicos, além de 

macrolídeos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, rifampicina, clotrimoxazol e 

quinolonas, e até mesmo à vancomicina (Hiramatsu et al. 2002).  

 

A proliferação de infecções com caráter de multirresistência tem afetado 

grande parte da população mundial e tem levado a incessante busca, por parte 

da comunidade científica, de novos fármacos com estrutura química inédita ou 

obtidos por modificação estrutural daqueles já disponíveis, visando a 

identificação de novos caminhos no combate a microrganismos 

multirresistentes. 

 

A modificação molecular de um fármaco já conhecido tem por objetivo 

melhorar as suas características físico-químicas e farmacológicas, uma vez 

que modificações estruturais podem conduzir a melhorias na estabilidade, 

solubilidade e absorção no organismo, o que pode resultar em melhor perfil 

farmacológico (Barreiro et al., 2002; Chung, Ferreira, 1999).  
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4.1. RESISTÊNCIA BACTERIANA 

 

 A introdução de agentes antimicrobianos na terapêutica representou um 

dos maiores avanços da medicina moderna. Na última metade do século XX, 

um grande número de agentes antimicrobianos foi desenvolvido e utilizado na 

clínica médica, possibilitando desta forma, o tratamento de diversos tipos de 

doenças infecciosas. O surgimento de resistência microbiana, entretanto, 

também acompanhou este desenvolvimento, desde o começo, detectando-se 

atualmente, cepas resistentes às diversas classes de antibióticos (Normark, 

Normark, 2002). Paralelamente, observa-se, em tempos mais recentes, taxa 

crescente de resistência de microrganismos previamente susceptíveis, bem 

como a emergência de microrganismos intrinsicamente resistentes (Normark, 

Normark, 2002), especialmente em pacientes imunocomprometidos 

(Tumbarello et al., 2002). 

  

Acreditava-se que o desenvolvimento de resistência bacteriana ocorria 

apenas em conseqüência de mutações randômicas que alteravam os sítios de 

ligações dos fármacos. Entretanto, à medida que este fenômeno apareceu em 

diversas espécies de bactérias, comprovou-se a existência de outros 

mecanismos de resistência (Black, 2002; Lee, Scott, 1999). Este fenômeno 

pode ser classificado em intrínseco, adquirido ou genético (Black, 2002). O 

mecanismo intrínseco ocorre quando o fármaco não encontra seu sítio de ação 

na parede celular e membrana do microrganismo ou quando este fármaco não 

consegue atravessar estas estruturas para alcançar seu sítio de ação. Isto 

ocorre pela alteração da composição da parede ou da membrana celular, e 

pode ocorrer independentemente da exposição deste microrganismo ao 

antibiótico (Trabulsi, 2005; Black, 2002). A resistência adquirida envolve a 

indução de resistência temporária provocada, por exemplo, pela exposição do 

microrganismo ao antibiótico, sem ocorrer modificação no código genético 

desta bactéria, ou seja, quando não houver mais a exposição ao antibiótico, 

este microrganismo recuperará sua suscetibilidade (Black, 2002; Brachman, 

Bennett, 1998). A resistência genética ocorre quando o microrganismo se torna 

resistente por meio de mutação cromossômica ou por aquisição de material 

genético mediado por plasmídeos, transposons ou outro material 
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extracromossômico (Black, 2002; Normark, Normark, 2002). Algumas bactérias 

podem mudar a informação genética por meio de fenômenos como 

transformação, transdução ou conjugação (Tortora, Funke, Case, 2005; 

Trabulsi, 2005, Black, 2002, Brachman, Bennett, 1998). 

 

 Logo após um agente antimicrobiano ser aprovado para uso clínico, 

houve relatos de resistência bacteriana em pelo menos um microrganismo, 

tabela 1. 

 

TABELA 1 

Relatos de resistência a novos agentes antimicrobianos e data de 

aprovação para uso clínico 

 

Antimicrobiano Aprovação pelo FDA Relato de resistência 

Penicilina G 1943 1940 

Estreptomicina 1947 1947 

Tetraciclina 1952 1952 

Penicilina e tetraciclina 

(Neisseria gonorrhea e 

enterobactérias) 

 

1943 e 1952 

 

1976 – 1980 

Meticilina (e todos beta-

lactâmicos em S. aureus) 

 

1960  

 

1961 

Ácido nalidíxico 1964 1966 

Gentamicina 1967 1969 

Cefotaxima 1981 1981 – 1983 

Linezolida 2000 2001 

Fonte: Bush, 2004 

 

 Analisando a tabela 1, percebe-se que os primeiros antibióticos são ou 

derivam de produtos naturais, e os fatores de resistência já existiam na fonte 

destes compostos. Assim, foi necessário somente um curto período de tempo 

para que estes fatores de resistência se manifestassem nos microrganismos 

tratados com os novos antibióticos (Bush, 2004). 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

10 

 Dentre os patógenos que causam infecções multirresistentes de caráter 

mais grave, o Staphylococcus aureus tem sido considerado como o mais 

importante. Esta bactéria acomete com freqüência, pacientes hospitalizados, 

sendo esta uma causa significativa de morbidade e mortalidade. Assim, o grau 

e velocidade de resistência que este microrganismo vem desenvolvendo aos 

antibióticos atualmente disponíveis tem sido motivo de grande preocupação 

pelos órgãos de saúde (Gomes, West, Lencastre, 2006; Nakao, Senda, 2006; 

Spiandorello et al., 2000). 

 

 Staphylococcus aureus são cocos gram-positivos, de tamanho variável 

entre 0,5 e 1,5 µm de diâmetro, imóveis, não esporulados e capsulados. 

Podem aparecer isolados, aos pares, na forma de tétrades, cadeias curtas ou 

na forma de cachos irregulares. São anaeróbios facultativos, com metabolismo 

oxidativo e fermentativo, e utilizam carboidratos e aminoácidos como fontes de 

energia e carbono (Kloss, Bannerman, 2003). 

 

 A parede celular desses microrganismos envolve totalmente a 

membrana citoplasmática, figura 1. Tal parede mantém a forma e protege tais 

microrganismos que possuem uma alta pressão osmótica interna. A parede 

celular de Staphylococcus aureus contém glicopeptídeos (polímeros de N – 

acetilglicosamina e de ácido N – acetilmurâmico) ligados de forma cruzada, e 

ácidos teicóicos que são polímeros de ribitol (monossacarídeos de cinco 

carbonos) com fosfatos.  Os ácidos teicóicos atuam na aderência específica 

das bactérias gram-positivas às superfícies mucosas (Koneman, 2001). A 

composição da ligação peptídica cruzada é típica de cada microrganismo e 

confere a rigidez final da parede celular. A espessura da camada de 

peptideoglicanos desta espécie de bactéria é de 50 a 100 moléculas enquanto 

que a de bactérias gram-negativas possui apenas uma ou duas (Kloss, 

Bannerman, 2003). 
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FIGURA 1: Estruturas da parede celular que envolve a membrana 

citoplasmática de bactérias gram-positivas. 

 

 Antes da descoberta dos antibióticos, a mortalidade por sepse devido ao 

Staphylococcus aureus alcançava mais de 80% dos indivíduos infectados 

(Skinner, Keefer, 1941).  

 

 Um dos primeiros antimicrobianos desenvolvidos para vencer essa 

bactéria foi a sulfonamida. Usada entre 1937 e 1942, em diversas infecções, 

porém não se mostrava eficaz nos casos de osteomielites causadas pelo 

Staphylococcus aureus (Spiandorello et al., 2000). A partir de 1942, a penicilina 

passou a ser utilizada para o tratamento de humanos e rapidamente reduziu a 

mortalidade por sepses de 80% para 35% (Mayhall, 1995), tendo sido o 

primeiro antibiótico a ter sucesso no tratamento das infecções causadas por 

este microrganismo.  

 

O mecanismo de ação da penicilina se deve à ligação desse fármaco a 

proteínas de ligação à penicilina (PBP – Penicilin Binding Protein), que são 

receptores celulares que existem em número de quatro (PBP1, PBP2, PBP3, 

PBP4) nas espécies de Staphylococcus aureus. Diferentes PBPs podem exibir 

afinidades diferentes por determinado fármaco e cada um pode mediar um 
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modo particular de ação, como por exemplo a ligação da penicilina a uma PBP 

pode causar alongamento anormal da célula e a outra PBP pode resultar em 

lise celular (Mandell, Petri Jr, 1996).  Os peptideoglicanos são sintetizados em 

três etapas sendo que a última, que culmina no término da formação da ligação 

cruzada, envolve uma transpeptidação por transpeptidase ligada à membrana. 

A ligação da penicilina as transpeptidases gera inibição dessa transpeptidação 

e, portanto, influi na síntese da parede celular. Essa inibição das 

transpeptidases parece decorrer da semelhança dos antibióticos beta-

lactâmicos com a acil-D-alanil-D-alanina uma vez que a reação de 

transpeptidação envolve a perda de uma D-alanina do pentapeptídeo precursor 

do proteoglicano (Mandell, Petri Jr, 1996). 

 

Porém, já em 1945, foram relatados casos de resistência microbiana, até 

então desconhecidos, que aumentaram de modo acentuado em hospitais que a 

usavam intensamente (Norrby, Nord, Finch, 2005; Spink, Ferris, 1945). O 

Staphylococcus aureus adquiriu resistência por meio de produção de 

penicilinase, enzima responsável pela ruptura do anel beta-lactâmico das 

penicilinas, cuja expressão genética é transmitida entre as cepas por 

transferência de plasmídeos (Gomes, West, Lencastre, 2006; Wenzel, Edmont, 

1998). 

 

 Nas décadas de 1960 e 1970, surgiram as penicilinas semi-sintéticas 

para o combate dos Staphylococcus aureus resistentes à penicilina, contudo, já 

em 1961 (Jevons, 1961), havia relatos de casos de resistência aos novos 

antimicrobianos. As cepas resistentes receberam a denominação MRSA 

(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus). O mecanismo de resistência à 

meticilina desenvolvido pelo Staphylococcus aureus está também relacionado 

com as PBPs. As cepas MRSA produzem uma PBP alterada de baixa afinidade 

para vários antibióticos beta-lactâmicos, denominada de PBP2a ou 2’ (Utsui; 

Yakota, 1985). Uma vez inativadas por antibióticos beta-lactâmicos, a PBP2a 

tem a capacidade de suprir as funções destas PBPs normais. A PBP 2a pode 

ter sido originada pela fusão dos genes da beta-lactamase estafilocócica e do 

gene de PBP de outras bactérias e é codificada pelo gene mecA (Hiramatsu et 

al., 2002). Esta PBP2a mostra baixa afinidade, não apenas à meticilina, mas 
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praticamente a todos os antibióticos beta-lactâmicos (McCulloch, 2006, Lopes, 

2005). 

 

 As cepas MRSA se disseminaram rapidamente por todo o mundo. Nos 

Estados Unidos observou-se aumento nos casos de infecções atribuídas ao 

MRSA de 2,4%, em 1975, para 29% em 1991 (Panlilio, Culver, Gaynes, 1992); 

no País de Gales registraram aumento de 4% para 43% no período entre 1993 

a 1997 (Spiandorello et al., 2000), além da disseminação em outros países 

como Austrália (Torvaldsen, 1999), Bélgica (Crowcroft, 1999), Canadá (Nicolle 

et al., 1999). A partir da década de 90, o MRSA já estava disseminado em 

grande parte do mundo, tornando-se uma das principais causas de infecções 

hospitalares (Lopes, 2005). 

 

 As infecções causadas pelo MRSA ocorriam exclusivamente em 

hospitais. Entretanto, nos últimos anos, infecções causadas pelo MRSA fora 

das comunidades nosocomias têm sido documentadas de forma crescente 

(Lopes, 2005). Salienta-se que estas infecções podem ocorrer em indivíduos 

saudáveis e sem nenhum fator de risco identificável. Estas cepas (CA-MRSA), 

relativas à comunidade ou adquiridas na comunidade (CA), não são 

epidemiologicamente relacionadas as cepas MRSA presentes em hospitais 

(Lopes, 2005), que têm, como fatores de risco, idade superior a 60 anos, uso 

de corticosteróides e uso prévio de antibióticos. As CA-MRSA são identificadas 

por ocorrerem em pacientes que não foram hospitalizados no ano anterior e 

que não se submeteram a procedimentos médicos (Rybak, Le Plante, 2005).  

 

 No início da década de 90 foram relatados os primeiros casos de 

infecções por CA-MRSA que ocorreram entre aborígines australianos e nativos 

americanos no Canadá. Posteriormente, estas infecções se propagaram 

resultando em diversos surtos, tanto nos Estados Unidos como em diversos 

outros países (Palavecino, 2005). A conduta terapêutica frente a infecções 

causadas pelo CA-MRSA ainda não foi adequadamente estabelecida, porém 

antimicrobianos como sulfametoxazol-trimetoprim, clindamicina, tetraciclinas, 

fluoroquinolonas e novos antimicrobianos podem ser utilizados (Kluytmans-
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Vandenbergh, Kluytmans, 2006). Este agente é habitualmente sensível a ampla 

variedade de antibióticos não-beta-lactâmicos (Lopes, 2005). 

 

 A resistência a um grande número de antibióticos apresentada pelo 

MRSA torna difícil o controle deste microrganismo no ambiente hospitalar 

(Rubinovich, Pittet, 2001; Folorunso et al., 2000). Além da resistência cruzada a 

todos os antibióticos beta-lactâmicos, o MRSA adquiriu resistência aos 

macrolídeos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, rifampicina, clotrimoxazol e 

quinolonas (Hiramatsu et al., 2002), restando os glicopeptídeos como uma das 

poucas opções terapêuticas. 

 

 Com a introdução da vancomicina, em 1958, surgiu uma alternativa no 

combate às infecções causadas pelo MRSA, utilizada ainda nos dias atuais. 

Porém, vários efeitos adversos relacionados ao uso de vancomicina têm sido 

relatados, sendo que o potencial ototóxico e nefrotóxico constituem os 

principais fatores limitantes para sua ampla utilização (Farber, Moelering, 

1983).  

 

A vancomicina apresenta atividade bactericida devido sua capacidade 

de bloquear a síntese do peptideoglicano, fundamental para a formação da 

parede celular bacteriana. A inibição da síntese do peptideoglicano ocorre 

devido a formação de um complexo entre a porção D-alanil-D-alanina do 

precursor da parede celular e a vancomicina (Chambers, Sande, 1996). 

 

  Em 1996, foi relatado no Japão o primeiro caso de infecção por 

Staphylococcus aureus com resistência intermediária a vancomicina 

(Vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus, VISA) e em 1997 foi 

relatado o primeiro caso de cepa de Staphylococcus aureus resistente a 

vancomicina (VRSA) (Wenzel, Edmont, 1998). Neste mesmo ano, foram 

relatados dois casos de infecções por VISA nos Estados Unidos (CDC, 1997). 

Nos anos subseqüentes, o isolamento de cepas VRSA foi relatado nos Estados 

Unidos (CDC, 2002), França, Espanha, Reino Unido (Tenover, Biddle, 

Lancaster,2001), Coréia e Japão (Song et al., 2004 , obtidas de pacientes que 

estavam fazendo uso prolongado de glicopeptídeos, principalmente 
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vancomicina, e que não estavam respondendo ao tratamento com o fármaco 

(Oliveira et al., 2001). Em 2000, foram isoladas quatro cepas VISA na ala de 

queimados e uma cepa na ala de ortopedia em hospital localizado na cidade de 

São Paulo. Estas cepas geneticamente parecidas evidenciam a disseminação 

entre pacientes. Este foi o primeiro relato de caso de isolamento desta 

linhagem de cepas na América Latina (Oliveira, 2002; Oliveira et al., 2001).  

 

O mecanismo de resistência do Staphylococcus aureus à vancomicina 

ainda não está totalmente elucidado (McCulloch, 2006). Porém, acredita-se que 

seja pelo esgotamento da vancomicina do meio, causado pelo engrossamento 

da parede celular e conseqüente aumento do número de sítios de ligação D-

alanil-D-alanina (Oliveira, 2002, Oliveira et al., 2001).  

 

 Ao longo das últimas quatro décadas, desde a descoberta das 

penicilinas naturais, o avanço da indústria farmacêutica, levou ao 

desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos com espectro de ação 

cada vez mais amplo (Norrby, Nord, Finch, 2005). Hoje é notório o uso 

inadequado destes medicamentos, porém não houve paralelamente a 

preocupação com as conseqüências futuras de tal desenvolvimento. A 

exposição a estes medicamentos pode desencadear resistência bacteriana, 

mesmo quando empregados de forma correta, sendo que o uso inadequado 

desses medicamentos agrava esta ocorrência, tornando o principal fator 

envolvido no surgimento de microrganismos multirresistentes, limitando as 

opções terapêuticas dos processos infecciosos. Para prevenção deste quadro, 

assim como a disseminação destes microrganismos multirresistentes, é 

fundamental o estabelecimento de uma política de uso racional de 

antimicrobianos, além da busca de novos agentes quimioterápicos que sejam 

eficazes frente a estes microrganismos (Bush, 2004). 

 

 

4.2. RELAÇÃO ESTRUTURA ATIVIDADE 

 

 Os efeitos da maioria dos fármacos resultam de sua interação com 

componentes macromoleculares do organismo, denominados receptores ou 
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biorreceptores. Estas interações alteram a função do componente pertinente e, 

assim, dão início a mudanças bioquímicas e fisiológicas características da 

resposta ao fármaco. A afinidade de um fármaco por seu receptor e sua 

atividade intrínseca são determinadas por sua estrutura química. Esta relação é 

frequentemente muito específica. Assim, modificações relativamente pequenas 

na molécula do fármaco podem resultar em alterações importantes na resposta 

farmacológica (Barreiro, Fraga, 2001).  

