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1. INTRODUÇ~O

Utilizando-se o método de modifica-

66b 79b - ~ 1 -çao molecular ' e posslvel obter-se corre açoes entre a

estrutura qu;mica e a atividade biológica de fãrmacos. Es te

estudo, de caráter multidisciplinar, fornece as bases para o

planejamento racional de novos fármacos mais adequados às ne-

cessidades da medicina moderna.

Neste sentido e considerando-se que

muito hã ainda por se desvendar no campo das relações entre a

estrutura qu;mica e a atividade anestesica local, o estabele

cimento de correlações entre propriedades f;sico-qu;micas, r~

flexo da estrutura qu;mica, e a atividade biológica de séries

bem delineadas de anestésicos locais torna-se necessário.

Os anestesicos locais, fãrmacos es-

1 ~. 65b - d b 1 . dtrutura mente especlflcoS ,agem atraves o oquelo a con

dução do impulso nervoso, resultado de sua interação com si

tios receptores especificos presentes no organism0 32 ,96.

Apesar de haver diferentes classes

de compostos qu;micos que podem bloquear a condução do impul-

so nervoso, os anestesicos locais usados na prática medica

apresentam uma estrutura fundamental, grupo anestesiofori-

66 c t . t ~ d - l' f .... l· 1c o ,c ons 1 u1 a poruma por çao 1 po 1 1 Ca, ger a me nteum

anel aromático, uma cadeia carbônica alifãtica intermediária
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e uma porçao hidrofilica, frequentemente o grupo amino subs

tituido.

o equillbrio entre as porções lipo

e hidrofilicas e de fundamental importância para que o anest~

sico local possa se difundir atraves das membranas biológicas

ate que alcance o seu sitio de açã013 ,S7,67. Por outro lado,

a densidade eletrônica no oxigênio do grupo carbonila, estru-

t t .. d t-· 1 . 21,66 c t. ura presen e na ma10r1a os anes eS1COS oca1S , em

grande influencia na interação entre o anestesico local e seu

sitio receptor 22 ,113. Desta forma, a atividade anestesica lo

cal e influenciada pela presença de grupos substituintes no

anel aromático que atraves da ação dos efeitos indutivos e,ou

de ressonância, afetam a-densidade eletrônica no oxigênio car

b orl· 7,9on1 1CO .

Neste trabalho, parte de um proje

to mais amplo envolvendo o estudo de propriedades fisico-qu;

micas de compostos com atividade anestesica local, verificou

se a influência da densidade eletrônica no oxigênio carbonili

co sobre a atividade anestesica local de N,N- [(dimetilamino )

metil]benzamidas-E-substituidas.
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2. OBJETIVO DO TRABALHO

Este trabalho tem como objetivo ve

rificar a influência exercida pelos substituintes na posição

Eara no anel benzênico de ~,~-[(dimetilamino)metilJbenzamidas,

StRIE I, e de seus cloridratos, StRIE 11, tanto sobre a posi

ção da banda de absorção do grupo carbonila, na região do in

fravermelho, como sobre sua atividade anestêsica local, ava

liada lIin vivo ll
, com a finalidade de se estimar a contribui

ção relativa da polaridade do grupo carbonila ã atividade far

macolõgica testada.
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1. ALGUNS ASPECTOS DOS ANESTtSICOS LOCAIS

1.1 - CONSIDERAÇOES GERAIS

Anestesia local, anestesia regional

ou bloqueio de condução, compreende a produção de um estado

de insensibilidade localizada, de carãter reversível, sem

alteração do nível da consciência66a ,8: Este estado locali

zado de anestesia pode ser produzido atraves da ação de vã

rios fatores: trauma mecânico, baixa temperatura, anóxia e

uma variedade de substâncias químicas 74 . Geralmente, só as

substâncias que levam a um estado de insensibilidade transi

tõria e completamente reversível são utilizados na prãtica

medica.

A história da aplicação de substân

cias qu;micas como anestésicos locais começa na América do

Sul, mais precisamente na região Andina, no século XIX.