 

 A maioria das interações fármaco-receptor é de caráter reversível, já que 

interações covalentes são irreversíveis e, portanto, indesejáveis na maioria dos 

casos, exceto para agentes alquilantes, alguns quimioterápicos e inibidores 

irreversíveis (Andrews, Tiltelnolt, 1990). Do ponto de vista qualitativo, o grau de 

afinidade e a especificidade da ligação fármaco-receptor são determinados por 

interações intermoleculares, as quais compreendem forças eletrostáticas, de 

dispersão, hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e ligações covalentes, figura 2 

(Andrews, Tiltelnolt, 1990).  

 

 

 

FIGURA 2: Receptor hipotético adrenérgico e as interações em regiões 

hidrofóbicas, íon-dipolo e de ligação de hidrogênio com epinefrina. 

(Adaptada de Carvalho et al., 2003). 
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As variações em um fármaco, causadas por mudanças estruturais em 

sua molécula, podem ser correlacionadas com a afinidade relativa desses 

compostos bioativos por um mesmo receptor, ou seja, o grau de intensidade e 

afinidade da ligação de um composto, com ou sem determinado grupo 

funcional, reflete apenas os fatores associados a esse grupo (Andrews, 

Tiltelnolt, 1990). Desta forma, parâmetros que descrevem características 

estruturais e propriedades moleculares são usados para correlacionar, de 

modo quantitativo, variações na resposta biológica com mudanças na estrutura 

química, em série de compostos homólogos. São usadas propriedades físico-

químicas que são diretamente relacionadas com as forças intermoleculares 

envolvidas na interação entre o composto e o receptor, e que igualmente 

descrevem as propriedades relacionadas ao transporte e à distribuição no 

sistema biológico (Andrews, Tiltelnolt, 1990). Para um melhor entendimento, 

estão relacionados na tabela 2, diferentes tipos de interações que podem 

ocorrer entre o fármaco e o receptor, bem como, as propriedades moleculares 

envolvidas e os correspondentes parâmetros descritores. 

 

TABELA 2 

Interações moleculares de um fármaco com seu receptor e 

correspondentes propriedades moleculares e parâmetros descritores 

envolvidos. 

 

Interação fármaco-receptor Propriedade 

molecular 

Parâmetro descritor* 

Hidrofóbica Hidrofobicidade logP, π, ƒ 

 

Iônica, íon-dipolo, dipolo-dipolo, ligação 

de hidrogênio, transferência de carga 

 

 

Efeito eletrônico 

 

σ, σm, σp, ℑ, ℜ, ν, δ
13

 

Forças de London Polarizabilidade MR, MV 

 

estereoquímica Topologia Es, rV, (L, B1, B2, B3 e B4) 

*: logP: coeficiente partição; π: constante de grupo substituinte de Hansch; ƒ: constante de fragmento de 

Rekker; σ, σm, σp: constante de grupo substituinte de Hammet;  ℑ, ℜ: constantes de Swain e Lupton; ν, 

δ
13: parâmetros espectroscópicos; MR: refratividade molar; MV: volume molar; Es: constante de Taft; rV: 

raio de Van de Waals; L, B1, B2, B3 e B4: parâmetros estéricos popostos por Verloop. 
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 A seguir, será feita uma abordagem das propriedades físico-químicas, 

hidrofobicidade e efeito eletrônico, assim como dos principais parâmetros 

descritores envolvidos com estas propriedades. 

 

4.2.1. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS QUE INFLUENCIAM A AÇÃO DE 

FÁRMACOS E PARÂMETROS RELACIONADOS 

 

4.2.1.1. HIDROFOBICIDADE 

 

Um fármaco precisa estar presente em concentrações adequadas nos 

seus locais de ação para produzir seus efeitos característicos. Embora seja 

evidente que depende diretamente da quantidade de fármaco administrado, as 

concentrações atingidas também dependem do grau e da taxa de sua 

absorção, ligação ao receptor ou localização dos tecidos, da sua 

biotransformação e da sua excreção (Hardman, Limbird, Gilman, 2001). A 

absorção, distribuição, biotransformação e excreção de um fármaco envolvem 

a passagem através de membranas celulares, sendo assim, este transporte é 

diretamente influenciado pelo tamanho e o formato do fármaco, sua 

solubilidade no local de absorção, o grau de ionização e a lipofilicidade das 

formas ionizadas e não-ionizadas (Tavares, 2004; Hardman, Limbird, Gilman, 

2001). 

 

 O modelo mais aceito de membrana celular é o modelo do mosaico 

fluido, proposto por Singer e Nicolson (1972), figura 3, em que a estrutura é 

formada por uma dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas 

voltadas para o interior e as hidrofílicas voltadas para o exterior. Participam da 

composição proteínas (integrais ou periféricas) e glicídios ligados às proteínas 

(glicoproteínas) ou lipídios (glicolipídios). Esta estrutura é permeável à água e 

soluções lipossolúveis, porém impermeáveis a íons e às moléculas polares não 

carregadas (glicídios) (Guyton, Hall, 1997).     
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FIGURA 3: Modelo de mosaico fluido da membrana. 

 

 A maior parte dos fármacos consiste em ácidos ou bases fracos, 

presentes em solução nas formas não ionizada e ionizada. De maneira geral, 

as moléculas não-ionizadas são mais lipossolúveis e podem difundir-se através 

da membrana celular por processo passivo, na dependência do gradiente de 

concentração do sistema e do coeficiente de partição da molécula, figura 4 

(Tavares, 2004; Barreiro, Fraga, 2001). Por outro lado, as moléculas ionizadas 

geralmente não conseguem penetrar na membrana biológica por causa de sua 

baixa lipossolubilidade e por, normalmente, se encontrarem solvatadas por 

moléculas de água, dificultando o processo de absorção passiva (Barreiro, 

Fraga, 2001). Desta maneira, a absorção da forma ionizada, quando existente, 

ocorre por processo ativo e tem sua distribuição condicionada à sua constante 

de ionização e ao pH do meio (Tavares, 2004). 
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FIGURA 4: Grau de ionização e absorção passiva de ácidos ou bases fracas. 

(adaptada de Barreiro, Fraga, 2001) 

 

 A hidrofobicidade regula o transporte e a distribuição do fármaco pelo 

sistema biológico, além de contribuir com as interações fármaco-receptor 

(Hansch, Leo, 1995; Kubinyi, 1993). 

 

 

4.2.1.1.1 COEFICIENTE DE PARTIÇÃO 

 

O valor do coeficiente de partição de uma determinada espécie química 

pode ser utilizado como parâmetro de hidrofobicidade em estudos que 

relacionam a atividade biológica com a estrutura da molécula, sendo definido 

como a razão entre as concentrações que se estabelecem, em condições de 

equilíbrio, de uma determinada espécie química, quando dissolvida em um 

sistema constituído por duas fases, sendo uma orgânica e outra aquosa, 

equação 1 (Tavares, 2004, Foye, Lemke, Williams, 1995; Kubinyi, 1993; 

Dearden, Bresnen,1988).  
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P = Corg / Caq      ou     log P = log Corg – log Caq equação 1 

 

Em que:  

P = coeficiente de partição; 

Corg= concentração de composto na fase orgânica em condições de equilíbrio; 

Caq= concentração de composto na fase aquosa em condições de equilíbrio. 

 

 De acordo com a equação 1, valores positivos de logP refletem uma 

preferência pela fase orgânica enquanto que valores negativos de logP 

refletem preferência pela fase aquosa. 

 

 Vários tipos de solventes são utilizados na determinação do coeficiente 

de partição, no entanto, o sistema n-octanol/tampão fosfato pH=7,4 é o 

solvente que tem demonstrado melhores condições para uso (Tavares, 2004; 

Kubinyi, 1993, Rekker, Mannhold, 1992). Entre as muitas vantagens deste 

sistema destacam-se as que se seguem: possui ampla capacidade de 

dissolução para diferentes compostos químicos uma vez que possui longa 

cadeia de carbono além do grupo hidroxila; não é volátil à temperatura 

ambiente; possui baixa absorção na região do U.V.; é quimicamente estável e 

disponível comercialmente; embora imiscível em água, tem capacidade de 

dissolver até 2,3 M de água, nas condições de equilíbrio e apresenta um grupo 

hidroxila que pode agir como doador e como receptor na formação de ligações 

de hidrogênio, assim, desta forma, as ligações de hidrogênio de uma molécula 

solvatada não precisam ser quebradas durante sua transferência da fase 

orgânica para a fase aquosa, fazendo com que se expresse apenas as 

interações hidrofóbicas (Tavares, 2004; Kubinyi, 1993; Rekker, Mannhold, 

1992; Kubinyi, 1979). 

 

 Entre os diversos métodos de determinação do coeficiente de partição, o 

método denominado shake-flask (Tavares, 2004; Kubinyi, 1993; Hansch, 

Sammes, Taylor, 1990) é aplicado por ser um método direto. Este é, do ponto 

de vista técnico, um método relativamente simples, e se baseia na dissolução 

de um composto em um sistema bifásico, formado por um solvente polar e 

outro apolar. Este método é adequado, particularmente, para substâncias com 
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valores de coeficiente de partição na faixa compreendida entre 0,0 e 4,0 

(Hansch, Sammes, Taylor, 1990; Dearden, 1988; Kubinyi, 1979), porém as 

substâncias devem estar puras para determinação confiável do respectivo 

coeficiente de partição (Tavares, 2004).  Cromatografia em camada delgada, 

CCD, e cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE, têm sido alternativas na 

determinação do coeficiente de partição (Tavares, 2004). Estes métodos 

cromatográficos têm sido muito utilizados, pois apresentam algumas vantagens 

em relação ao método shake-flask. Dentre eles, citam-se a rapidez na 

execução dos ensaios e a precisão de determinação do coeficiente de partição 

de compostos que não apresentam alto grau de pureza ou que apresentem 

valores de logP muito elevados. Contudo, necessitam de padrões com 

coeficiente de partição em sistema n-octanoágua conhecidos para a calibração 

do sistema cromatrográfico (Tavares, 2004; Kubinyi, 1979) 

 

 

4.2.1.1.2. PARÂMETRO π DE HANSCH-FUJITA 

 

 Hansch e Fujita (1964) definiram o parâmetro π, que representa a 

contribuição hidrofóbica de um determinado substituinte. Este parâmetro é 

definido como sendo a relação entre o logaritmo do coeficiente de partição de 

um composto substituído e o logaritmo do coeficiente de partição de seu 

análogo não-substituído, equação 2. 

 

πx = log Px – log PH equação 2 

 

Em que:  

πx = parâmetro que reflete a contribuição hidrofóbica do grupo substituinte X; 

Px= coeficiente de partição do composto substituído; 

PH= coeficiente de partição do composto não-substituído (quando X=H). 

 

 O parâmetro π de Hansch-Fujita tem sido bastante utilizado como 

medida da contribuição hidrofóbica de grupos substituintes, uma vez que mede 

a contribuição individual desses grupos para o coeficiente de partição de uma 

molécula (Tavares, 2004; Kubinyi, 1993; Hansch, Sammes, Taylor, 1990). A 
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posição do grupo substituinte influi significativamente no valor da constante de 

hidrofobicidade π (Tavares, 2004), sendo possível observar diferentes valores 

para um mesmo grupo substituinte em função de sua posição na molécula 

(Tavares, 2004; Kubinyi, 1993). 

 

 Por definição, valores positivos de π de Hansch são encontrados para 

grupos substituintes com caráter mais lipofílico, enquanto que valores 

negativos apresentam caráter mais hidrofílico (Hansch, Leo, Hoeckman, 1995; 

Hansch, Leo, 1995; Kubinyi, 1993; Hansch, Sammes, Taylor, 1990; Kubinyi, 

1979). 

  

 

4.2.1.2. EFEITO ELETRÔNICO 

 

O efeito eletrônico, tanto indutivo quanto de ressonância, de um grupo 

substituinte é uma propriedade físico-química que descreve a influência deste 

grupo na distribuição eletrônica da molécula. As propriedades eletrônicas 

podem ser descritas por uma gama de diferentes parâmetros como, por 

exemplo, constante σ de Hammet (Hansch, Leo, Taft, 1991), parâmetros de 

campo ℑ    e ressonância ℜ de Swain e Lupton (Swain, Lupton, 1968), valores de 

pka, entre outros. Os parâmetros eletrônicos normalmente se referem a 

determinados átomos ou grupos de átomos, e descrevem as interações de 

natureza polar que se estabelecem entre o fármaco e o receptor (Kubinyi, 

1993). 

 

 

4.2.1.2.1. PARÂMETRO σ DE HAMMET 

 

 A compreensão da natureza e grandeza dos efeitos eletrônicos de cada 

substituinte depende do entendimento dos conceitos de físico-química orgânica 

desenvolvidos por Hammet (1937). Hammet postulou que os efeitos eletrônicos 

de um conjunto de substituintes eram similares em reações orgânicas 

diferentes. Assim, os valores de efeito eletrônico de grupos substituintes 

determinados em uma reação orgânica padrão, poderiam ser utilizados para 
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estimar o comportamento de reações similares (Silverman, 2006; Hansch, Leo, 

Taft, 1991). 

 

 Hammet estudou a constante ionização de ácidos benzóicos, Ka, para ou 

meta substituídos, em água a 25 ºC, figura 5.  

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Reação de ionização de ácidos benzóicos para ou meta 

substituídos 

 

A seguir, foi verificada a relação logarítmica entre os valores de log KX 

(logaritmo da constante de ionização para o correspondente ácido benzóico X-

substituído) e de log KH (logaritmo da constante de ionização para o 

correspondente ácido benzóico não-substituído). Dessa forma, foi definido o 

parâmetro eletrônico do substituinte, σ de Hammet, equação 3. 

 

σ = log Kx – log KH equação 3 

 

Em que:  

σ = parâmetro que reflete a contribuição eletrônica do grupo substituinte X; 

Kx= constante de ionização do ácido benzóico X-substituído; 

KH= constante de ionização do ácido benzóico não-substituído (quando X=H). 

 

 As constantes σ são denominadas constantes de grupo, uma vez que 

caracterizam o comportamento eletrônico de um dado grupo substituinte. Os 

valores absolutos de σ refletem a grandeza do efeito eletrônico, sejam eles 

indutivos ou de ressonância, exercidos pelo substituinte sobre o centro de 

reação ou sobre a propriedade físico-química medida. Valores positivos de σ 

são observados para grupos substituintes aceptores de elétrons, enquanto que 
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valores negativos são observados em substituintes doadores de elétrons 

(Tavares, 2004; Hansch, Leo, 1995). 

 

 A partir dos valores de σ obtidos para diversos grupos substituintes, 

Hammet propôs uma relação linear de energia livre, conhecida por equação de 

Hammet. Esta equação correlaciona os valores de σ obtidos para os 

substituintes nas posições para e meta do anel benzênico sobre a posição de 

equilíbrio ou sobre a velocidade para o estabelecimento do equilíbrio, em 

reação de mesmo tipo para os compostos estudados, equação 4 (Tavares, 

2004). 

 

log Kx = ρσ +log KH equação 4 

 

Em que:  

Kx= constante de equilíbrio ou de velocidade do composto substituído; 

ρ = constante de reação; 

σ = constante de grupo; 

KH= constante de equilíbrio ou de velocidade do composto não-substituído. 

 

 O valor do coeficiente angular da equação de Hammet corresponde a 

constante ρ, que é denominada de constante de reação. Sua grandeza mede a 

suscetibilidade da reação ou da propriedade medida ao efeito polar exercido 

pelo substituinte e depende da reação que a definiu. Valores positivos de ρ são 

observados em reações favorecidas por grupos que atraem elétrons e valores 

negativos, por grupos que repelem elétrons. O valor absoluto de ρ expressa a 

sensibilidade da reação ao efeito de grupos substituintes, ou seja, quanto maior 

o valor absoluto, maior é a suscetibilidade da reação ao efeito de grupo 

(Tavares, 2004, Hansch, Leo, 1995; Kubiniy, 1993; Hansch, Sammes, Taylor, 

1990). 

 

 A constante de grupo proposta por Hammet seria uma medida do efeito 

polar de grupos substituintes sobre o centro de reação, caracterizado como a 

somatória dos efeitos de ressonância e indutivo, (Taft e Lewis, 1958), equações 

5 e 6. 
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σp = σI + σR equação 5 

  

σm = σI + ασR equação 6 

 

Em que: 

σp e σm = valores da constante de σ Hammet para substituintes em posições 

para ou meta no anel benzênico, respectivamente; 

σI  e σR = contribuições dos efeitos indutivo e de ressonância respectivamente; 

α = fator de correção para o efeito de ressonância a partir da posição meta. 

 

 A separação do parâmetro σ em seus componentes indutivo e de 

ressonância é importante por possibilitar a utilização da equação de Hammet 

expandida, equação 7, pela qual se torna possível a análise das contribuições 

relativas dos efeitos indutivos e de ressonância separadamente (Tavares, 

2004). 

 

log Kx = ρI σI + ρR σR + log KH equação 7 

 

Em que:  

Kx= constante de equilíbrio ou de velocidade do composto substituído; 

ρI = constante de reação relacionada ao efeito indutivo; 

σI = contribuição do efeito indutivo; 

ρR = constante de reação relacionada ao efeito de ressonância; 

σR = contribuição do efeito de ressonância; 

KH= constante de equilíbrio ou de velocidade do composto não-substituído. 