Hã muitos séculos os lncas conhe-

ciam a propriedade estimulante e a sensação de bem estar

causada pelo mascar das folhas de coca Erythoxy1on coca, a!

busto nativo da região. Entretanto, somente em 1855 conse

guiu-se isolar o seu principio ativo, mérito atribuido a

GAEDCKE 8 7, que isolou a fração alcalõide a que denominou eri

troxi1ina. Mais tarde NIEMANN em 1860, isolou da eritroxi

1ina um alca1õide a que chamou coca;na. Observou na oca

sião, que esta quando colocada na 1ingua produzia o seu

adormecimento. O potencial uso da coca;na, como anestésico

local, foi primeiramente descrito por MORENO e MAIZ 31 ,74 em
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1868. Em 1880, VON ANREp74,87estudou sua farmacologia, re

comendando-a como anestésico local. Somente, entretanto, em

1884, FREUD31,52,87com um minucioso estudo a respeito de

seus efeitos farmacológicos e KOLLER31,S2,87 verificando sua

utilidade em oftalmologia, tornaram a cocaina aceita na pr~

tica médica. Naquele mesmo ano, HALL31 ,52,87 a introduziu co

mo anestésico local em odontologia, e HALSTED34 ,74,87, em ci-

rurgia.

RapidameAte, entretanto, o uso in

discriminado da cocaina, associado ã sua grande toxicidade

e capacidade de provocar dependência, a desacreditou estim~

1ando a pesquisa de sucedâneos que fossem tão eficientes

mas menos tóxicos. Estas pesquisas começaram com a e1ucid~

çao da estrutura da molécula de cocaina (éster benzóico da

ecgonina, um a1ca1óide), atribuida a WILLSTATTER e BRAUN 52

em 1895, TABELA 2.

Em 1905, EINHORN 52 estudando os ami

noésteres derivados de ãcidos benzóicos substituidos, che-

gou por via sintética ã procaina (E-aminobenzoato de ~'~

dieti1aminoeti1a).

A seguir, sintetizaram-se vários

anã10gos resultantes da ap1icaçao do metodo de modificação

1 1
660 . - 1"mo ecu ar no planeJamento de farmacos, sendo a tetraca1na

(E-buti1aminobenzoato de li,li- dimeti1aminoeti1a), ainda ho

je, o fãrmaco de escolha para diversas tecnicas de aneste-

sia local.

Até meados do secu10 XX, os aneste-

sicos locais sinteticos eram, em sua maioria derivados do
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ãcido benzõico. Todavia, uma grande desvantagem desta cla~

se de compostos tem sido a tendência de desenvolver reações

alergicas ou sensibilizantes. Uma grande descoberta na quI

mica dos anestesicos locais, ocorreu em 1943, com a síntese

da lidocaína desenvolvida por LÕFGREN 52
• A lidoca;na e a

amida derivada do ãcido ~-dietilaminoacetico, cujo nome quI

·mico e 2-(dietilamino)-2 1 ,6 1 -acetoxilidida.

Esta nova classe de anestesicos 10-

cais, tipo amida, não oferece apenas algumas vantagens em

termos de atividade anestesica local mas, mais importante

ainda, parece ser relativamente isenta de reações sensibili

zantes 31
• Estes anestesicos locais tipo amida são tambem,

comparativamente aos esteres, dotados de maior capacidade

de penetração nos tecidos e quimicamente mais estãveis fren

te a hidrõlise

Conhece-se atualmente uma grande V!

riedade de classes de compostos qu;micos capazes de impedir

o mecanismo da condução de impulso nervoso. Por exemplo:

aminoesteres, aminoamidas, aminocetonas, amidinas, alcoõis,

tioesteres, tioêteres, tioamidas e outras. Apresenta - se

na FIGURA 1 um esquema das possíveis classes constitu;das

de diferentes funções qu;micas derivadas da estrutura funda

mental da cocaína e dotadas de atividade anestesica local,

FI GURA l.

Na TABELA 1 estão relacionadas ~ es

trutura e função química de alguns anestesicos locais, deri

vados da estrutura fundamental da cocaína.
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Aminoalqui1

-éteres

aminoa1qui1uretanas

R. NH. CO
2

• a1q .N(

-cetcnas

aminoa1qui1ureas

R-NH.CO.NH.a1q.N(

-ésteres-arnidas

aminoaci1amidas

/
R-NH.CO.a1q.N,

H3C02 C.CH CH yH
2r------------------,

I I
I ,
I I

,- @-C0
2

.CH NCH
3

I
, I

I I
I I
I I
I CH2 CH I CH2

~-----~--------~-J

AminoaJqui1- AminoaJqui1- Aminoalquil-

R-CD. NH. alq .N( R.C02 ·alq·N( /R. co. alq.N , R.C.O.alq.N(

FIGURA 1 - Representação esquemãtica das diferentes classes
de compostos' com atividade anestisica local, d!
rivados da estrutura fundamental da coca;na (R =
arila, arilalquila; alq. = alquileno; N: = amino
grupo, mono- ou di-substitu;do).
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TABELA

Estrutura qUlmica e nome oficial de diferentes classes de
compostos com atividade anestesica local, derivados da es
trutura fundamental da cocalna.

ANESTrSICO LOCAL
FUNÇAO QU1MICA

ESTRUTURA QUTMICA NOME
OFICIAL

~O
-C (amida)

.... N

.... O
-C .... (ester)

.... 0-

O
11

-N-C-(amida lIin
I

H vertida")

O
11

- NH-C- 0- (ureta-
na

O
11

-NH-C-NH-(urei-
da)

O
11

-C-(cetona)

o

@"NH:2- O -C-NH-~-Qi2N(SH5)2

o c... H
~ /-25

~N-\2r,--o-QI2~-N,
. C

2
H

5

~
CH3 O c....H

11 /--z 5
O -C-~~.

'c....H
CH -2. 5

3

@-mI. C02 •QI2

@-NH .c~.&.rnlJ
~g-NH-QI2QI2-N (QI3) 2

~N~CH4 9

C_H -o-@-C-Oi-QI-NOr7 11 2 2
o

procaina
mida

...procalna

lidocal-
na

diperocal
na

anãlogo
da cincho
calna

diclonina

-0- (eter). C4Hg-o-@-o-~-rn2~-NO
...pramocal-

na
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Geralmente os anestesicos locais de

comprovada utilização cl,nica pertencem às classes de amino

esteres e aminoamidas. Estas duas classes apesar de apre

sentarem semelhanças estruturais, apresentam diferenças no

que diz respeito a potência, biotransformação,

estabilidade e emprego
74

•

segurança,

Na TABELA 2 relacionam-se, as deno

minações oficiais, fórmula estrutural e principal indicação

de alguns anestesicos locais presentemente em uso cl'nico.

Atualmente a medicina, dispondo de

tecnicas de anestesia regional, intervem com procedimentos

cirúrgicos indolores em pacientes, preservando o estado de

consciência e possibilitando, desta forma, cirurgias mais

confortãveis para ambos, paciente e cirurgião. Observa-se

porem, que os requisitos e o desempenho de um anestesico l~

cal variam consideravelmente, na dependência de fatores co

mo a tecnica de anestesia, o tipo de cirurgia, o estado fi

siológico do paciente e a composição da solução anestesica.

Na TABELA 3 relaciona-se o estado fisiológico do paciente

com os diversos fatores intervenientes.



TABELA 2

o
H2N-(O)-C-OC 2HS

Principais anestesicos locais em uso cllnico atual

N

Tópico

Tópico

Subaracnõidea

Infiltração
Subaracnóidea

Subaracnõidea

Principal Indicação
anestesicaQUlmi ca

CHCOOCH 3
I
CHOOC 6 HSI
CH 2

w.... OC4Hg
I /:

'" <XNH~NISHS) 2'

C

1

H2-~H 

~CH3

CH 2-CH -

Estrutura

CH 3/

HgC 4: N-o>-COOCH 2CH
2

N, CH

3H

/ C2HS
H ~COOCH2CH2N .... C H
2'~ 2 5

Cocalna

Procaina

Tetracaina

Dibucalna

Benzocalna

Denominação oficial*



CONTINUAÇAO DA TABELA 2

Infiltração
UI) BloqueioQ C2HS Nervoso periferico

Lidocaina 'I '\ NHC~N/ Epidural
- 'SH Subracnói deaOI 5

Tópico)

Tópico

Cl C H Infiltração
H N-O-CCXX'H

2
G1

2
N/ 2 5 Bloqueio

Cloroprocaina
2 - 'SH5

Nervoso periferico
Epidural

QCJl3 yH3 Infiltração
Mepivacalna ~_\ NIlOOO Bloqueio

Nervoso periferico
OI) Epi dura 1

6 3 Infiltração
'I '\ NHCroI-NH-C 17 Bloqueio

Pri localna - OI ) Nervoso periferico
3 Epidural

~:roc3H9
Infiltração
Bloqueio

Bupivacalna Nervoso periferico
Epidural3

--

~3 f2HSCH Infiltração
Bloqueio

Etidocalna 'I \ NHCrolN / 2 5 Nervoso periferico
- 'Cf Epidural w

H 7
3

* . Nomenclatura U.S.P.



Influência do estado do paciente sobre a atividade anestêsica local nas diferentes tecnicas
de anestesia 10ca131

TABELA 3

t = aumento
+ = diminuição

A.L= anestesico local.
~

Anestesia epidural

tduração dos agentes
tipo amida

tduração dos agentes
tipo-ester

tdispersão dos A.L.

tdispersão dos A.L.