 

4.2.1.2.2. CONSTANTES ℑ E ℜ DE SWAIN E LUPTON 

 

 Swain e Lupton (1968) propuseram o desmembramento do efeito 

eletrônico de grupos substituintes no efeito indutivo ou de campo (ℑ - field), e 

no efeito de ressonância (ℜ - resonance). Estes dois parâmetros foram 

considerados como combinações lineares e equivalentes ao valor da constante 

σ de hammet, equação 8. 
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σ = fℑℑℑℑ + rℜℜℜℜ equação 8 

 

Em que: 

σ = constante de grupo; 

ℑ = efeito indutivo ou de campo; 

ℜ = efeito de ressonância; 

f e r = coeficientes empíricos e independentes. 

 

 Parâmetos obtidos por técnicas espectrométricas, tais como freqüência 

de absorção na região do infravermelho, ν, deslocamentos químicos de RMN-
1H e RMN-13C, δ, podem ser utilizados como parâmetros eletrônicos para 

descreverem o efeito eletrônico de grupos substituintes, principalmente em 

casos onde os valores das constantes de grupo σ não são tabelados ou, não 

adequados para o sistema em estudo (Tavares, 2004; Tavares, Amaral, 1997). 

 

 

4.2.2. ESCOLHA DE GRUPOS SUBSTITUINTES  

 

 O método de seleção de grupos substituintes propostos por Craig (1971) 

permite que diferentes propriedades físico-químicas possam ser 

interrelacionadas, e posteriormente os dados obtidos, possam direcionar para o 

planejamento de novos análogos. Craig (1971) estudou as relações entre 

vários descritores estruturais e demonstrou que a constante de hidrofobicidade 

π, determinada por Hansch para sistemas benzênicos para ou meta 

substituídos (Hansch, Fujita 1964), é estatisticamente independente da 

constante σ, determinada por Hammet (Hammet, 1937).  

 

A escolha dos grupos substituintes realizada pela influência dos efeitos 

eletrônicos (σ) e de hidrofobicidade (π), de acordo com o Diagrama de Craig, 

figura 6 (Craig, 1971), visando o estudo da atividade biológica deve ser 

realizada considerando a maior dispersão possível no diagrama, ou seja, os 

substituintes devem ser selecionados de forma a abranger os quatro 

quadrantes da distribuição cartesiana (Craig, 1971).  
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FIGURA 6: Diagrama de Craig (Craig, 1971). 

 

Quando não se tem conhecimento sobre o comportamento da série a ser 

estudada, alguns grupos substituintes devem ser incluídos no estudo (Tavares, 

2004; Kubinyi, 1993). Entre eles: grupo nitro (NO2) – aceptor de elétrons; grupo 

amino (NH2) – doador de elétrons com características polares; bromo e cloro 

(Br e Cl) – aceptores de elétrons de caráter lipofílico; grupo metila (CH3) – 

doador de elétrons; hidrogênio (H) – considerado o composto de partida do 

diagrama. 

 

 

4.3. MODIFICAÇÃO MOLECULAR 

 

 A descoberta de novos fármacos com estrutura química completamente 

nova é altamente dispendiosa, envolve vários anos de pesquisa e exige o 

esforço de equipes multi-disciplinares, sendo a otimização daqueles já 

existentes mais acessível técnica e financeiramente. Por outro lado, a 

modificação estrutural de compostos já existentes tem se mostrado como 

estratégia bastante promissora (Masunari, Tavares, 2007; 2006; Masunari, 

2005; Silverman, 2004; Tavares, 2004; Barreiro, Fraga, 2001; Foye, Lemke, 

Willians, 1995). Diante disso, muitos pesquisadores têm voltado sua atenção 

para a otimização de fármacos com atividade biológica conhecida, alterando 

suas propriedades farmacológicas e farmacocinéticas através do emprego de 

métodos de modificação molecular (Dias, 2005; Barreiro et al., 2002). 
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A modificação molecular visa alterar problemas que podem limitar a 

utilização de um fármaco e/ou explorar esses efeitos indesejáveis a fim de se 

obter diferentes aplicações dos compostos estudados (Barreiro et al., 2002; 

Chung, Ferreira, 1999; Korolkovas, 1988). Dentre as vantagens resultantes do 

emprego de técnicas de modificação molecular no desenvolvimento de novos 

fármacos, citam-se a possibilidade de obtenção de compostos com atividade 

superior e/ou menor toxicidade, a produção de novos fármacos com custo 

reduzido, similaridade com a síntese da molécula líder, além de que os 

resultados obtidos de atividade biológica podem ser associados aos 

parâmetros físico-químicos dos compostos, a fim de elucidar a relação entre 

estrutura química e a atividade biológica (Dias, 2005; Masunari, 2005; Tavares, 

2004, Chung, Ferreira, 1999). 

 

Diversas estratégias são conhecidas para a introdução de modificação 

molecular em um composto líder, com o objetivo de melhorar suas 

características farmacológicas (Silverman, 2004; Barreiro et al., 2002; Barreiro, 

Fraga, 2001; Chung, Ferreira, 1999; Korolkovas, 1988). Dentre estas, a 

modificação molecular fundamentada no bioisosterismo tem permitido o 

planejamento e a identificação de novos análogos com melhor perfil 

terapêutico, resultado da otimização farmacológica do composto líder (Lima, 

Barreiro, 2005; Silverman, 2004; Barreiro, Fraga, 2001, Patani, La Voie, 1996; 

Burger, 1991). 

 

O conceito de bioisosterismo está baseado em modificação que cause 

mudança em alguma característica físico-química ou estrutural do composto 

líder, sendo estritamente necessário que esta modificação mantenha o seu 

efeito biológico e, consequentemente, o reconhecimento do fármaco pelo 

receptor (Lima, Barreiro, 2005; Barreiro, Fraga, 2001; Patani, La Voie, 1996).  

 

 De maneira geral, o bioisóstero, relativamente ao seu protótipo, pode 

variar o tamanho e forma da molécula. A forma molecular pode variar em 

função dos ângulos de ligação, e influenciar, por exemplo, a distribuição 

eletrônica com variação de cargas, efeitos eletrônicos, lipossolubilidade, 

hidrofobicidade, pKa, reatividade química, a capacidade de fazer ligações de 
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hidrogênio e variações nos fatores conformacionais, incluindo a capacidade de 

formar novas ligações de hidrogênio (intra- e intermolecular) nos bioisósteros 

diferentes do composto líder (Lima, Barreiro, 2005; Silverman, 2004; Barreiro, 

Fraga, 2001; Foye, Lemke, Willians, 1995). 

 

 O termo bioisosterismo surgiu da aplicação do princípio do isosterismo 

(Barreiro, Fraga, 2001, Patani, La Voie, 1996; Foye, Lemke, Willians, 1995), 

desenvolvido por Langmuir (1919), em moléculas bioativas, que defendia que 

átomos ou grupos de átomos com estrutura eletrônica e propriedades físico-

químicas similares apresentavam o mesmo comportamento no sistema 

biológico. Nessa definição foram consideradas as moléculas que continham o 

mesmo número de átomos, a mesma disposição e número de eletróns e as 

mesmas características fisico-químicas (Patani, La Voie, 1996). 

 

 Em 1951, Friedman introduziu o termo bioisosterismo para descrever o 

fenômeno observado entre substâncias estruturalmente relacionadas que 

apresentavam propriedades biológicas similares ou antagônicas (Friedman, 

1951). Em 1970, Burger classificou e subdividiu os bioisósteros em duas 

grandes classes (Burger, 1970), sendo elas formadas pelos bioisósteros 

clássicos e não clássicos, tabela 3. 
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TABELA 3 

Bioisósteros clássicos e bioisósteros não-clássicos 

 

Bioisósteros clássicos 

Monovalentes Divalentes Trivalentes Tetravalentes Anéis 

F, OH, NH2, CH3, OR, Cl, 

SH, PH, Br, I 

-CH2- 

-O- 

-S- 

-Se- 

-Te 

=CH- 

=N- 

=P- 

=As- 

 

=C= 

=Si= 

=N+= 

=P+= 

 

Bioisósteros não-clássicos 

-CO- 

-CO2- 

-SO- 

-SO2NR- 

-CON- 

-CH(CN)- 

R-S-R’ 

R-N(CN)-

R’ 

-COOH 

-SO3H 

tetrazol 

-SO2NHR 

 

 

=N- 

-C(CN)= 

-halogênio 

-CF3 

-CN 

-SO2NH2 

-PO(OH)NH2 

 

 

 

-NHCONH2 

-NH-CS-NH2 

-H 

-F 

 

-OH 

-CH2OH 

-CONH- 

-NHCO- 

-COOR- 

-ROCO- 

 

Catecol 

-benzinidazol 

-CONH2 

-CSNH2 

 

 

 

 

-C5H4N 

-C4H4N 

Fonte: Barreiro, Fraga, 2001. 

   

 O emprego adequado do bioisosterismo exige que os parâmetros físico-

químicos sejam cuidadosamente analisados, de maneira a se antecipar as 

eventuais alterações em termos de propriedades físico-químicas que o 

bioisostéro irá apresentar (Lima, Barreiro, 2005; Silverman, 2004; Barreiro, 

Fraga, 2001; Foye, Lemke, Willians, 1995). 

 

 Algumas modificações alteram drasticamente as propriedades físico-

químicas das substâncias, tanto quanto sua atividade biológica, como por 

exemplo, a substituição de um grupamento –OH por um –NH2 em um 

composto aromático, figura 7. Neste exemplo de substituição clássica a 
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alteração causada no pKa resulta em mudanças no perfil farmacocinético dos 

bioisósteros. Desta forma, é possível prever alterações na hidrofobicidade e na 

reatividade química (Barreiro, Fraga, 2001). 

 

 

 

FIGURA 7: Bioisosterismo clássico monovalente 

  

 

Portanto, embora grupamentos envolvidos possam ser considerados 

bioisostéricos, a atividade relativa dos compostos se modifica drasticamente 

(Barreiro, Fraga, 2001). Desta forma, a modificação molecular realizada com 

êxito em uma série de análogos não terá necessariamente os mesmos 

resultados promissores para outra série em estudos. 

 

 

4.4. NIFUROXAZIDA 
 
 

A nifuroxazida é um fármaco pertencente à classe dos nitrofuranos. O 

primeiro composto desta classe a ser introduzido em terapêutica foi a 

nitrofurazona, nos anos 40 (Dodd, Stilman, 1944). Desde então, centenas de 

compostos derivados do 5-nitrofurano foram sintetizados e avaliados quanto a 

atividade antimicrobiana e demonstraram amplo espectro de ação, agindo 

sobre bactérias Gram-negativas, Gram-positivas e também sobre alguns 

protozoários (Korolkovas, França, 2005; Hardman, Limbird, Gilman, 2001, 

Tavares et al, 1999; Leonard, Andremont, Tancrede, 1985; Avril et al., 1980). 

Ressalta-se, entretanto, que apenas alguns destes compostos são utilizados na 

prática médica, devido ao fato de apresentarem alta toxicidade (Korolkovas, 

França, 2005; Aguirre et al., 2005, Cerecetto et al., 1998). Nas décadas de 80 e 
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90 pouca importância foi dada a essa classe de compostos, no entanto mais 

recentemente, novo interesse tem se voltado para esses compostos, visando, 

principalmente, a identificação de análogos terapeuticamente promissores. 

Apresentam-se, na tabela 4, alguns compostos 5-nitrofurânicos utilizados 

atualmente como fármacos (Korolkovas, França, 2005; Aguirre et al., 2005a, 

2005b; Hardman, Limbird, Gilman, 2001). 

 

Os compostos descritos na tabela 4 apresentam em comum o grupo 

azometínico (-CH=N-N<) ligado ao carbono 2 do anel heterocíclico. O grupo 

azometínico apresenta propriedade antimicrobiana intrínseca, o que resulta em 

um sinergismo farmacológico entre este grupo e o sistema 5-nitrofurano (Foye, 

Lemke, Willians, 1995). A conjugação entre estas duas subestruturas, figura 8, 

constitui o grupo farmacofórico responsável pela atividade antimicrobiana dos 

compostos nitrofurânicos. 

 

 

 
 

  

FIGURA 8: Grupo farmacofórico de compostos nitrofurânicos  

com atividade antimicrobiana. 
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TABELA 4 

Compostos nitrofurânicos utilizados atualmente na farmacoterapia 

humana 

 

Composto Características gerais 

 

 

 

Nitrofurazona 

 

Usado como bactericida. Atua sobre bactérias Gram-

positivas presentes em infecções superficiais. Usado em 

tratamento de queimaduras de segundo e terceiro graus. 

É tóxico quando administrado por via oral, causando 

hemólise e neuropatia periférica grave. Foi retirado do 

comércio em alguns países e, em outros como no Brasil, 

seu uso é permitido apenas por via tópica. 

 

 
Nitrofurantoína 

 

 

Usado como bactericida em concentrações terapêuticas 

que são atingidas apenas na urina. Usado em infecções 

urinárias. Apresenta a vantagem de raramente provocar 

resistência bacteriana durante tratamento prolongado 

com este fármaco 

 

 

Furazolidona 

 

Usado em infecções intestinais causadas por Giardia 

lamblia, porém não é o fármaco de 1ª escolha. Pode ser 

usado no tratamento de enterites e disenterias causadas 

por bactérias sensíveis (Salmonella, Shigella, V. 

cholerae). 

 

 

 

Nifurtimox 

 

Usado no tratamento da Doença de Chagas. Ineficiente 

no tratamento da fase crônica da doença. Dentre os 

efeitos tóxicos atribuídos a este fármaco citam-se 

anorexia, distúrbios psíquicos e comportamentais. Este 

fármaco não é comercializado no Brasil, porém ainda é 

utilizado em outros países da América Latina. 

 

Fontes: Korolkovas, França, 2005; Aguirre et al., 2005a, 2005b; Hardman, 

Limbird, Gilman, 2001. 
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 O mecanismo de ação antimicrobiana de compostos nitrofurânicos é 

dependente da redução in vivo do grupo nitro com geração de radicais livres 

tóxicos aos microrganismos (Viodé et al., 1999; Squella, et al., 1995). Estudos 

realizados por Viodé e colaboradores (Viodé et al., 1999), sugerem duas rotas 

possíveis, figura 9, para bioativação de compostos nitrofurânicos. 

 

 

 
 

 

FIGURA 9: Esquema da via bioredutiva de compostos nitro-heterocíclicos 

(adaptada de Viodé et al., 1999).  

 

 Na rota anaeróbia, o processo de redução do grupo nitro proporciona 

acúmulo de radical nitroânion gerado na primeira etapa. Este radical é 

posteriormente transformado em seu derivado nitroso correspondente. Na 

etapa final desta rota, ocorre redução do derivado nitroso e formação de 

derivado amino. Em condições aeróbias, o radical nitroânion gerado na 

primeira etapa reage com oxigênio gerando ânion superóxido, o qual é 

posteriormente transformado em peróxido de hidrogênio pela reação com a 

superóxido dismutase (S.O.D.). O acúmulo de peróxido de hidrogênio ocasiona 

a formação de hidroxila radicalar, que é uma espécie altamente prejudicial as 

células, pois reage com macromoléculas endógenas resultando em danos 

biológicos, como lesão de membrana, inativação enzimática e mutagênese 

(Viodé et al., 1999). 

  

Estudos sobre o comportamento de alguns compostos 5-nitrofurânicos 

(Avril et al., 1980), determinaram que a administração oral da nifuroxazida, 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

36 

figura 10, 5-nitro-2-furfurilideno 4-hidroxibenzidrazida, não condicionava o 

desenvolvimento de mecanismos de resistência microbiana causada por 

transferência de plasmídios.  

 

 

 
 

 

FIGURA 10: Estrutura química da nifuroxazida 

 

 A nifuroxazida apresenta características estruturais que propiciam o 

emprego de métodos de modificação molecular planejada, tornando este 

fármaco um composto líder para a identificação de novos análogos. 

 

 Em estudos realizados por Tavares (Tavares et al. 1999; Tavares, 

Penna, Amaral,1997; Tavares, 1993; Tavares, Vesssoni-Penna, Amaral, 1997) 

observou-se que a substituição da hidroxila fenólica da nifuroxazida por grupos 

aceptores de elétrons favorece a atividade antibacteriana frente às cepas de 

Staphylococcus aureus. Além disso, observou-se também que a 

hidrofobicidade é a propriedade físico-química de maior influência na atividade 

antimicrobiana dos compostos desta série (Tavares, Vessoni-Penna, Amaral, 

1991). 

 

 A substituição do anel 5-nitrofurânico pelo anel 5-nitrotiofênico favorece 

significativamente a atividade antimicrobiana frente à Staphylococcus aureus 

de séries análogas à nifuroxazida (Masunari, Tavares, 2007; 2006; Rezende, 

2002). Estudos comparativos entre estas duas séries (Tavares et al., 1999) 

demonstraram que o derivado 5-nitro-2-tiofilideno 4-acetilbenzidrazida 

apresentou um valor de concentração inibitória mínima (CIM= 0,16 µg/mL) 

sendo quatro vezes menor quando comparado com o derivado                         

5-nitro-2-furfurilideno 4-acetilbenzidrazida (CIM= 0,60 µg/mL), e ambos, com 

potência superior à nifuroxazida (CIM= 3,60 µg/mL). Além disso, vários 

análogos se mostraram ativos frente a cepas multirresistentes de 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

37 

Staphylococcus aureus (Masunari, Tavares, 2007; 2006; Masunari, 2005; 

Rezende, 2002). 