+duração

tduração dos
tipo-ester

tduração dos
tipo ester

Bloqueio nervoso
periferico

TtCNICAS DE ANESTESIA REGIONAL

Anestesia
Infiltrativa

tdureção
dos agentes
tipo amida

tduração dos
tipo-ester

Estado do

Paciente

Arterios
clerose

Hepatopa
tia

Deficiência
da pseudoco
linesterase

Gravidez

Insuficiên
cia renal
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r improvãvel que uma~nica substin

cia quimica dotada de atividade anestesica local, possa ate~

der a todas as necessidades clinicas. Assim, a seleção co~

reta de um fãrmaco adequado para uma situação especifica,d!

pende do conhecimento das necessidades clinicas e das pro

priedades farmacológicas dos diferentes anestesicos locais

atualmente disponiveis. A tecnica de anestesia local deter

mina por si mesma, a maior influência sobre a escolha do

agente anestesico local a ser utilizado, devido principal

mente às acentuadas diferenças anatómicas e funcionais en

tre os diversos locais de administração. Fundamentalmente,

considerando-se a anatomia e a tecnica empregada, a aneste-

sia local pode ser dividida em quatro tipos: infiltrativa,

bloqueio nervoso periferico, bloqueio nervoso central e
_ 31,52

anestesia topica conforme, o disposto na TABELA 4.

Outro aspecto que deve ser levado

em consideração no escolha dos anestesicos locais a serem

empregados na clinica medica, e a duração relativa de sua

atividade. Estes comumentes são classificados de acordo com

o tempo de açã0660, em agentes de duração curta como a pro

caina, agentes de duração media, como a lidocaina, e agen

tes de duração longa como a bupivacaina. Desta forma, a e~

colha do anestesico local adequado para uma determinada tec

nica anestesica e feita baseando-se em suas caracteristicas

próprias e na finalidade a que se destinam.
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TABELA 4

Classificação da anestesia regional de acordo com a tecnica

e local de aplicaçã031

TECNICA
EMPREGADA

Infiltração

Bloqueio nervoso

periferico

Bloqueio nervoso
central

Anestesia Tópica

LOCAL DE APLICAÇAO

- Extravascular
- Intravascular

- Bloqueio nervoso menor: bloqueio
de um unico nervo
Bloqueio nervoso maior: bloqueio
de vã ri os ne rvos ou de um pl e xo

1 - Terãcio
- Bloqueio Epidural 2 - Lombar

3 - Sacral
- Bloqueio Subaracnõide

- Pele

- Mucosa
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1.2 - FARMACOLOGIA

Dentro da farmacologia dos anestesl

cos locais abordar-se-ão aspectos relativos ã farmacocineti

ca e mecanismo de ação.

1.2.1 - Farmacocinetica

Os anestesicos locais são aplicados

diretamente a uma região especlfica do corpo, onde exerce

rão sua principal ação farmacológica 30. Outros agentes te

rapeuticos administrados por via oral ou parentera1 sao

transportados pelo sistema circulatório ao seu órgão alvo,

situado quase sempre a alguma distãncia do local de sua ad

ministração. A atividade anestesica local e particularmen

te a toxicidade destes fãrmacos são influenciadas por fato

res como absorção sistêmica, distribuição, biotransformação

e excreção12~

1.2.1.1 - Absorção

Os principais fatores que influen

ciam a absorção dos anestesicos locais são o local de ap1i

caça0, a dose administrada, a adição ou não de vasoconstri

tor ã solução anestesica e o perfil farmacológico do pro

prio fãrmaco que e definido pelas suas caracterlsticas par

ticu1ares 30 .

Considerando-se as diferentes tecni

cas de anestesia, como apreseAtado na TABELA 4, a absorção
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dos anestésicos locais depende principalmente do local de

aplicação, desde que se considere outros fatores interveni-

entes como sendo constantes.

A vascularização sangu1nea e a qua~

tidade de tecido adiposo presentes no local de aplicação,

são fatores determinantes da absorção do anestesico local.

Fixando-se a tecnica de anestesia e

peso do paciente, verifica-se que para a maioria dos aneste

sicos locais, existe uma relação linear entre a quantidade

do fãrmaco administrado e a sua concentração no sangue.

Estudos indicam que os n1veis san

gU1neos não estão relacionados com a concentração oa volume

da solução empregada, mas com a dose total administrada27,7f,
99

Muitas formulações de anestesicos

locais comercialmente dispon1veis contêm vasoconstritores,

geralmente epinefrina, em proporçoes que variam de

1.000.000:1 a 200.000:1 respectivamente, sendo esta última

a proporçao mais comumente encontrada.

Os vasoconstritores atuam diminuin-

do a luz dos vasos sangu1neos e, conseqüentemente, a capta

ção pela corrente sangu1nea de materiais dissolvidos nos 11

quidos intersticiais. Vasoconstritores são empregados em

soluções anestesicas locais quando se tem em vista o prolo~

gamento da duração da ação farmacológica e/ou quando se de

seja reduzir o potencial de toxicidade sistêmica 99 ,117.
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Pode-se afirmar que a velocidade de

absorção dos anestésicos locais dependerã somente das suas

propriedades físico-químicas, quando forem mantidos consta~

tes todos os fatores condicionantes da absorção, tais como

o local de administração, dose e presença ou não de vaso

constritores. Assim sendo, as propriedades físico-químicas

destes fãrmacos passarão a definir o seu perfil de absor

çãoS,76.

1.2.1.2 - Distribuição

A distribuição dos anestésicos lo

cais apos serem absorvidos é função da sua velocidade de

passagem do compartimento vascular para o compartimento te

cidua1 e, posteriormente, de sua eliminação pelas vias meta

bõ1icas e excretoras 31 .

A cinética de distribuição destes

fãrmacos pode ser determinada após sua administração intra

venosa. A curva que relaciona a sua concentração no sangue

com o tempo e similar para todos os anestésicos locais. Es

ta se caracteriza por duas fases de desaparecimento no san

gue: 1- fase a, rãpida, que representa o desaparecimentoini.

cia1 do fãrmaco do sangue em direção aos tecidos. Esta atin

ge o equi1ibrio rapidamente e ocorre em tecidos de alta pe!

fusão sanguínea; 2- fase B, caracterizada pelo desapareci.

mento lento, e função da sua distribuição para todos os te

cidos de baixa perfusão sanguínea e biotransformação lenta.
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A velocidade de distribuição teci

dual estã relacionada, em parte, com a tendência do fãrmaco

de se ligar às proteínas plasmãticas e com a sua lipossolu

bili dade99,l1S. Geralmente, os compostos que possuem pouca

afinidade por proteínas, como a prilocaína, ou alta liposs~

lubilidade, como a etidocaína, distribuem-se mais rapidame~

te por entre os tecidos 30 .

Os anestesicos locais se distribuem

por todos os tecidos corporais, mas a concentração relati

va nos diversos tecidos varia. Geralmente, os õrgãos mais

perfundidos, como os pulmões e rins, mostram concentrações

maiores do que õrgãos menos perfundidosS,10S.

Na literatura encontram-se disponí

veis estudos relativos ã distribuição fisiolõgica de anest!

sicos locais no homem compatíveis com estudos em animais, i~

dicando uma captação tecidual rãpida para todos os anestesi

cos locais. Existem, entretanto, diferenças na velocidade

e no grau de distribuição entre anestesicos locais específi

cos, resultado da influência de suas propriedades físico

quimi cas peculiares 30,99,l1S.

1 • 2. 1 . 3 - Bi ot r ans f or ma ção

A biotransformação dos anestesicos

locais estã intimamente relacionada com sua estrutura quími

ca, FIGURA 1. Anestesicos locais tipo ester, são hidroliz2.

dos no plasma pela enzima pseudocolinesterase17 ,30, enquanto

que as amidas são biotransformadas no fígado 14 ,30, lOS, pelo
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citocromo P-450 16,61.

Alguns dos metabõ1itos formados pe

los anestesicos locais tipo ester jã foram indentificados.A

procalna, por exemplo, sofre hidrõ1ise, formando ácido .E-am.i.

nobenzõico e N-dieti1aminoetano1 31 . O ãcido .E-aminobenzói

co e excretado inalterado por via renal, enquanto que o N

dieti 1aminoetano1 sofre degradação subsequente 14,16.

Os fenômenos a1ergicos que ocorrem

com maior frequência com os anestesicos locais tipo ester

sao atribuldos à formação de ácido .E-aminobenzõic030, meta

bõ1ito primãrio resultante do metabolismo da procalna, c10

roprocalna e tetracalna.

A biotransformação dos anestesicos

locais tipo amida e mais complexa do que a do tipo ester.

Estudos indicam que a biotransformação destes fãrmacos ocor

re no flgado, mais especificamente no citocromo P-450 3 , 14,

30,108, envolvendo reações de ~-desa1qui1ação seguida de

reaçoes de hidrõ1ise 14 ,16,61.