 

 Em outros estudos (Dias, 2005; Furlanetto, 2005) demonstrou-se que 

derivados 5-nitrotiofênicos, análogos à nifuroxazida, apresentam atividade 

frente ao Trypanossoma cruzi, agente causal da Doença de Chagas, sendo 

alguns análogos mais ativos que o benznidazol, único fármaco disponível no 

Brasil para o tratamento desta doença. 

 

 Desta forma, fica evidenciado o forte potencial da nifuroxazida como 

composto líder para o desenvolvimento de novos análogos, buscando assim, 

identificar compostos que sejam mais ativos e/ou menos tóxicos e, com 

potencial de aplicação como fármacos antimicrobianos.  
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Plano de Trabalho  
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Para este trabalho, foram planejados onze compostos, sendo quatro 

derivados 5-metilsulfonil-2-tiofilidênicos (série I) e sete derivados 5(6)-

benzofuroxânicos (série II), figura 11, com estruturas análogas à nifuroxazida. 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Estrutura química da nifuroxazida (A). Em destaque, os locais de 

modificação estrutural planejados neste estudo. (B) derivados 5-metilsulfonil-2-

tiofilidênicos e (C) derivados 5(6)-benzofuroxânicos. 

 

A troca do anel furânico pelo anel tiofênico neste trabalho, figura 11B, foi 

fundamentada no conceito de bioisosterismo clássico de anéis (Barreiro, Lima, 

2005; Barreiro, Fraga, 2001; Patani, La Voie, 1996). Estudos realizados em 

nosso grupo (Masunari, Tavares, 2007; 2006; Rezende 2002, Tavares et al., 

1999), demonstraram que a substituição do anel furânico da nifuroxazida pelo 

anel tiofênico favoreceu significativamente a atividade antimicrobiana. Com 

isso, e buscando obter análogos menos tóxicos optou-se também neste 

trabalho, por introduzir no anel tiofênico o grupo metilsulfonila, baseado em sua 

semelhança eletrônica com o grupo nitro, além de sua capacidade de sofrer 
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bioredução, o que, considerando o mecanismo de ação dos nitrocompostos, 

supostamente, manteria a bioatividade destes análogos.  

 

A troca do sistema nitrofurânico por benzofuroxânico, figura 11C, foi 

fundamentada na semelhança de atividade atribuída ao sistema 5-nitrofurânico 

(Aguirre et al., 2005a; 2005b; Cerecetto et al., 1999), ou seja, acredita-se que a 

redução do N-óxido seja capaz de gerar espécies radicalares, e assim permitir 

o desenvolvimento da atividade antimicrobiana.  

 

Assim e com o propósito de se identificar novos análogos ativos frente a 

Staphylococcus aureus e principalmente buscando menor toxicidade 

comparativamente ao composto de partida, realizou-se neste estudo a 

modificação na estrutura química da nifuroxazida, figura 11. O planejamento de 

substituição da hidroxila fenólica por diversos grupos substituintes foi 

fundamentado no Diagrama de Craig (1971) e avaliou-se seus efeitos na 

atividade antimicrobiana destes compostos, buscando, desta forma, identificar 

análogos com melhor perfil farmacológico.  

 

Os compostos foram preparados em três etapas, a saber: síntese de 

benzoatos de metila a partir de ácidos benzóicos substituídos; síntese de 

benzidrazidas substituídas a partir dos benzoatos de metila e síntese de Bases 

de Schiff a partir de benzidrazidas substituídas com 5-metilsulfonil-2-

tiofenocarboxaldeído, para obtenção da série I, e 5-formilbenzofuroxano, para 

obtenção da série II.  

 

Para avaliação da atividade antimicrobiana dos compostos planejados, 

propôs-se a determinação da concentração inibitória mínima (CIM) frente à 

cepa padrão (ATCC25923) de Staphylococcus aureus e os compostos que 

apresentaram maior atividade frente a este microrganismo foram também 

avaliados frente às cepas multirresistentes (VISA3 e 3SP/R33) (Oliveira, 2002; 

Oliveira,1998). 
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Materiais e Métodos 
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6.1. MATERIAIS 

 

6.1.1. REAGENTES E SOLVENTES 

 

• Ácidos benzóicos substituídos 99% - Aldrich Chemical Company, Inc.; 

• Hidrato de hidrazina 64% disponível no Laboratório de Planejamento e 

Desenvolvimento de Fármacos do FBT/FCF/USP; 

• 5-bromo-2-tiofenocarboxaldeído 95% - Aldrich Chemical Company, Inc.; 

• Metanosulfinato de sódio 85% - Aldrich Chemical Company, Inc.; 

• 4-cloro-3-nitrobenzaldeído 98% - Aldrich Chemical Company, Inc.; 

• Azida de sódio - Fluka and Riedel-de Haën Company; 

• Ácido acético - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório; 

• Álcool etílico PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório; 

• Álcool metílico PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório; 

• Ácido sulfúrico PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório; 

• Clorofórmio PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório; 

• Dimetilsulfóxido PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório; 

• Dimetilsulfóxido-d6 99,5% - Cambridge Isotope Laboratories, Inc.; 

• N,N-dimetilformamida PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório; 

• Éter etílico PA - Labsynth Produtos Químicos para Laboratório; 

• Éter de petróleo (30 – 70) PA - Labsynth Produtos Químicos para 

Laboratório; 

• Tolueno - Nuclear; 

•  Brometo de potássio grau espectroscópico - Aldrich Chemical Company, 

Inc.; 

• Pentóxido de fósforo - Fluka and Riedel-de Haën Company. 

 

6.1.2. EQUIPAMENTOS 

 

• Aparelho digital de ponto de fusão Micro-química modelo MQAPF-301; 

• Autoclave Tuttnauer Brinkmann 3870E; 

• Balança analítica digital Ohaus; 

• Balança digital Marte; 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

43 

• Elementar Analyser 24013 CHN, Perkin-Elmer; 

• Espectrofotômetro de Infravermelho Shimadzu IR-470; 

• Espectrômetro Bruker, modelo Advance DPX-300 Mhz; 

• Rotaevaporador Fisatom. 

 

6.1.3. MICRORGANISMOS E MEIOS DE CULTURA 

 

• Microrganismos: Staphylococcus aureus, cepa ATCC25923; 

 Staphylococcus aureus, cepa 3SP/R33*, isolada de 

pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – SP 

(Oliveira et al., 2001, Oliveira, 1998); 

 Staphylococcus aureus, cepa VISA3*, cepa isolada de 

biopsia de queimadura de pacientes hospitalizados no Hospital Geral Vila 

Penteado em São Paulo – SP (Oliveira, 2002). 

• PCA (Plate Count Agar), Fluka and Riedel-de Haën Company: ágar 

desidratado para métodos padronizados, dissolvido e esterilizado segundo 

especificações do rótulo; 

• TSB (Tryptic Soy Broth), Merck: meio de cultura, dissolvido e esterilizado 

segundo especificações do rótulo; 

• Solução fisiológica esterilizada (cloreto de sódio 0,85%). 

 

 

6.2. MÉTODOS 

 

 Foram planejadas neste trabalho as preparações de duas séries de 

compostos, a saber: 

 

 Série I: 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas; 

 Série II: 5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas substituídas. 

 

                                                 
* Cepas gentilmente disponibilizadas pelo Laboratório de Referência Nacional em Fagotipagem 
de Staphylococcus aureus (LRNFL) do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sob coordenação da Profa. Dra. Elsa 
Masae Mamizuka. 
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 Apresentam-se, a seguir, os métodos de preparação das benzidrazidas 

substituídas, comuns às duas séries, utilizadas como intermediários para 

obtenção dos compostos planejados.   

 

6.2.1.1. OBTENÇÃO DE BENZOATOS DE METILA (Tavares, 1993) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: Esterificação dos ácidos benzóicos substituídos. 

 

Os ácidos benzóicos (I) foram dissolvidos em metanol anidro em 

excesso (1:50). Adicionou-se pequeno volume de ácido sulfúrico para agir 

como catalisador. Este sistema foi mantido sob refluxo por quatro horas. Por 

rotaevaporação, reduziu-se o volume de metanol, obtendo-se o éster desejado 

(II) por resfriamento, que foi posteriormente filtrado, lavado com água destilada 

e seco em presença de pentóxido de fósforo. 

 

 

6.2.1.2. OBTENÇÃO DE BENZIDRAZIDAS para-SUBSTITUÍDAS (Tavares, 

1993) 

 

 

 

 

FIGURA 13: Reação de amonólise de ésteres substituídos 

  

 Hidrato de hidrazina 64% foi aquecida até 50-60 ºC sob agitação 

magnética e em seguida o benzoato de metila (II) foi adicionado em pequenas 

porções. A temperatura foi elevada até atingir refluxo e mantido sob essa 
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condição por dez minutos. Em seguida, resfriou-se o sistema em banhos 

sucessivos de água, gelo e gelo seco com etanol para cristalizar o produto 

desejado. A benzidrazida precipitada foi filtrada e seca em presença de 

pentóxido de fósforo. 

 

 

6.2.2. OBTENÇÃO DA SÉRIE I 

 

 Os derivados 5-metilsulfonil-2-tiofilidênicos foram obtidos em duas 

etapas, a saber:  

 

• preparação do aldeído 5-metilsufonil-2-tiofeno carboxaldeído; 

• preparação de 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas a 

partir de benzidrazidas substituídas e 5-metilsufonil-2-tiofeno 

carboxaldeído. 

 

 

6.2.2.1. OBTENÇÃO DE 5-METILSULFONIL-2-CARBOXALDEÍDO (Kada, 

Knoppova, Kovac, 1980) 

 

 

 
 

 

FIGURA 14: Reação de obtenção do 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído 

a partir de 5-bromo-2-tiofenocarboxaldeído 

 

Metanosulfinato de sódio e 5-bromo-2-tiofenocarboxaldeído foram 

adicionados em N,N-dimetilformamida e esta mistura foi aquecida até          

130-140ºC e mantida sob agitação magnética por um período de quatro horas. 

Após este período, o sistema foi resfriado e adicionou-se água destilada, 

seguido de extrações com clorofórmio. Adicionou-se sulfato de magnésio 
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anidro. O sistema foi filtrado e evaporou-se o clorofórmio até obtenção de um 

óleo. A cristalização foi feita com etanol/água. O aldeído obtido (IV) foi filtrado, 

lavado com água destilada e seco em presença de pentóxido de fósforo. 

 

 

6.2.2.2. OBTENÇÃO DE DERIVADOS 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDÊNI-

COS 

 

 

 
 

 

FIGURA 15: Reação de obtenção das 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 

benzidrazidas substituídas 

 

Adicionou-se 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído (IV) sobre mistura de 

água, ácido sulfúrico, ácido acético e metanol (8:7:8:20 v/v) (Tavares, 1993). 

Aqueceu-se o meio reacional até temperatura de refluxo, adicionando-se 

lentamente, sob agitação magnética constante, a benzidrazida substituída (III). 

Observou-se a formação de sólido amorfo (V), que depois de filtrado, foi lavado 

com água destilada e recristalizado em dimetilformamida/água. 

 

 

6.2.3. OBTENÇÃO DA SÉRIE II 

  

 Os derivados 5(6)-benzofuroxânicos foram obtidos em três etapas, a saber: 

 

• preparação do aldeído 4-azido-3-nitrobenzaldeído; 

• preparação de 5-formilbenzofuroxano; 

• preparação de 5(6)-benzofuroxano benzidrazidas substituídas a partir de 

benzidrazidas substituídas e 5-formilbenzofuroxano. 
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6.2.3.1. OBTENÇÃO DE 4-AZIDO-3-NITROBENZALDEÍDO (Ghosh, 

Whitehouse, 1968) 

 

4-cloro-3-nitrobenzaldeído e azida de sódio foram adicionados em 

dimetilsulfóxido. Esta mistura foi aquecida até 75 ºC e mantida sob agitação 

magnética por trinta minutos. Após este período, o sistema foi resfriado e 

adicionou-se água destilada, seguido de extrações com éter etílico. Adicionou-

se sulfato de magnésio anidro. O sistema foi filtrado e evaporou-se o éter até 

obtenção de um óleo. A cristalização foi feita de etanol/água. O aldeído obtido 

(VI) foi filtrado, lavado com água destilada e seco em presença de pentóxido de 

fósforo. 

 

 

 
 

 

FIGURA 16: Obtenção de 4-azido-3-nitrobenzaldeído 

 

 

6.2.3.2. OBTENÇÃO DE 5-FORMILBENZOFUROXANO (Ghosh, Whitehouse, 

1968) 

 

4-azido-3-nitrobenzaldeído (VI) foi colocado sob refluxo em tolueno por 

trinta minutos. O tolueno foi evaporado e o óleo obtido redissolvido em acetato 

de etila. Adicionou-se éter de petróleo e a solução foi resfriada. A cristalização 

foi feita de etanol/água. O aldeído obtido (VII) foi filtrado, lavado com água 

destilada e seco em presença de pentóxido de fósforo. 
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FIGURA 17: Reação de ciclocondensação de 4-azido-3-nitrobenzaldeído  

até formação do 5-formilbenzofuroxano 

 

 

6.2.3.3. OBTENÇÃO DE DERIVADOS 5(6)-BENZOFUROXÂNICOS 

 

Adicionou-se 5-formilbenzofuroxano (VII) sobre mistura de água, ácido 

sulfúrico, ácido acético e metanol (8:7:8:20 v/v) (Tavares, 1993). Aqueceu-se o 

meio reacional até temperatura de refluxo, adicionando-se lentamente, sob 

agitação magnética constante, a benzidrazida substituída (III). Observou-se a 

formação de sólido amorfo (VIII), que depois de filtrado foi lavado com água 

destilada e recristalizado em dimetilformamida/água. 

 

 

 
 

 

FIGURA 18: Reação de obtenção de 5(6)-benzofuroxanos  

benzidrazidas substituídas 

 

 

6.2.4. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

A estrutura química dos compostos sintetizados foi comprovada 

utilizando-se análise espectrométrica de absorção na região no Infravermelho 
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(IV), espectrometria de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN-1H) 

e de carbono (RMN-13C). A determinação da faixa de fusão foi utilizada como 

critério de pureza dos compostos obtidos. 

 

 

6.2.4.1. FAIXA DE FUSÃO 

 

 As faixas de fusão dos compostos obtidos foram realizadas em 

lamínulas de vidro, utilizando-se aparelho digital de marca Micro-química 

modelo MQAPF-301. 

 

 

6.2.4.2. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 

 Os espectros no IV foram realizados em espectrofotômetro Shimadzu 

IR-470, utilizando-se dispersão em brometo de potássio. 

 

 

6.2.4.3. ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

  

Os espectros de RMN foram realizados em espectrômetro Bruker, 

modelo Advance DPX-300 Mhz, no Laboratório de Análise Instrumental/FCF/ 

USP. Utilizou-se dimetilsulfóxido-d6 como solvente e tetrametilsilano como 

padrão de referência interna. 

 

 

6.2.4.4. ANÁLISE ELEMENTAR 

 

 A análise elementar do aldeído 5-formilbenzofuroxano foi realizado em 

analisador CHN modelo Elementar Analyser 24013 CHN, Perkin-Elmer, na 

Central Analítica/IQ/USP. 

 

 

 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

50 

6.2.5. ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS 

 

A determinação da concentração inibitória mínima, CIM, dos compostos 

sintetizados frente à Staphylococcus aureus (cepas ATCC25923, 3SP/R33, 

VISA3) envolveu duas fases. Na primeira fase foi determinada, de forma 

quantitativa, a atividade antimicrobiana utilizando-se o método clássico de 

macrodiluição sucessiva (CLSI, 2006; Collins, 1995). Na segunda fase foi 

utilizada metodologia adaptada por Tavares e colaboradores (Tavares et al., 

1999; Tavares, Penna, Amaral, 1997, Tavares, 1993) com o propósito de se 

intensificar a sensibilidade do ensaio. Apresenta-se a seguir, os procedimentos 

adotados para realização dos ensaios. 

 

6.2.5.1. PREPARO DOS MEIOS DE CULTURA 

 

 Os meios de cultura utilizados nos ensaios, ágar PCA e caldo nutritivo 

TSB, foram preparados de acordo com as especificações do rótulo e 

esterilizados em autoclave a 121 ºC por trinta minutos. 

 

6.2.5.2. PREPARO DAS SOLUÇÕES-MÃE DE COMPOSTOS A SEREM 

TESTADOS 

    

Cada composto a ser testado, foi diluído em 10,0 mL de DMSO, a fim de 

originar solução com concentração equivalente a 800 µg/mL. Foram 

transferidos 2,0 mL desta solução para frasco contendo 8,0 mL de TSB de 

forma a originar solução de concentração equivalente a 160 µg/mL, 

posteriormente empregada na execução dos ensaios. Devido à baixa 

solubilidade dos compostos 5(6)benzofuroxano 4-nitrobenzidrazida e          

5(6)-benzofuroxano 4-metilbenzidrazida, apresentada no meio de cultura TSB, 

optou-se em preparar uma solução-mãe de concentração equivalente a 600 

µg/mL. 
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6.2.5.3. PREPARO DO INÓCULO 

 

6.2.5.3.1. PREPARO DO INÓCULO DA CEPA ATCC25923 

 

 As culturas de Staphylococcus aureus foram cultivadas em três tubos de 

ensaio contendo PCA inclinado e incubadas a 35 ºC por 24 horas. Procedeu-se 

a lavagem das colônias utilizando-se para cada tubo 5,0 mL de solução 

fisiológica previamente esterilizada. As suspensões foram transferidas para 

frasco contendo pérolas de vidro e barra magnética, seguido de agitação 

constante por 30 minutos, a fim de obter a homogeneização do meio. 