Existem diferenças entre os vãrios

anestesicos locais tipo amida, com relação às suas ve10cida'

des de biotransformação, como pode ser verificado na TABELA

5.

A pri10calna mostra ser de degrada

çao mais rápida quando comparada à 1idocaina, mepivacalna,

bupivacaina e etidocaina 66 .

Os produtos de degradação dos anes-

tesicos locais tipo amida podem ter implicações clinicas
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TABELA 5

Percentagem de degradação e metabólitos de alguns anestesi

cos locais tipo amida 31 .

ANESTrsrco
LOCAL

Prilocaina

Lidocaina

Mepivacaina

Bupivacaina

Etidocaina

*% DE
DEGRADAÇAO

90

62

55

54

67

METABOU COS

~-toluidina; L-N-n propilamina

monoetilglicinaxilidina; 3-hidr~

xilidocaina; 2,6-xilidina; glic1
na xi 1i di da; ãci do 2- a mi no - 3- me
tilbenzóico

2,6-pipecoloxilidida-3-hidroxi-l
-metil; 2,6-pipecoloxilidida;
2,6-pipecoloxilidida-4-hidroxi-l
-metil

2,6-pipecoloxilidina

2,6-xilidina; 2-etilamino-2,6-b~

tiroxilidina; 2-propilamino-2,6
buti roxi 1i di na

* Após la a 15 minutos de incubação ou perfusão.

significativas. Sob condições fisiológicas normais, estes

metabõlitos exercem efeitos farmacolõgicos e toxicolõgicos

não significativos. Em situações criticas, entretanto, co

mo nas insuficiências renal ou cardiaca, ou durante prolon-
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gados perIodos de administração do fármaco, estes metabóli

tos podem exercer efeitos indesejáveis, clinicamente impor

tantes 101 .

1 . 2 . 1. 4 - Exc re ção

o rim é o principal órgão excretor

dos anestésicos locais e de seus produtos de degradação. Os

anestésicos locais tipo éster são rapidamente hidrolisados

no plasma e somente cerca de 2% do fãrmaco inalterado é ex

cretatos pelos rins11 . Analogamente aos ésteres, apenas p~

quenas quantidades de anestésicos locais tipo amida são excretados

inalterados pelos rins56 , 61, sendo recuperado quase totalmente

na urina sob a forma de produtos de degradação. Desta for-

ma, um comprometimento da função renal pode resultar em au

mento dos nIveis sangulneos destes metabólitos, podendo cau

sar efeitos sistêmicos indesejãveis.

1.2.2 - Mecanismo de Ação

Apesar de serem usados clinicamente

hã mais de cem anos, o mecanismo molecular exato da açao

dos anestésicos locais no nervo ainda não está

esclarecido57 ,96,106.

totalmente

O princlpio básico para a condução

de um estImulo nervoso é o estabelecimento e propagação de

um potencial elétrico atraves da membrana do axônio. Esse

potencial é chamado potencial de membrana e -e determinado

por diferenças de permeabilidade relativa e de concentração
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de ;ons entre os lados externo e interno da membrana 57 ,I06.

A membrana do axônio transporta al

guns ;ons, por processo ativo, do liquido extracelular para

o interior da célula, e outros do interior para o meio ex

tracelular. Para a condução do impulso nervoso, o mais im

portante deste processo de transferência é o transporte ati

vo de 10ns sódio de dentro para fora da fibra nervosa, cha

mado comumente de "bomba de sódio". Este processo, reduzin

do muito a quantidade de ;ons sódio no interior da fibra

nervosa, determina o desenvolvimento de um potencial de mem

brana com conseq~ente transmissão do impulso nervoso.

Sabe-se entretanto, que a anestesia

local resulta de interrupção no fluxo fisiológico de ;ons

sódio através da membrana do axônio 30 ,6Sb,9S,96,IOS,I06, o que impede a

geraçao e desencadeamento de potencial de açã0 32 ,96.

Vãrias teorias jã foram propostas

na tentativa de explicar o real mecanismo molecular da anes

tesia local. Algumas delas entretanto, foram rapidamente

descartadas. Considerar-se-ão, portanto, neste trabalho,

apenas as teorias atualmente aceitas para explicar o seu me

canismo de ação.

Todas essas teorias partem do prin

c;pio de que os anestesicos locais se difundem através dos

tecidos na forma não protonada e agem no centro ativo na

forma protonadtS,M. A proporção entre as formas protonada

e nao protonada depende, preponderantemente, do pKa do ane~

tesico local e do pH do meio em que este fãrmaco se encon-
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1.2.2.1 - Teoria da mudança do potencial

e1etrico de superficie 57

tra dissolvid065b ,66b. Esta proporção pode ser calculada atr~

ves da relação de HENDERSON-HASSELBALCH 65b representada pela

equação 1.