Transferiu-se 1,0 mL desta suspensão para frasco contendo 99,0 mL de 

solução fisiológica, pérolas de vidro e barra magnética, seguido de agitação 

constante por 15 minutos, gerando suspensão com concentração de 

microrganismos de 1,0 x 10-2 em relação a suspensão inicial. Este mesmo 

procedimento foi repetido para gerar a suspensão de concentração 1,0 x 10-4. 

Para obter o inóculo final, foi transferido 1,0 mL da suspensão anterior, para 

frasco contendo 99,0 mL TSB, pérolas de vidro e barra magnética e mantido 

sob agitação por 15 minutos, gerando suspensão de 104 unidades formadoras 

de colônia/mL, posteriormente utilizada nos ensaios. 

 

6.2.5.3.2. PREPARO DO INÓCULO DAS CEPAS 3SP/R33 E VISA3 

 

As cepas multirresistentes, estocadas em glicerol e mantidas congeladas 

foram diluídas em meio de cultura TSB na proporção de 1:200 (v/v). Esta 

suspensão foi incubada à 35 ºC por 20 horas, sendo que após este período, 

obtém-se suspensão com turbidez equivalente a solução padrão 0,5 na escala 

de McFarland (CLSI, 2006). Esta suspensão apresenta concentração de 

aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/mL. Transferiu-se 1,0 mL desta suspensão 

para frasco contendo 99,0 mL de solução fisiológica, pérolas de vidro e barra 

magnética, seguido de agitação constante por 15 minutos, gerando suspensão 

com concentração de microrganismos de 1,0 x 10-2 em relação a suspensão 

inicial. Para obter o inóculo final, foi transferido 1,0 mL da suspensão anterior, 

para frasco contendo 99,0 mL TSB, pérolas de vidro e barra magnética e 
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mantido sob agitação por 15 minutos, gerando suspensão de 104 UFC/mL, 

posteriormente utilizada nos ensaios. 

 

6.2.5.4. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA, CIM 

 

 A CIM dos compostos foi determinada por método de macrodiluição em 

tubos. Apresenta-se, na figura 19, o procedimento geral para realização dos 

ensaios biológicos. 

 

FIGURA 19: Procedimento geral adotado na determinação da CIM. 

 

FASE I 

 

  Numera-se de 1 a 12 três séries de tubos de ensaio previamente 

esterilizados. Procede-se a transferência de 1,0 mL de TSB, para cada tubo de 

ensaio, com exceção do tubo 1. Transfere-se 1,0 mL da solução-mãe para os 

tubos 1 e 2 de cada série. A solução contida no tubo 2 é homogeneizada, 

transferindo-se em seguida, 1,0 mL desta solução para o tubo 3, e assim 

sucessivamente até o tubo 11. Adiciona-se 1,0 mL de inóculo em todos os 
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tubos, com exceção do tubo 11. Procede-se homogeneização de todos os 

tubos, incubando-os a 35 ºC. 

 

  Leituras de inibição/crescimento microbiano são executadas após 18, 24 

e 48 horas observando-se, a cada leitura, o controle de esterilidade da solução 

teste, tubo 11, e o controle microbiano, tubo 12. A leitura realizada com 18 

horas de incubação à 35 ºC é considerada como resultado de interesse. As 

leituras realizadas com 24 e 48 horas são utilizadas como simples confirmação 

de resultados e controle de esterilidade do tubo 11. 

   

FASE II 

 

 Para a realização da fase II, utiliza-se metodologia desenvolvida por 

Tavares e colabores (Tavares et al., 1999; Tavares, Penna, Amaral, 1997, 

Tavares, 1993) a fim de intensificar a sensibilidade do método.  

 

 Parte-se inicialmente da solução com concentração equivalente a 800 

µg/mL (ou 600µg/mL para os derivados 4-NO2 e 4-OH substituídos) do 

composto em DMSO. São realizadas diluições sucessivas em meio de cultura 

TSB a fim de obter solução com concentração final equivalente a duas vezes a 

CIM determinada na fase I. 

 

 Utiliza-se nesta fase, cinco séries de oito tubos, estando estes 

devidamente esterilizados e numerados. Trabalha-se, nesse caso, com 

concentrações intermediárias situadas na faixa de CIM obtida na fase I, ou 

seja, o tubo 1 deve apresentar concentração equivalente à CIM determinada na 

fase I e o tubo 6 deve apresentar concentração imediatamente anterior à CIM 

obtida na fase I. Nessa segunda etapa, os tubos 7 e 8 corresponderam aos 

controles de esterilidade e crescimento microbiano, respectivamente. Após o 

preparo das diluições correspondentes à cada tubo, estes são 

homogeneizados e incubados à 35 ºC. As leituras de inibição/crescimento 

microbiano foram realizadas após 18, 24 e 48 horas. 
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Resultados  
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7.1. SÍNTESE E IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS 

 

 Neste trabalho foram sintetizados e identificados, quatro derivados        

5-metilsulfonil-2-tiofilidênicos (série I), e sete derivados 5(6)-benzofuroxânicos 

(série II). Salienta-se que estes onze compostos apresentam estruturas 

químicas inéditas. A síntese total das duas séries foi realizada em três etapas. 

Na primeira etapa obtiveram-se os benzoatos de metila a partir de seus 

correspondentes ácidos benzóicos. Na segunda etapa, obtiveram-se as 

benzidrazidas substituídas a partir de seus correspondentes benzoatos de 

metila. Cita-se que alguns intermediários utilizados neste estudo, foram 

previamente sintetizados e identificados pelo grupo de pesquisa do Laboratório 

de Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos – FBT/FCF – USP sob 

coordenação do Prof. Assoc. Leoberto Costa Tavares (Masunari, Tavares, 

2007; 2006; Rezende, 2002) e foram gentilmente cedidos pelos autores para 

utilização neste estudo. A etapa final envolveu a preparação das Bases de 

Schiff pela reação das benzidrazidas substituídas com 5-metilsulfonil-2-

tiofenocarboxaldeído para obtenção da série I, e com 5-formilbenzofuroxano 

para obtenção da série II. 

 

 A identificação dos benzoatos de metila substituídos e suas respectivas 

benzidrazidas foi realizada mediante comparação da faixa de fusão 

experimental com a descrita em literatura. A identificação dos compostos finais 

foi realizada por análise espectrométrica de IV, RMN - +H e RMN - 13C 

(Silverstein, Basler, Morril, 2005). O grau de pureza dos compostos foi avaliado 

por determinação de faixa de fusão. A seguir, apresenta-se nas tabelas 5 a 8 o 

resultado referente à síntese dos intermediários e dos produtos finais. O 

procedimento detalhado da síntese total das duas séries encontra-se descrito 

no Anexo 1, “Procedimento experimental para preparação das séries I e II”. 

 

7.1.1. SÍNTESE DOS DERIVADOS 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDÊNICOS 

(série I) 

 

Nas tabelas 5, 6 e 7, apresentam-se os dados referentes a cada etapa 

de síntese envolvida no preparo das 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas 
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substituídas. Ressalta-se que os dados referentes à obtenção dos benzoatos 

de metila e suas respectivas benzidrazidas, tabelas 5 e 6, são comuns as duas 

séries. 

 

TABELA 5 

Síntese de benzoatos de metila para-R-substituídos 

 

Volume dos 
reagentes (mL) 

 
 

Rendimento 
(η %) 

 
 

Faixa de fusão 
(ºC) 

 
 

Composto 
(R) 

 
 

 
Material de 

partidaa 
g - (mol) 

 
 

CH3OH H2SO4  Exp. Lit.b  Exp. Lit.c 

Br  2,50 (0,012)  25,0 0,50  87 78  76,7-78,3 78-79 

Cl  2,50 (0,016)  25,0 0,50  82 95  39,5-40,8 42-44 

COCH3  2,00 (0,01)  25,0 0,50  75 92  86,4-90,4 89,0-91,0 

a: ácido benzóico para-substituído 

b: Tavares, 1993 

c: Beilstein’s Handbuch der Organischen Chemie 
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TABELA 6 

Síntese de benzidrazidas para-R-substituídas 

 

 

Rendimento 
(η %) 

 
 

Faixa de fusão 
(ºC) 

 
Composto 

(R) 

 
 

 
Material de 

partidaa 
g – (mol) 

  
Volume 

N2H4 64% 
(mL) 

 

Exp. Lit.b  Exp. Lit.c 

Hd  --  --  -- --  109,9-111,4 113-117 

Br  1,00 (0,005)  15,0  69 85  166,0-167-9 165-167 

Cl  1,00 (0,006)  15,0  72 88  162,7-165,3 163-165 

CH3
d  --  --  -- --  114,2-116,5 113-115 

COCH3  1,00 (0,005)  15,0  54 75  178,5-181,9 178-179 

NO2
e  --  --  -- --  218,8-220,4 217-219 

OHf  --  --  -- --  260,4-261,1 259-261 

a: benzoato de metila para-substituído 

b: Tavares, 1993 

c: Beilstein’s Handbuch der Organischen Chemie 

d: sintetizado e identificado por Masunari (2005) 

e: sintetizado e identificado por Rezende (2002) 

f: disponível comercialmente, Aldrich Chemical Company, Inc 

 

TABELA 7 

Síntese de 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas para-R-substituídas 

 

Rendimento 
(η %) 

 
 

Faixa de fusão 
(ºC) 

Composto 
(R) 

 
 

Material de 
partidaa 
g – (mol) 

 
 
 

Massa de 
aldeídob 
g – (mol) 

 
 

Exp. Lit.  Exp. Lit. 

H  0,25 (0,0018)  0,35 (0,0018)  87 --  255,5-261,3 -- 

Br  0,25 (0,0012)  0,22 (0,0012)  81 --  201,3-203,4 -- 

Cl  0,25 (0,0015)  0,28 (0,0015)  75 --  208,1-211,8 -- 

CH3  0,25 (0,0017)  0,32 (0,0017)  72 --  202,5-204,5 -- 

a: benzidrazidas para-substituídas 

b: 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído 
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7.1.2. SÍNTESE DE DERIVADOS 5(6)-BENZOFUROXÂNICOS (série II) 

 

Na tabela 8, apresenta-se os dados referentes a etapa final de síntese 

de 5(6)-benzofuroxano benzidrazidas substituídas. 

 

TABELA 8 

Síntese de 5(6)-benzofuroxano benzidrazidas para-R-substituídas 

 

Rendimento 
(η %) 

 
 

Faixa de fusão 
(ºC) 

 
Composto 

(R) 

 
 

 
Material de 

partidaa 
g – (mol) 

 
 
 

 
Massa de aldeídob 

g - (mol) 

 
 

Exp. Lit.  Exp. Lit. 

H  0,25 (0,0018)  0,29 (0,0018)  78 --  207,8-208,8 -- 

Br  0,25 (0,0012)  0,20 (0,0012)  82 --  169,8-173,4 -- 

Cl  0,25 (0,0015)  0,24 (0,0015)  85 --  241,0-215,8 -- 

CH3  0,25 (0,0017)  0,28(0,0017)  91 --  198,8-200,1 -- 

COCH3  0,25 (0,0014)  0,23 (0,0014)  79 --  154,6-156,1 -- 

NO2
  0,25 (0,0014)  0,23 (0,0014)  57 --  204,1-206,2 -- 

OH  0,25 (0,0017)  0,27 (0,0017)  88 --  295,7-297,1 -- 

a: benzidrazidas para-substituídas 

b: 5-formilbenzofuroxano 

 

7.1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS 

 

Apresenta-se nas tabelas 9 a 14, os dados referentes à confirmação das 

estruturas químicas dos compostos das duas séries. Serão apresentadas as 

leituras dos espectros de Infravermelho, RMN-+H e RMN-13C comuns aos 

compostos sintetizados. 
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TABELA 9 

Principais bandas de absorção (cm-1) na região do Infravermelho de  

5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas para-substituídas 

 

 
 

 
 
z 

R ν N-H  

(amida 2ª) 

ν =C-H  

(sp2) 

ν C=O  

(amida) 

ν C=C  

(aromático)  

δ N-H  

(banda II de amida 2ª) 

ν SO2  

(assim.) 

ν SO2  

(sim.) 

δ C-H  

(aromático) 

ν C-S 

H 3230 3140 1622 1581 e 1464 1532 1315 1129 752 594 

Br 3265 3155 1639 1595 e 1499 1558 1299 1131 764 589 

Cl 3330 3160 1642 1591 e 1492 1540 1296 1130 758 581 

CH3 3370 3164 1649 1601 e 1498 1576 1305 1136 762 586 
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TABELA 10 

Principais sinais de RMN-+H (ppm) em DMSO – d6 de 

 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas para-substituídas 

 

 
 

 
 
z 

R N-H 

(s, 1H) 

N=CH 

(s, 1H) 

Ar-Htiofeno 

(d, 1H) 

J (Hz) Ar-Hbenzeno 

(d, 2H) 

J (Hz) CH3 

(s, 3H) 

H 12,11 8,99 7,89 e 7,79 3,95 7,58 (m,5H) --- 3,41 

Br 12,19 8,99 7,90 e 7,79 3,96 7.86 e 7,63 7,54 3,44 

Cl 12,17 8,99 7,90 e 7,80 3,68 7,95 e 7,64 7,52 3,44 

CH3 11,91 8,60 7,67 e 7,46 3,32 7,71 e 7,22  7,58 3,31 

Nota: s: singleto; d: dupleto, m:multipleto 
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TABELA 11 

Principais sinais de RMN-13C (ppm) em DMSO – d6 de  

5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas para-substituídas 

 

 
 

 

z 
R C1’ C2’/C2’’ C3’/C3’’ C4’ C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

H 133,80 132,00 128,53 133,67 146,30 127,64    134,04 141,43 144,88 156,69 44,98 

Br 135,95 133,80 128,53 134,04 148,31 127,64 138,47 143,22 146,36 161,25 47,58 

Cl 136,95 132,64 129,10 133,72 146,29 128,34 137,69 142,31 145,57 161,28 47,46 

CH3 133,97 130,20 129,02 133,65 146,42 127,67 134,01 141,15 142,13 156,67 45,07 
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TABELA 12 

Principais bandas de absorção (cm-1) na região do Infravermelho de  

5(6)-benzofuroxano benzidrazidas para-substituídas 

 

 
 

 
 

z 
R ν N-H  

(amida 2ª) 

ν =C-H  

(sp2) 

ν C=O  

(amida) 

benzofuroxano  

 

δ C-H  

(aromático) 

H 3320 3228 1630 1591 1530 1508 736 

Br 3294 3205 1660 1601 1585 1545 762 

Cl 3310 3215 1650 1581 1539 1545 754 

CH3 3426 3235 1654 1611 1582 1537 730 

COCH3 3380 3226 1673 1615 1585 1532 739 

NO2
 3383 3220 1668 1605 1580 1527 752 

OH 3320 3228 1630 1591 1530 1508 758 
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TABELA 13 

Principais sinais de RMN-+H (ppm) em DMSO – d6 de  

5(6)-benzofuroxano benzidrazidas para-substituídas 

 

 
 

 
 

z 
Ar-Hbenzofuroxano  

R 

N-H 

(s, 1H) 

N=CH 

(s, 1H) (s, 1H) (d, 2H) J (Hz) 

Ar-Hbenzeno 

(d, 2H) 

 

J (Hz) 

H 12,12 8,69 8,42 7,83 6,24 7,47 (m, 5H) -- 

Br 12,30 8,52 7,97 7,91 7,87 7,78 e 7,71 8,32 

Cl 12,15 8,38 8,27 7,84 6,80 7,74 e 7,50 8,34 

CH3 12,15 8,49 8,36 7,84 5,56 8,03 e 7,33 7,79 

COCH3 12,29 8,48 8,34 8,03 10,89 7,94 e 7,80 7,73 

NO2
 11,69 8,64 8,32 7,71 8,50 7,58 e 6,49 8,48 

OH 12,02 8,49 8,37 8,03 8,01 7,85 e 6,89 7,92 

Nota: s: singleto; d: dupleto, m:multipleto 
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TABELA 14 

Principais sinais de RMN-13C (ppm) em DMSO – d6 de  

5(6)-benzofuroxano benzidrazidas para-substituídas 

 

 
 

 
 
z 

R C1’ C2’/C2’’ C3’/C3’’ C4’ C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

H 140,16 128,34 129,10 137,01 137,97 119,29 130,67 118,65 123,37 133,55 145,57 161,41 

Br 145,70 137,78 132,14 126,52 145,76 118,80 130,30 124,44 126,35 132,01 149,56 162,91 

Cl 145,13 132,68 130,16 145,74 137,40 123,59 129,09 124,86 126,76 132,14 148,34 162,80 

CH3 142,63 129,47 135,55 145,12 144,40 123,91 130,53 126,12 128,23 132,64 148,33 163,65 

COCH3 145,26 132,05 137,00 145,95 139,54 124,02 132,63 126,40 128,63 135,29 148,21 162,93 

NO2
 152,79 125,58 119,39 159,54 143,38 113,05 130,17 113,18 123,63 132,97 160,75 163,78 

OH 131,88 135,22 123,82 148,34 144,43 115,52 132,64 127,16 130,44 141,87 161,42 163,47 
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7.2. ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS 

 

7.2.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA FRENTE 

À Staphylococcus aureus cepa ATCC25923 

 

 Todos os compostos sintetizados foram avaliados quanto à atividade 

antimicrobiana frente esta cepa, seguindo a metodologia de macrodiluição 

sucessiva (CLSI, 2006; Collins, 1995), descrito anteriormente. 