(EQUAÇAO 1)
Iforma ionizadal

Iforma não ionizadal
pKa = pH + log

Esta teoria propõe que os anestési

cos locais atuam ligando-se ã membrana neurona1, pr0vocando

mudanças no potencial elétrico de superficie. As moléculas

de anestésicos locais, na forma protonada, estariam na in

terface membrana-igua, com sua porção 1ipofi1ic~ depositada

na matriz hidrocarbônica da membrana, e seu termia1 polar

voltado para a fase aquosa 57 ,95. A porção hidrofi1ica, car

regada positivamente e exposta ã superficie da membrana do

axônio interfereria, por neutralização de cargas, no estabe

1ecimento de um potencial de superf;cie95 .

Mudanças no potencial de superf;cie

poderiam alterar a condutância aos ;ons sódio por três meca

ni s mo s :

A) A diferença do potencial aparente atingiria a face

interna da membrana impedindo, por forças e1etros

titicas, a condutância ao ;on sódio;

B) O anestésico local na forma protonada, agindo pre

sumivelmente na fase interna do axônio, 1igar-se-ia
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nas proximidades do canal de sódio impedindo a sai

da de lon sódio por seleção eletrostãtica;

C) Mudanças no potencial de superflcie alterariam a

estrutura geral da membrana t causando expansao e

dificultando t conseqüentemente t a operaçao nor

ma1 3l do canal de sódio.

Esta teoria e bastante criticada

por nao explicar a eficãcia de moléculas de anestésicos lo

cais não ionizãveis como a benzocalna(E-aminobenzoato de

etila) no bloqueio do impulso nervosoS 7 .

1.2.2.2 - Teoria da expansão da membrana

Esta teoria t também chamada de teo

ria do volume crltico t considera a membrana da célula nervo

sa como essencialmente impermeãvel a cãtions t exceto em re

giões especlficas como os canais condutores de 10ns S7 ,9S.

Esta teoria estã alicerçada no fato

de que a membrana neuronal adsorve os anestésicos locais na

sua região lipofllica t bloqueando a permeabilidade ao 10n

sódio por provocar expansão da membrana que chega a blo

quear a sua passagem através dos canais de sódioS7 ,9S,lOS,106.

Os anestésicos locais atingindo o

seu local de ação t aumentariam o volume da membrana do ner

vo, interferindo também na sua fluidez 57 ,95,106. O volume da

membrana se alteraria de pelo menos 4 a 6%t para membranas

biológicas expostas a anestésicos locais em concentrações



1.2.2.3 - Teoria do receptor especlfico

ciais que são compostas só de lipldeos, a variação total do

volume destas e pequena quando comparada ã daquelas. Suge

re-se, portanto, que o sitio de ação desta classe de fãrma

cos sejam as proteinas que se encontram dispersas nas mem

branas biológicas 57 ,106.

Sabe-se que o efeito de alguns anes

tesicos locais no nervo pode ser antagonizado por ions cá1

ci0 31 . Por esta razão enterder-se-ia que ambos, anestesico

local e lons cã1cio, competiriam pelo mesmo sitio de 1iga

çã0 88 . Experimentos demonstraram entretanto, que a inibi

ção da ligação do ion cã1cio não estã compreendida no meca

nismo de ação do bloqueio da condução do impulso nervos0 68 .

27.

artifi-mlnimas bloqueantes, enquanto que, para membranas

Admite-se ainda, nesta teoria, que

os anestésicos locais se dissolvem por todas as partes da

membrana, inclusive nas paredes dos canais de sódio. Em con

centrações mlnimas b10queante~ os anestesicos locais estão

na proporção de aproximadamente 10 3 mo1ecu1as dissolvidas

na membrana para cada canal de sódio. O estado anestesico

local advem quando as moléculas deste fãrmaco interagem com

sltios especificos do canal de sódio, provocando mudanças

conformacionais reversiveis, impedindo a saida de ions so

dio e, consequentemente, o estabelecimento e propagação do

impulso nervos0 57 ,106.
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Os anestesicos locais usados na cl;

nica medica, em sua maioria, agem atraves da sua interação

com um receptor espec;fico S7 . No pH fisiológico eles se

apresentam nas formas tanto protonada quanto não protonada.