 

  Os compostos planejados da série I não apresentaram atividade nas 

concentrações testadas (≤ 40,00 µg/mL), e, o aumento desta concentração 

promove precipitação dos compostos. Por outro lado, esse nível de 

concentração inviabilizaria o uso destes compostos como agentes 

antimicrobianos. 

 

  Os compostos sintetizados da série II mostraram-se ativos. Apresenta-

se na tabela 15, a seguir, as concentrações inibitórias mínimas dos derivados 

5(6)-benzofuroxânicos frente à cepa padrão de Staphylococcus aureus. 
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TABELA 15 

Concentração inibitória mínima, CIM, de derivados 5(6)-benzofuroxânicos 

frente à Staphylococcus aureus, cepa ATCC 25923. 

 

 

CIM (µµµµg/mL)   

R Fase I Fase II
 

 

-H 20,0 - 40,0 32,00 - 36,00   

-Br 10,0 - 20,0 17,80 - 19,20  

-Cl 10,0 - 20,0 17,80 - 19,20  

-CH3 15,0 - 30,0 18,00 - 20,00  

-COCH3 20,0 - 40,0 30,80 - 35,20  

-NO2 15,0 - 30,0 14,40 - 16,80  

-OH 20,0 - 40,0 27,00 - 30,00  

 

Nota: Leituras de inibição/crescimento realizadas após  

18 horas de incubação a 35 ºC 

 

 

7.2.2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA FRENTE 

À Staphylococcus aureus, cepas 3SP/R33 e VISA3 

 

 Com base nos resultados obtidos nos ensaios frente à cepa padrão de 

Staphylococcus aureus, foram selecionados os dois compostos que 

demonstraram maior atividade, 5(6)-benzofuroxano 4-nitrobenzidrazida e    

5(6)-benzofuroxano 4-clorobenzidrazida, e determinou-se a CIM frente à 

Staphylococcus aureus com caráter de multirresistência, cepas 3SP/R33 e 

VISA3. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 16. 
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TABELA 16 

Concentração inibitória mínima, CIM, de derivados 5(6)-benzofuroxânicos 

frente à Staphylococcus aureus multirresistente, cepas 3SP/R33 e VISA3. 

 

 

3SP/R33 

CIM (µµµµg/mL) 

VISA3 

CIM (µµµµg/mL) 
 

 

R 

Fase I Fase II
 

Fase I Fase II
 

-Cl 10,0 - 20,0 17,80 - 19,20 10,0 - 20,0 17,80 - 19,20 

-NO2 15,0 - 30,0 14,40 - 16,80 

 

 

 

15,0 - 30,0 14,40 - 16,80 
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Discussão 
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8.1. SÍNTESE DOS COMPOSTOS 

 

8.1.1. OBTENÇÃO DE BENZOATOS DE METILA 

 

A obtenção dos ésteres planejados consistiu em reação de esterificação 

(Solomons, Frihle, 2004; March, 2001; Carey, Sundberg, 2000), figura 20, dos 

ácidos benzóicos substituídos com metanol anidro em excesso, catalisada por 

ácido sulfúrico.  

 

 

 

FIGURA 20: Mecanismo de esterificação de Fischer (March, 2001). 

 

Esta reação é reversível e o ácido catalisa tanto a reação direta, 

esterificação, bem como a reação inversa, que consiste na hidrólise do éster. 

Assim quando o equilíbrio é atingido, permanece no meio uma considerável 

quantidade dos reagentes (Solomons, Frihle, 2004). Para deslocar o equilíbrio 

no sentido da formação dos produtos pode-se utilizar a remoção de um dos 

produtos ou utilizar excesso de um dos reagentes. Levando-se em 

consideração estas condições, optou-se pela utilização de excesso de metanol, 

por ser mais barato e de fácil remoção (March, 2001; Carey, Sundberg, 2000). 

 

Os benzoatos de metila foram identificados por meio de análise da faixa 

de fusão determinada experimentalmente e comparada com dados da literatura 

(Beilstein’s Handbuch der Organischen Chemie). O rendimento médio obtido 

ficou em torno de 82%. 
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8.1.2. OBTENÇÃO DE BENZIDRAZIDAS para-SUBSTITUÍDAS 

 A obtenção das benzidrazidas planejadas consistiu em reação de 

amonólise (Solomons, Frihle, 2004; March, 2001; Carey, Sundberg, 2000), 

figura 21, dos benzoatos de metila substituídos com hidrato de hidrazina     

64% (v/v). 

 

 

 

FIGURA 21: Mecanismo de reação de amonólise (March, 2001). 

 

  Nesta reação, o carbono carbonílico, deficiente em elétrons, sofre 

ataque nucleofílico da hidrazina, resultando na eliminação do grupo alcoxila      

(-OCH3) (Solomons, Frihle, 2004).  

 

 As benzidrazidas foram identificadas por meio de análise da faixa de fusão 

determinada experimentalmente e comparada com dados da literatura 

(Beilstein’s Handbuch der Organischen Chemie). O rendimento médio obtido 

ficou em torno de 65%. O baixo rendimento obtido nesta etapa ocorreu 

provavelmente pela dificuldade de formação dos cristais de benzidrazida, assim 

como a alta solubilidade em água destes análogos, caracterizando ser esta a 

etapa limitante, comprometendo desta forma no rendimento global dos 

compostos.   

 

Ressalta-se que os intermediários p-H, p-CH3, p-NO2 benzidrazidas 

foram previamente sintetizados e identificados pelo nosso grupo de pesquisa 

(Masunari, Tavares, 2007; 2006; Rezende, 2002) e foram gentilmente cedidos 
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pelos autores para utilização no presente estudo, sendo necessário apenas 

fazer a recristalização. Cita-se ainda, que o intermediário p-OH benzidrazida foi 

obtido comercialmente. 

 

8.1.3. SÍNTESE DOS DERIVADOS 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDÊNICOS 

(série I) 

 

 Prepararam-se e identificaram-se quatro 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 

benzidrazidas para-substituídas com os seguintes substituintes: H, Br, Cl, CH3. 

Os compostos foram preparados em duas etapas, a saber:  

 

• preparação do aldeído 5-metilsufonil-2-tiofeno carboxaldeído; 

• preparação de Bases de Schiff a partir de benzidrazidas 

substituídas e 5-metilsufonil-2-tiofeno carboxaldeído 

 

8.1.3.1. OBTENÇÃO DE 5-METILSULFONIL-2-CARBOXALDEÍDO 

 

 A obtenção do aldeído planejado consistiu em reação de substituição 

nucleofílica SN2 (March, 2001; Carey, Sundberg, 2000; Morrison, Boyd, 1994), 

figura 22, de 5-bromo-2-tiofenocarboxaldeído e o sal metasulfinato de sódio. 

 

 

 
 

 

FIGURA 22: Mecanismo de reação de substituição nucleofílica SN2 

(March, 2001) 

 

  Esta reação se caracteriza pelo encontro de um nucleófilo e um haleto 

de alquila, onde o nucleófilo ataca diretamente o carbono deslocando o íon 

haleto (March, 2001; Carey, Sundberg, 2000). O ataque do nucleófilo sempre é 
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ao longo do eixo de ligação C-X, o caminho de menor energia para a reação. 

Uma das principais características da reação SN2 é que o processo provoca 

uma inversão da configuração do átomo de carbono ligado ao grupo de saída 

(inversão de Walden) (March, 2001). Outro detalhe importante nesta reação é 

que não se observa a formação de intermediário iônico (March, 2001). 

  

  O aldeído teve sua estrutura química comprovada por meio de análises 

espectrométricas de IV, RMN - +H e RMN - 13C e por comparação da faixa de 

fusão experimental e com da literatura (Kada, Knoppova, Kovac, 1980). 

Obteve-se rendimento em torno de 75%. 

 

8.1.3.2. OBTENÇÃO DE DERIVADOS 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDÊNI-

COS 

 

  A obtenção dos compostos planejados da série I consistiu na obtenção 

de Bases de Schiff (Morrison, Boyd, 1994), por meio de um composto 

carbonílico, 5-metilsulfonil-2-tiofeno carboxaldeído e uma amina, benzidrazidas 

substituídas. 

 

  O método de obtenção das Bases de Schiff a partir de amidas 

correspondentes, envolve reação de adição nucleofílica (March, 2001; Carey, 

Sundberg, 2000; Morrison, Boyd, 1994), figura 23. Em decorrência do pH ácido 

do meio reacional, ocorre protonação do oxigênio carbonílico do grupamento 

aldeídico tornando-o suscetível ao ataque do nucleófilo. A reação se completa 

com ataque do nucleófilo a uma amina primária no centro deficiente em 

elétrons, ocorrendo, então, a liberação de uma molécula de água (March, 2001; 

Carey, Sundberg, 2000). 

 

  Para tanto, o meio reacional deve estar suficientemente ácido para que 

ocorra a protonação do composto carbonílico, sem permitir decréscimo da 

concentração de composto nitrogenado livre, por isso a necessidade de mistura 

de ácidos nesta etapa. Dessa forma, nota-se que a basicidade da amina e a 
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reatividade da substância carbonílica são as principais condições envolvidas na 

determinação desta reação (Morrison, Boyd, 1994). 

 

 

FIGURA 23: Reação de obtenção de bases de Schiff 

  

  Os compostos finais tiveram suas estruturas químicas comprovadas por 

meio de análise espectrométrica de IV, RMN - +H e RMN - 13C. Apresenta-se, 

na tabela 17, a seguir, os rendimentos parciais e totais das etapas de 

preparação dos compostos desta série. 

 

TABELA 17 

Rendimentos parciais e totais das etapas de preparação de  

5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas para-R-substituídas 

 

Rendimento (η %)  

R  Éster Benzidrazida Imina Total* 

H** -- -- 87 87 

Br 87 69 81 48 

Cl 82 72 75 45 

CH3** -- -- 72 72 

 
*: η % total =  η% éster   x   η% benzidrazida   x   η% imina 
              104 
**: não consta os valores de rendimentos referentes à obtenção do éster e da benzidrazida, 

pois estes compostos encontravam-se disponíveis como benzidrazidas. 
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8.1.4. SÍNTESE DOS DERIVADOS 5(6)-BENZOFUROXÂNICOS (série II) 

 

Prepararam-se e identificaram-se sete 5(6)-benzofuroxanos 

benzidrazidas para-substituídas com os seguintes substituintes: H, Br, Cl, CH3, 

COCH3, NO2, OH. Os compostos foram preparados em três etapas, a saber:  

 

• preparação do aldeído 4-azido-3-nitrobenzaldeído; 

• preparação de 5-formilbenzofuroxano; 

• preparação de Bases de Schiff a partir de benzidrazidas 

substituídas e 5-formilbenzofuroxano. 

 

 

8.1.4.1. OBTENÇÃO DE 4-AZIDO-3-NITROBENZALDEÍDO 

 

  A obtenção do aldeído planejado consistiu em reação de substituição 

nucleofílica aromática (March, 2001; Carey, Sundberg, 2000; Morrison, Boyd, 

1994), figura 24, entre 4-cloro-3-nitrobenzaldeído e o sal azida de sódio.  

 

 

 
 

 

FIGURA 24: Mecanismo de reação nucleofílica aromática (March, 2001). 

 

  A evidência experimental indica que há duas etapas e por isso o 

mecanismo de reação às vezes é chamado de mecanismo de 

adição/eliminação. A reação começa com o ataque do nucleófilo ao carbono 

contendo o grupo abandonador. Esta é a etapa de adição da reação. Isto 

produz um intermediário aniônico. Este íon, conhecido como complexo de 

Meisenheimer, figura 25, é estabilizado por ressonância (March, 2001). 
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FIGURA 25: Complexo de Meisenheimer estabilizado por ressonância 

(March, 2001) 

  

  Na segunda etapa da reação, a eliminação ocorre quando o anel sofre 

rearomatização com a perda do grupo abandonador. Para ocorrer a 

estabilização por ressonância, é necessário a presença de grupos fortemente 

retiradores de elétrons em posições orto e/ou para ao grupo abandonador 

(March, 2001). 

 

  O aldeído teve sua estrutura química comprovada por meio de análise 

espectrométrica de IV e por comparação da faixa de fusão experimental com a 

da literatura (Ghosh, Whitehouse, 1968). Obteve-se um rendimento em torno 

de 44%. 

 

 

8.1.4.2. OBTENÇÃO DE 5-FORMILBENZOFUROXANO 

 

 

 
 

 

FIGURA 26: Mecanismo de ciclocondensação 
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  A etapa de obtenção de 5-formilbenzofuroxano consiste em pirólise de 

o-nitrofenil azidas (Ghosh, Whitehouse, 1968), figura 26. O aquecimento do 

sistema promove rearranjo molecular (ciclocondensação), com liberação de 

nitrogênio gasoso. O aldeído teve sua estrutura química comprovada por meio 

de análise espectrométrica de IV, comparação da faixa de fusão experimental 

com a da literatura (Ghosh, Whitehouse, 1968) e por análise elementar de C, 

H, N. Obteve-se rendimento em torno de 75%. 

 

 

8.1.4.3. OBTENÇÃO DE DERIVADOS 5(6)-BENZOFUROXÂNICOS 

 

  A obtenção dos compostos planejados da série II consistiu na obtenção 

de Bases de Schiff, descrita na seção 8.1.3.2, por meio de um composto 

carbonílico, 5-formilbenzofuroxano e uma amina, benzidrazidas substituídas. 

 

  Em temperatura ambiente, os derivados benzofuroxânicos existem como 

mistura de tautômeros (Aguirre et al., 2005a, 2005b), ilustrados na figura 27. O 

benzo-substituinte pode ocupar a posição 5 ou 6 e a proporção de ambos os 

tautômeros no equilíbrio dependerá de uma série de fatores, como solvente, 

temperatura, natureza e posição dos substituintes no anel. Mediante as 

mesmas condições (solvente e temperatura), a presença de grupos retiradores 

de elétrons geralmente favorece o tautômero 6-substituído, enquanto que a 

presença de grupos doadores de elétrons favorece o tautômero 5-substituído 

(Cerecetto et al, 2005). Cita-se que no presente estudo, não foi estudado qual 

forma tautomérica prevalece no equilíbrio. 

 

 

 
 

 

FIGURA 27: Equilíbrio tautomérico de derivados benzofuroxânicos 
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  Os compostos finais tiveram suas estruturas químicas comprovadas por 

meio de análise espectrométrica de IV, RMN - +H e RMN - 13C.  

 

  Apresenta-se, na tabela 18, a seguir, os rendimentos parciais e totais 

das etapas de preparação dos compostos desta série. 

 

TABELA 18 

Rendimentos parciais e totais das etapas de preparação de  

5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas para-R-substituídas 

 

Rendimento (η %)  

R  Éster Benzidrazida Imina Total* 

H** -- -- 78 78 

Br 82 69 82 46 

Cl 82 72 85 50 

CH3** -- -- 91 91 

COCH3 75 54 79 32 

NO2** -- -- 57 57 

OH** -- -- 88 88 

*: η % total =  η% éster   x   η% benzidrazida   x   η% imina 
              104 
**: não constam os valores de rendimentos referentes à obtenção do éster e da benzidrazida, 

pois estes compostos encontravam-se disponíveis como benzidrazidas. 

 

8.2. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS 

 

  Os compostos obtidos foram identificados por análise espectrométrica 

de IV, RMN-+H e RMN-13C, e seus graus de pureza foram avaliados por 

determinação da faixa de fusão. 

 

  Apresentam-se nas tabelas 19 a 24, as principais bandas de absorção 

das ligações em comum dos compostos de ambas as séries, analisados por IV, 

assim como os sinais comuns referentes à analise de hidrogênio e de carbono, 

analisados por RMN-+H, e por RMN-13C, respectivamente. 
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TABELA 19 

Atribuições para as principais bandas de absorção na região do IV de 

5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas para-substituídas (série I) 

 

Bandas de absorção (cm-1) Atribuição 

3300 estiramento N-H (amida 2ª) 

3100 – 3000 estiramento C-H sp2 (aromático) 

1690 – 1650 estiramento –C=N (imina) 

1680 – 1630  estiramento C=O (amida)  

1640 e 1555 deformação N-H (banda II de amida) 

1600 – 1450 estiramento C=C (aromático) 

1350 – 1300 estiramento SO2 assimétrico 

1160 - 1120 estiramento SO2 assimétrico 

900 – 690 deformação =C-H fora do plano(aromático) 

   

 

 TABELA 20 

Atribuições para os principais sinais observados no espectro de RMN - +H 

de 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas para-substituídas (série I) 

 

Posições do sinais (ppm) Atribuição 

12,00 singleto, 1H ligado ao próton benzamídico 

8,50 singleto, 1H ligado ao carbono azometínico 

8,17 – 7,96 duplo dupleto, 2H do anel benzênico substituído 

7,60 duplo dupleto, 2H do anel heterocíclico 

12,00 singleto, 3H da metila ligado ao grupo SO2 
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TABELA 21 

Atribuições para os principais sinais observados no espectro de  

RMN – 13C de 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazidas para-substituídas 

(série I) 

 

Posições do sinais (ppm) Atribuição 

185 – 155 carbono carbonílico da amida 

160 – 155 carbono azometínico 

150 – 100 carbono de anel aromático 

140 – 115  carbono insaturado sp2 de heteroaromático 

50 - 20 carbono da metila ligado ao SO2 

 

 

TABELA 22 

Atribuições para as principais bandas de absorção na região do IV de 

5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas para-substituídas (série II) 

 

Bandas de absorção (cm-1) Atribuição 

≅ 3300 estiramento N-H (amida 2ª) 

3100 – 3000 estiramento C-H sp2 (aromático) 

1690 – 1650  estiramento C=O (amida)  

1680 – 1600 estiramento –C=N (imina) combinado com 

estiramento –C=N (benzofuroxano) 

1640 e 1555 deformação N-H (banda II de amida) 

1600 – 1550 estiramento C=C (aromático) combinado com 

estiramento C=C (benzofuroxano)  

1590 - 1520 estiramento N-O-N (benzofuroxano) 

900 – 690 deformação =C-H fora do plano(aromático) 
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TABELA 23 

Atribuições para os principais sinais observados no espectro de RMN - +H 

de 5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas para-substituídas (série II) 

 

Posições do sinais (ppm) Atribuição 

12,00 singleto, 1H ligado ao próton benzamídico 

8,50 singleto, 1H ligado ao carbono azometínico 

8,20 singleto, 1H do anel benzofuroxânico 

8,10 – 7,90 dupleto, 2H do anel benzofuroxânico 

7,95 – 7,75 duplo dupleto, 2H do anel benzênico substituído 

 

 

TABELA 24 

Atribuições para os principais sinais observados no espectro de RMN – 
13C de 5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas para-substituídas (série II) 

 

Posições do sinais (ppm) Atribuição 

185 – 155 carbono carbonílico da amida 

160 – 155 carbono azometínico 

150 – 120 carbono de anel aromático do benzofuroxano 

130 - 110  carbono de anel aromático 

 

 

8.3. ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS 

 

8.3.1. ENSAIO MICROBIOLÓGICO FRENTE À Staphylococcus aureus, CEPA 

ATCC25923 

 

  Determinou-se a concentração inibitória mínima dos onze derivados 

obtidos seguindo metodologia de macrodiluição sucessiva (Masunari, Tavares, 

2007; 2006; CLSI, 2006; Collins, 1995; Tavares, 1993). Os métodos de diluição 

in vitro detectam possíveis atividades antimicrobianas de compostos, utilizando 

métodos celulares sem alvo específico. O ensaio para determinação da 
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concentração inibitória mínima é obtido através da macrodiluição que consiste 

em preparar diluições sucessivas do antimicrobiano a ser testado, em meios de 

cultura sólidos ou líquidos, semear a bactéria em estudo e após verificar a 

menor concentração (maior diluição) do antimicrobiano que inibiu o 

crescimento do microrganismo. Determina-se a CIM, como sendo a menor 

concentração que inibe o crescimento do microrganismo, figura 28. Este 

método apresenta a vantagem de ser qualitativo, podendo ser usado, tanto 

para amostras hidrossolúveis como liposolúveis (Collins, 1995). 

 

 

 

 

FIGURA 28: Visualização do ensaio após 18 horas de incubação à 35ºC. 

 

 

  Os ensaios foram realizados em triplicata na fase I e em quintuplicata na 

fase II, com o objetivo de aumentar a confiabilidade dos resultados.  Os 

compostos foram pesados em balança analítica digital de acordo com as 

alíquotas necessárias para a realização dos mesmos. 

 

  Os compostos testados apresentam baixa solubilidade nos meios de 

cultura, sendo necessário o uso de DMSO como solvente, porém não 

ultrapassando 12,5% de concentração final, pois estudos realizados 
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anteriormente demonstraram que acima desta concentração este solvente inibe 

o crescimento da bactéria em estudo (Tavares, Penna, Amaral, 1997). Cita-se 

que em todos os ensaios foram realizados testes apenas com solvente nas 

quantidades usadas nas amostras, sendo que a concentração final de DMSO 

utilizada foi de 10%. 

 

  As leituras de inibição/crescimento microbiano foram realizadas com 18 

horas de incubação a 35 ºC. As leituras realizadas com 24 e 48 horas de 

incubação serviram como confirmação de resultados.  

 

  Os compostos da série I não apresentaram atividade nas concentrações 

testadas (≤ 40,00 µg/mL). Observou-se, experimentalmente, que o aumento da 

concentração das soluções a serem empregadas nos testes resultava na 

precipitação dos compostos nos meios de cultura, mesmo com a utilização de 

co-solvente, inviabilizando, desta forma, a execução dos ensaios. Acredita-se 

também, que concentrações muito elevadas de antimicrobianos, como neste 

caso, certamente inviabilizariam sua aplicação na terapêutica. 

 

8.3.2. ENSAIO MICROBIOLÓGICO FRENTE À Staphylococcus aureus, 

CEPAS 3SP/R33 E VISA3 

 

  Avaliou-se a atividade antimicrobiana frente às cepas de Staphylococcus 

aureus com caráter de multirresistência, dos dois derivados                         

5(6)-benzofuroxânicos que se mostraram mais ativos nos ensaios frente à cepa 

padrão. A escolha destas duas cepas se deve ao fato de apresentarem 

resistência a dezenove antibióticos utilizados na terapêutica atual para o 

tratamento de infecções causadas por Staphylococcus aureus, diferindo 

apenas na sensibilidade diante a vancomicina, como ilustra a tabela 25. A cepa 

3SP/R33 é sensível a vancomicina, apresenta uma CIM de vancomicina ≤ 2 

µg/mL, caracterizando uma cepa MRSA, enquanto que a cepa VISA3 

apresenta uma CIM de vancomicina ≥ 8 µg/mL, caracterizando-a como uma 

cepa VISA. As recomendçãoes da Brithish Society for Antimicrobial 

Chemotherapy (Palazzo, Araújo, Darini, 2005), são para que as cepas de 

Staphylococcus aureus que apresentarem uma CIM de vancomicina > 4 µg/mL 
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deverão ser consideradas resistentes à vancomicina, uma vez que não 

respondem ao tratamento com a droga. Entretanto, o Clinical and Laboratory 

Standards Institute dos Estados Unidos (CLSI, 2006; Palazzo, Araújo, Darini, 

2005) determina que as cepas de Staphylococcus aureus que apresentarem 

CIM de vancomicina entre 8 e 16 µg/mL são consideradas como tendo 

resistência intermediária à vancomicina, e devem, portanto ser chamadas de 

VISA, enquanto que, apenas as cepas que apresentarem uma CIM ≥ 32 µg/mL 

são consideradas resistentes à vancomicina, devendo ser chamadas de VRSA. 

Cabe ressaltar, que, pacientes infectados por cepas que apresentem uma    

CIM ≥ 8 µg/mL já não respondem ao tratamento com vancomicina (Oliveira et 

al., 2001). 

 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

84 

TABELA 25 

Espectro de multirresistência das cepas 3SP/R33 e VISA3 de 

Staphylococcus aureus utilizadas na avaliação antimicrobiana de derivados 

5(6)-benzofuroxânicos 

 

RESISTÊNCIA  

FÁRMACOS 3SP/R33*  VISA3** 

Amoxicilina/Acido Clavulânico R  R 

Ampicilina R  R 

Cefazolina R  R 

Cefotaxima R  R 

Cefalotina R  R 

Ciprofloxacino R  R 

Clindamicina R  R 

Eritromicina R  R 

Gentamicina R  R 

Imipinem R  R 

Nitrofurantoína R  R 

Norfloxacino R  R 

Oxacilina R  R 

Penicilina R  R 

Rifampicina R  R 

Trimetropim/Sulfametoxazol R  R 

Vancomicina S  I 

Nota: R = resistente, S= sensível, I = resistência intermediária 

* Oliveira, 1998; 

** Oliveira, 2002.  

 

  Os dois compostos testados se mostraram ativos frente às cepas 

multirresistentes e, comparando as concentrações inibitórias mínimas 

determinadas para estas cepas com a determinada para cepa padrão, tabela 

26, observa-se que as atividades antimicrobianas se apresentaram idênticas. 

Com esse comportamento, podemos sugerir que estes compostos agem 

nestas três cepas pelo mesmo mecanismo de ação, além de que, as bactérias 
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com caráter de multirresistência a tantos antibióticos, não desenvolveram ainda 

mecanismos de resistência aos derivados 5(6)-benzofuroxânicos estudados 

neste trabalho. 

 

TABELA 26 

Concentração inibitória mínima de 5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas p-

substituídas frente às cepas ATCC 25923, 3SP/R33 e VISA3 de 

Staphylococcus aureus 

 

 

CIM (µg/mL)  

R ATCC25923 3SP/R33 VISA3 

-Cl 17,80 - 19,20 17,80 - 19,20 17,80 - 19,20 

-NO2 14,40 - 16,80 14,40 - 16,80 14,40 - 16,80 

 

 

8.4. RELAÇÃO ESTRUTURA-ATIVIDADE DOS COMPOSTOS 

 

  Como pré-requisito para o desencadeamento da atividade biológica em 

nitrocompostos observa-se a bioativação proporcionada pela redução do grupo 

nitro, que ao atuar como aceptor de elétrons, resulta na perturbação do fluxo 

fisiológico de elétrons (Murray et al., 1996). Cabe ressaltar, que, quanto menor 

for o potencial de redução dos compostos, menor será sua afinidade eletrônica. 

Apresenta-se na figura 29, a escala de afinidade eletrônica exibida por 

diferentes classes de compostos nitroaromáticos, incluindo o oxigênio que é o 

melhor aceptor de elétrons em sistemas biológicos (Hansch, Sammes, Taylor, 

1990). 
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FIGURA 29: Faixas de potenciais de redução para diferentes classes de 

nitrocompostos (adaptada de Hansch, Sammes, Taylor, 1990). 

 

  O limite entre reações redox possíveis de ocorrerem em condições 

aeróbias ou anaeróbias está ao redor de -0,35V, ou seja, reações redox mais 

negativas que -0,35V apenas são possíveis em ausência de oxigênio, ao passo 

que à direita deste limite reações redox ocorrem facilmente em condições 

aeróbias. 

 

  Os derivados metilsulfonil sofrem eletroredução na ordem de -2 V 

(Ekström, Ovesson, Pring, 1975), consideravelmente mais negativo que o 

potencial de redução de nitrocompostos. Desta forma, se os derivados 

metilsulfonil fossem capazes de interagir com as enzimas redutases da 

bactéria, o potencial de redução destes compostos seria tão negativo, que 

seriam incapazes de interferir com fluxo fisiológico de elétrons. 

 

  Os compostos da série II, 5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas para-

substituídas, mostraram-se todos ativos, tabela 27.  
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TABELA 27 

Concentração inibitória mínima, CIM, frente à cepa ATCC 25923 de 

Staphylococcus aureus, coeficiente de partição* e efeito eletrônico (σσσσ) do 

grupo substituinte em 5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas para-

substituídas 

 

 

R CIM (µg/mL) CIM (µM)a Potência 

Log(1/CIM )a,b 

ClogPc 
σσσσ 

-H 36,00 – 32,00 127,54 -2,10 1,65 0,00 

-Br 19,20 – 17,80 53,16 -1,72 2,61 0,23 

-Cl 19,20 – 17,80 60,62 -1,78 2,46 0,23 

-CH3 20,00 – 18,00 67,50 -1,83 2,15 -0,17 

-COCH3 35,20 – 30,80 108,54 -2,03 1,46 0,50 

-NO2 16,80 – 14,00 51,33 -1,71 1,60 0,78 

-OH 30,00 – 27,00 100,58 -2,00 1,72 -0,37 

 

Nifuroxazidad 

Nitrofurantoínae 

 

3,90 – 2,00 µg/mL 

32,00 – 16,00 µg/mL 

  

 

a: valores calculados com base no maior valor da faixa de CIM; 

b: CIM (µM); 

c: Calculado pelo ClogP Program 4.0 – Biobyte Corp. Claremont; 

d: Avaliado por Tavares e colaboradores (1997); 

e: Jones Jr, Daly, 1993. 

 

  Analisando os dados acima, suas atividades foram menores 

comparando-se com a nifuroxazida, apesar disso, como citado anteriormente, 

acredita-se que a substituição do sistema 5-nitrofurânico pelo benzofuroxano 

confere uma menor toxicidade aos análogos em estudo. Com exceção dos 
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derivados p-H e p-COCH3 substituídos, os demais compostos apresentaram 

uma CIM semelhante a da nitrofurantoína, o que evidencia o forte potencial 

destes compostos como possíveis agentes antimicrobianos.  

 

  Observou-se, ainda, que a atividade destes compostos foi 

significativamente influenciada pelas propriedades físico-químicas dos grupos 

substituintes. Constatou-se que o aumento da hidrofobicidade, expressa pelo 

coeficiente de partição ClogP, promoveu acréscimo da atividade 

antimicrobiana, em concordância com outros estudos realizados para séries 

análogas (Masunari, Tavares, 2007; 2006; Masunari et al., 2003; Rezende, 

2002; Tavares et al., 1999; Tavares, Penna, Amaral, 1997). Para melhor 

entendimento, apresenta-se, a seguir, gráfico de dispersão, figura 30, 

considerando o coeficiente de partição calculado em função da potência 

antimicrobiana. Com este gráfico é possível observar forte tendência de 

correlação entre os dois parâmetros. 

 

 

 

FIGURA 30: Correlação entre o coeficiente de partição calculado, ClogP, em 

função da potência antimicrobiana de derivados 5(6)-benzofuroxânicos. 
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  Com base na análise dos parâmetros estatísticos das regressões 30a e 

30b, verificou-se que correlação 30b expressou melhor a forte influência da 

hidrofobicidade sobre a atividade biológica dos derivados  

5(6)-benzofuroxânicos. 

 

  Analisou-se também a influência do efeito eletrônico dos grupos 

substituintes na atividade antimicrobiana dos compostos da série II. O grupo 

nitro por ser forte retirador de elétrons se mostrou como o grupo substituinte 

com maior influencia sobre a atividade desta série. Apresenta-se a seguir 

gráfico de dispersão, figura 31, considerando efeito eletrônico, expresso pelo σ 

de Hammet, em função da potência antimicrobiana. Observa-se também 

tendência de correlação entre estas duas propriedades. 

 

 

 

FIGURA 31: Correlação entre efeito eletrônico de para-substituintes, expressos 

através do parâmetro σ de Hammet, em função da potência antimicrobiana de 

derivados 5(6)-benzofuroxânicos. 
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  Observa-se que a correlação 31b expressou melhor a influência do 

efeito eletrônico de grupos substituintes sobre a atividade biológica dos 

compostos estudados. 

 

  Com base nos dados acima, fica evidenciado que a atividade 

antimicrobiana dos derivados 5(6)-benzofuroxânicos é influenciada pelas 

propriedades físico-químicas de grupos substituintes do anel benzênico, porém 

é necessário que se amplie a série estudada, a fim de se obter um número de 

compostos que possa esclarecer a influência quali e quantitativa destas 

propriedades isoladas ou associadas sobre a atividade antimicrobiana desta 

série de compostos. 
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Conclusões
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 Foram sintetizados e identificados, neste trabalho, quatro derivados      

5-metilsulfonil-2-tiofilidênicos (série I) e sete derivados 5(6)-benzofuroxânicos 

(série II). Suas estruturas químicas foram comprovadas por meio de análise 

espectrométrica de IV, RMN-+H e RMN-13C. Os rendimentos finais mostraram-

se satisfatórios. Por determinação da faixa de fusão comprovou-se o grau de 

pureza dos compostos. Ressalta-se que os onze compostos apresentam 

estrutura química inédita. 

 

 Todos os compostos planejados foram testados frente à cepa padrão de 

Staphylococcus aureus. Os derivados da série I não apresentaram atividade 

antimicrobiana nas concentrações testadas. Por outro lado, todos os 

compostos da série II mostraram-se ativos. O composto 5(6)-benzofuroxano   

4-nitrobenzidrazida apresentou a maior atividade (CIM = 16,80 µg/mL), 

enquanto que o derivado 5(6)-benzofuroxano benzidrazida apresentou a menor 

atividade (CIM = 36,00 µg/mL). Os compostos 5(6)-benzofuroxano                   

4-nitrobenzidrazida e 5(6)-benzofuroxano 4-clorobenzidrazida foram testados 

frente a cepas com caráter de multirresistência e ambos demonstraram 

atividade antimicrobiana (CIM = 16,80 µg/mL e CIM = 19,20 µg/mL). 

 

 A análise de relações entre a estrutura e a atividade antimicrobiana dos 

compostos estudados evidenciou forte tendência de correlação entre 

coeficiente de partição ou σ de Hammet e a bioatividade dos compostos, 

sugerindo que a hidrofobicidade e o efeito eletrônico influenciam fortemente o 

desempenho da atividade antimicrobiana dos derivados 5(6)-benzofuroxânicos.   
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Anexo 1. 

 

Procedimento experimental para o preparo de 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 

benzidrazidas substituídas (série I) e 5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas 

substituídas (série II) 

 

SÍNTESE DOS DERIVADOS 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDÊNICOS (série I) 

 

● OBTENÇÃO DE 5-METILSULFONIL-2-TIOFENOCARBOXALDEÍDO 

 

Adicionaram-se 1,02 g (0,01 mol) metilsufinato de sódio e 1,91 g (0,01 mol) 5-bromo-2-

tiofenocarboxaldeído em 30 mL de dimetilformamida. A mistura foi aquecida a  

130-140 ºC por quatro horas. Depois de esfriar, 60 mL de água destilada foram 

adicionadas a esta mistura, e após, realizou-se extrações com clorofórmio. Adicionou-

se sulfato de magnésio anidro para eliminar quantidades restantes de água. Evaporou-

se o clorofórmio até obtenção de um óleo. A cristalização foi feita com etanol quente. 

Observou-se a formação de cristais aciculares brancos, que foram filtrados, lavados 

com água destilada e secos. 

 

 

SÍNTESE DA 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDENO BENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DA 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDENO BENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,35 g (0,0018 mol) de 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído em mistura 

contendo água destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro 

na proporção de 8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a 

temperatura de refluxo e, em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0018 mol) de 

benzidrazida (Masunari, Tavares, 2006) lentamente sob agitação constante. 

Observou-se a formação de sólido, que foi filtrado, lavado com água destilada e 

recristalizado em DMF/água, obtendo-se cristais de aspecto amorfo e coloração 

amarela, que foram novamente filtrados, lavados com água destilada e secos. 
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SÍNTESE DA 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDENO 4-BROMOBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DO 4-BROMOBENZOATO DE METILA 

 

Adicionou-se 2,50 g (0,012 mol) de ácido 4-bromobenzóico, em 25,0 mL (0,62 mol) de 

metanol anidro e 0,5 mL (0,01 mol) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a 

mistura reacional sob refluxo por quatro horas. O metanol foi evaporado e o éster 

formado lavado com água destilada. 

 

● OBTENÇÃO DA 4-BROMOBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 1,0 g (0,005 mol) de 4-bromobenzoato de metila sobre 15,0 mL (0,17mol) 

de hidrato de hidrazina 64% (v/v). Manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez 

minutos. Em seguida resfriou-se a reação em banhos seqüenciais de água, gelo e gelo 

seco com metanol. Observou-se a formação de cristais aciculares brancos, que foram 

filtrados, lavados com água destilada e secos. 

 

● OBTENÇÃO DA 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDENO 4-BROMOBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,22 g (0,0012 mol) de 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído em mistura 

contendo água destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro 

na proporção de 8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a 

temperatura de refluxo e, em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0012 mol) de  

4-bromobenzidrazida lentamente sob agitação constante. Observou-se a formação de 

sólido, que foi filtrado, lavado com água destilada e recristalizado em DMF/água, 

obtendo-se cristais de aspecto amorfo e coloração amarela, que foram novamente 

filtrados, lavados com água destilada e secos. 

 

 

SÍNTESE DA 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDENO 4-CLOROBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DO 4-CLOROBENZOATO DE METILA 

 

Adicionou-se 2,50 g (0,016 mol) de ácido 4-clorobenzóico, em 25,0 mL (0,62 mol) de 

metanol anidro e 0,5 mL (0,01 mol) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a 

mistura reacional sob refluxo por quatro horas. O metanol foi evaporado e o éster 

formado lavado com água destilada. 
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● OBTENÇÃO DA 4-CLOROBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 1,0 g (0,006 mol) de 4-clorobenzoato de metila sobre 15,0 mL (0,17mol) 

de hidrato de hidrazina 64% (v/v). Manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez 

minutos. Em seguida resfriou-se a reação em banhos seqüenciais de água, gelo e gelo 

seco com metanol. Observou-se a formação de cristais aciculares brancos, que foram 

filtrados, lavados com água destilada e secos. 

 

● OBTENÇÃO DA 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDENO 4-CLOROBENZIDRAZIDA 

 

Adicionaram-se 0,28 g (0,0015 mol) de 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído em 

mistura contendo água destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol 

anidro na proporção de 8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a 

temperatura de refluxo e, em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0015 mol) de  

4-clorobenzidrazida lentamente sob agitação constante. Observou-se a formação de 

sólido, que foi filtrado, lavado com água destilada e recristalizado em DMF/água, 

obtendo-se cristais de aspecto amorfo e coloração amarela, que foram novamente 

filtrados, lavados com água destilada e secos. 

 

 

SÍNTESE DA 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDENO 4-METILBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DA 5-METILSULFONIL-2-TIOFILIDENO 4-METILBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,32 g (0,0017 mol) de 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído em mistura 

contendo água destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro 

na proporção de 8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a 

temperatura de refluxo e, em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0017 mol) de  

4-metilbenzidrazida (Masunari, Tavares, 2006) lentamente sob agitação constante. 

Observou-se a formação de sólido, que foi filtrado, lavado com água destilada e 

recristalizado em DMF/água, obtendo-se cristais de aspecto amorfo e coloração 

amarela, que foram novamente filtrados, lavados com água destilada e secos. 
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SÍNTESE DOS DERIVADOS 5(6)-BENZOFUROXÂNICOS (série II) 

 

● OBTENÇÃO DE 4-AZIDO-3-NITROBENZALDEÍDO 

 

Adicionaram-se 1,00 g (0,015 mol) de azida de sódio e 4,0 g (0,021 mol) de  

4-cloro-3-nitrobenzaldeído em 30 mL de dimetilsulfóxido. A mistura foi aquecida a  

130-140ºC por trinta minutos. Depois de esfriar, 100 mL de água destilada foram 

adicionadas a esta mistura, e após, realizou-se extrações com éter etílico. Adicionou-

se sulfato de magnésio anidro para eliminar quantidades restantes de água. Evaporou-

se o éter até obtenção de um óleo. A cristalização foi feita com etanol. Observou-se a 

formação de cristais aciculares amarelos, que foram filtrados, lavados com água 

destilada e secos. 

 

● OBTENÇÃO DE 5-FORMILBENZOFUROXANO 

 

Adicionou-se 1,0 g (0,005 mol) de 4-azido-3-nitrobenzaldeído em 15 mL de tolueno. A 

mistura foi aquecida até refluxo e mantida por trinta minutos. Evaporou-se o tolueno e 

o óleo obtido foi redissolvido em 5 mL de acetato de etila. Adicionou-se éter de 

petróleo e a solução foi resfriada. A recristalização foi feita em etanol/água. Observou-

se a formação de cristais aciculares amarelos, que foram filtrados, lavados com água 

destilada e secos. 

 

 

SÍNTESE DA 5(6)-BENZOFUROXANO BENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DA 5(6)-BENZOFUROXANO BENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,29 g (0,0018 mol) de 5-formilbenzofuroxano em mistura contendo água 

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro na proporção de 

8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a temperatura de refluxo e, 

em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0018 mol) de benzidrazida (Masunari, Tavares, 

2006) lentamente sob agitação constante. Observou-se a formação de sólido, que foi 

filtrado, lavado com água destilada e recristalizado em DMF/água, obtendo-se cristais 

de aspecto amorfo e coloração amarela, que foram novamente filtrados, lavados com 

água destilada e secos. 
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SÍNTESE DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-BROMOBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DO 4-BROMOBENZOATO DE METILA 

 

Adicionou-se 2,50 g (0,012 mol) de ácido 4-bromobenzóico, em 25,0 mL (0,62 mol) de 

metanol anidro e 0,5 mL (0,01 mol) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a 

mistura reacional sob refluxo por quatro horas. O metanol foi evaporado e o éster 

formado lavado com água destilada. 

 

● OBTENÇÃO DA 4-BROMOBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 1,0 g (0,005 mol) de 4-bromobenzoato de metila sobre 15,0 mL (0,17mol) 

de hidrato de hidrazina 64% (v/v). Manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez 

minutos. Em seguida resfriou-se a reação em banhos seqüenciais de água, gelo e gelo 

seco com metanol. Observou-se a formação de cristais aciculares brancos, que foram 

filtrados, lavados com água destilada e secos. 

 

● OBTENÇÃO DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-BROMOBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,20 g (0,0012 mol) de 5-formilbenzofuroxano em mistura contendo água 

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro na proporção de 

8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a temperatura de refluxo e, 

em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0012 mol) de 4-bromobenzidrazida lentamente sob 

agitação constante. Observou-se a formação de sólido, que foi filtrado, lavado com 

água destilada e recristalizado em DMF/água, obtendo-se cristais de aspecto amorfo e 

coloração laranja escuro, que foram novamente filtrados, lavados com água destilada 

e secos. 

 

 

SÍNTESE DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-CLOROBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DO 4-CLOROBENZOATO DE METILA 

 

Adicionou-se 2,50 g (0,016 mol) de ácido 4-clorobenzóico, em 25,0 mL (0,62 mol) de 

metanol anidro e 0,5 mL (0,01 mol) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a 

mistura reacional sob refluxo por quatro horas. O metanol foi evaporado e o éster 

formado lavado com água destilada. 
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● OBTENÇÃO DA 4-CLOROBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 1,0 g (0,006 mol) de 4-clorobenzoato de metila sobre 15,0 mL (0,17mol) 

de hidrato de hidrazina 64% (v/v). Manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez 

minutos. Em seguida resfriou-se a reação em banhos seqüenciais de água, gelo e gelo 

seco com metanol. Observou-se a formação de cristais aciculares brancos, que foram 

filtrados, lavados com água destilada e secos. 

 

● OBTENÇÃO DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-CLOROBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,24 g (0,0015 mol) de 5-formilbenzofuroxano em mistura contendo água 

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro na proporção de 

8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a temperatura de refluxo e, 

em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0015 mol) de 4-clorobenzidrazida lentamente sob 

agitação constante. Observou-se a formação de sólido, que foi filtrado, lavado com 

água destilada e recristalizado em DMF/água, obtendo-se cristais de aspecto amorfo e 

coloração amarela, que foram novamente filtrados, lavados com água destilada e 

secos. 

 

 

SÍNTESE DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-METILBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-METILBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,28 g (0,0017 mol) de 5-formilbenzofuroxano em mistura contendo água 

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro na proporção de 

8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a temperatura de refluxo e, 

em seguida, adicionaram-se 0,25 g (0,0017 mol) de 4-metilbenzidrazida (Masunari, 

Tavares, 2006) lentamente sob agitação constante. Observou-se a formação de sólido, 

que foi filtrado, lavado com água destilada e recristalizado em DMF/água, obtendo-se 

cristais de aspecto amorfo e coloração amarela, que foram novamente filtrados, 

lavados com água destilada e secos. 

 

 

 

 

 



FBT/FCF/USP 

 

Salomão Dória Jorge 

 

108 

SÍNTESE DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-ACETILBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DO 4-ACETILBENZOATO DE METILA 

 

Adicionou-se 2,00 g (0,012 mol) de ácido 4-acetilbenzóico, em 25,0 mL (0,62 mol) de 

metanol anidro e 0,5 mL (0,01 mol) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a 

mistura reacional sob refluxo por quatro horas. O metanol foi evaporado e o éster 

formado lavado com água destilada. 

 

● OBTENÇÃO DA 4-ACETILBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 1,0 g (0,005 mol) de 4-acetilbenzoato de metila sobre 15,0 mL (0,17 mol) 

de hidrato de hidrazina 64% (v/v). Manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez 

minutos. Em seguida resfriou-se a reação em banhos seqüenciais de água, gelo e gelo 

seco com metanol. Observou-se a formação de cristais aciculares brancos, que foram 

filtrados, lavados com água destilada e secos. 

 

● OBTENÇÃO DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-ACETILBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,23 g (0,0014 mol) de 5-formilbenzofuroxano em mistura contendo água 

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro na proporção de 

8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a temperatura de refluxo e, 

em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0014 mol) de 4-acetilbenzidrazida lentamente sob 

agitação constante. Observou-se a formação de sólido, que foi filtrado, lavado com 

água destilada e recristalizado em DMF/água, obtendo-se cristais de aspecto amorfo e 

coloração laranja, que foram novamente filtrados, lavados com água destilada e secos. 

 

 

SÍNTESE DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-NITROBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-NITROBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,23 g (0,0014 mol) de 5-formilbenzofuroxano em mistura contendo água 

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro na proporção de 

8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a temperatura de refluxo e, 

em seguida, adicionaram-se 0,25 g (0,0014 mol) de 4-nitrobenzidrazida (Rezende, 

2002) lentamente sob agitação constante. Observou-se a formação de sólido, que foi 
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filtrado, lavado com água destilada e recristalizado em DMF/água, obtendo-se cristais 

de aspecto amorfo e coloração amarela, que foram novamente filtrados, lavados com 

água destilada e secos. 

 

 

SÍNTESE DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-HIDROXIBENZIDRAZIDA 

 

● OBTENÇÃO DA 5(6)-BENZOFUROXANO 4-HIDROXIBENZIDRAZIDA 

 

Adicionou-se 0,27 g (0,0017 mol) de 5-formilbenzofuroxano em mistura contendo água 

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e metanol anidro na proporção de 

8:7:8:20(v/v) (Tavares, 1993). A mistura foi aquecida até a temperatura de refluxo e, 

em seguida, adicionou-se 0,25 g (0,0017 mol) de 4-hidroxibenzidrazida lentamente sob 

agitação constante. Observou-se a formação de sólido, que foi filtrado, lavado com 

água destilada e recristalizado em DMF/água, obtendo-se cristais de aspecto amorfo e 

coloração amarela, que foram novamente filtrados, lavados com água destilada e 

secos. 
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Anexo 2. 
 
Estruturas químicas dos derivados 5-metilsulfonil-2-tiofilidênicos (série I) 
 

 
 

 
 

5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazida 

 
 

  
 

 
 

5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-bromobenzidrazida 

 

  
 

 
 
 
5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-clorobenzidrazida 
 

  

 
 
 

5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-metilbenzidrazida 
 
 

  
 
 
 
Estrutura química dos derivados 5(6)-benzofuroxânicos (série II) 
 

 

 
 

5(6)-benzofuroxano benzidrazida 

 
 

  

 
 

5(6)-benzofuroxano 4-bromobenzidrazida 

 

  
 

 
 

5(6)-benzofuroxano 4-clorobenzidrazida 
 

  

 
 

5(6)-benzofuroxano 4-metilbenzidrazida 
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5(6)-benzofuroxano 4-acetilbenzidrazida 
 
 

  

 
 

5(6)-benzofuroxano 4-nitrobenzidrazida 
 

 
 

 
 

5(6)-benzofuroxano 4-hidroxibenzidrazida 
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Anexo 3. 
 
Espectros de IV, RMN-+H e RMN-13C de 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 

benzidrazidas substituídas (série I) e 5(6)-benzofuroxanos benzidrazidas 

substituídas (série II) 

 

 
5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV do 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído, utilizando dispersão 

em KBr. 
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Espectro de RMN - +H do 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN - 13C/APT do 5-metilsulfonil-2-tiofenocarboxaldeído. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazida 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazida, utilizando dispersão 

em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno benzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-bromobenzidrazida 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-bromobenzidrazida, utilizando 

dispersão em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-bromobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-bromobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-clorobenzidrazida 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-clorobenzidrazida, utilizando 

dispersão em KBr. 

. 
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Espectro de RMN - +H da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-clorobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-clorobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-metilbenzidrazida 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-metilbenzidrazida, utilizando 

dispersão em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-metilbenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5-metilsulfonil-2-tiofilideno 4-metilbenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5-formilbenzofuroxano 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV do 5-formilbenzofuroxano, utilizando dispersão em KBr. 
 
 
 

Análise elementar do 5-formilbenzofuroxano 
 

%C %H %N Fórmula 

molecular 

Massa 

molecular Exp. Calc. Exp. Calc. Exp. Calc. 

51,57 2,51 17,01 C7H4N2O3 164,02 

51,57 

51,23 

2,38 

2,46 

16,85 

17,07 
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Espectro de RMN - +H do 5-formilbenzofuroxano. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN - 13C do 5-formilbenzofuroxano. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5(6)-benzofuroxano benzidrazida 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5(6)-benzofuroxano benzidrazida, utilizando dispersão em 

KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5(6)-benzofuroxano benzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5(6)-benzofuroxano benzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5(6)-benzofuroxano 4-bromobenzidrazida 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5(6)-benzofuroxano 4-bromobenzidrazida, utilizando 

dispersão em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5(6)-benzofuroxano 4-bromobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5(6)-benzofuroxano 4-bromobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5(6)-benzofuroxano 4-clorobenzidrazida 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5(6)-benzofuroxano 4-clorobenzidrazida, utilizando dispersão 

em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5(6)-benzofuroxano 4-clorobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5(6)-benzofuroxano 4-clorobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5(6)-benzofuroxano 4-metilbenzidrazida 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5(6)-benzofuroxano 4-metilbenzidrazida, utilizando dispersão 

em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5(6)-benzofuroxano 4-metilbenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5(6)-benzofuroxano 4-metilbenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5(6)-benzofuroxano 4-acetilbenzidrazida 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5(6)-benzofuroxano 4-acetilbenzidrazida, utilizando 

dispersão em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5(6)-benzofuroxano 4-acetilbenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5(6)-benzofuroxano 4-acetilbenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5(6)-benzofuroxano 4-nitrobenzidrazida 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Espectro de IV da 5(6)-benzofuroxano 4-nitrobenzidrazida, utilizando dispersão 

em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5(6)-benzofuroxano 4-nitrobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5(6)-benzofuroxano 4-nitrobenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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5(6)-benzofuroxano 4-hidroxibenzidrazida 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

Espectro de IV da 5(6)-benzofuroxano 4-hidroxibenzidrazida, utilizando 

dispersão em KBr. 
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Espectro de RMN - +H da 5(6)-benzofuroxano 4-hidroxibenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 

 

 
 

Espectro de RMN – 13C da 5(6)-benzofuroxano 4-hidroxibenzidrazida. 
solvente: DMSO – d6 / padrão de referência interna: TMS 
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