A forma não protonada atravessa, por difusão passiva, as

membranas biológicas mais rapidamente do que a forma proto

nada, sendo este fato parcialmente responsãvel pelo efeito

anestesico 10ca16S~96. A inibição da condutância da membra

na aos ;ons sódio resulta primariamente, da ligação da for

ma catiônica ao sitio receptor situado na face interna da

membrana axoplasmãtica e talvez, de mudanças na membrana in

duzidas por interações hidrofóbicas 31 .

Nesta proposta, forças fracas são envolvidas na interação

processo revers;vel. Na FIGURA 2 estã representada a inte

raçao entre a proca;na e seu sitio receptor, proposta por

BUCHI e PERLIA 20 em 1960.

A primeira proposta de representa

çao das forças atuantes na interação entre os anestesicos

locais e seu receptor especifico deve-se a BtiCHI ePERLIA 20 .

um-razao,entre o fãrmaco e seu receptor, sendo por esta
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Em trabalho de 1972 21 BÜCHI e PER-

reativos

N-Q- /g~ /Y~H HzC-C
H

3

Hz!. I I C, CHz: N/
I I I d+ ~O I I EB~ .
I I I I I : I 6- I I H2C-CH
11111" I I 3I I I I I) , I I IIIIII111

111 I I" I 1 I ::::: lI::
11 11 I11 1 """'"
1111111 I' """"II 111111111

I I I I I 11 I I

FIGURA 2 - Interações entre a procaina e seu sitio receptor
por meio de forças eletrostãticas (E); intera
ções dipolo-dipolo (D); forças de Van der Waals
e hidrofõbicas (V); pontes de hidrogênio (H) e
transferência de cargas (CT). Modelo proposto
por BUCHI e PERLIA 20 •

LIA, sugeriram que, apõs penetração na membrana do nervo, a

molécula de anestésico local se ligaria a grupos

de estruturas fosfatidicas. A FIGURA 3 mostra esquematica

mente, a interação da procaína com o seu sitio receptor,que

se daria através de forças do tipo íons-dipolo e interações

hidrofõbicas. Esta interação deslocaria íons cãlcio e cau-

saria alterações estruturais e funcionais na membrana do

nervo, resultando em bloqueio na instalação e condução do

impulso nervoso, com conseq~ente anestesia local.
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FIGURA 3 - Interação entre a proca;na e seu sitio receptor.

Modelo proposto por BUCHI e PERLIA 21 .

os anestesicos locais e seu sitio receptor foi desenvolvida

por FEINSTEIN 43 em 1966. Este sugeriu que o sitio receptor

e um fosfolipideo ãcido integrante da parede dos canais de

sódio, e que os anestesicos locais se complexam com grupos

fosfatos destes fosfolipideos, formando complexos na propo!

ção de 1:2.

entreOutra hipõtese de interação

R \

O==< ~:~
o}-°h / ;rQ-NH2

O o--p ~~
I. \ 1-

R /I O
O ~:/N __

\

Estã representado na FIGURA 4 o mo-

delo proposto para a interação entre anestesicos locais e

grupos fosfatos de fosfolipideos componentes da parede dos

canais de sõdio, segundo FEINSTEIN 43 •
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Resíduo de Resíduo de

~r ~ ~r
O O

I ~ e/e I
O I-Oe"~~2~- -{J~"'O-I=O

'/'0 ,\.H;,N/"L 0J ........NH3

Oe eO

FIGURA 4 - Interação entre anestesicos locais e fosfo1ipi
deos ãcidos. Modelo proposto por FEINSTEIN 43 •

Esta hipótese corrobora com o que

tem sido observado lIin vitro ll
, ou seja, os anestesicos 10-

cais se comp1exam com fosfo1ipideos, especialmente a 1eciti
96na .

SAX e PLETCHER98, em 1969, sugeri-

ram que um importante aspecto na interação entre o anestesi

co local e seu sitio receptor seria a existência de pontes

de hidrogênio.

Pesquisas em que se usou o mode 10

fosfatidico de membrana, confirmaram que o sitio de ação dos

anestesicos locais na membrana de neurônios e um fosfo1ipi

deo ãcido e que sua ação e resultado de sua capacidade de
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formam complexos TI com a tiamina e que, nesta complexação,

os anestesicos locais funcionam como doadores de elétrons e

a tiamina como aceptora.

Sabe-se que a tiamina e seus precu!

sores desempenham papel fundamental na estimulação nervo

sa 77 . Entretanto, a interação da tiamina com anestesicos

locais causa mudanças na reatividade e inibição de suas fun

ções bioquTmicas na estimulação nervosa, levando ao blo

queio da instalação e transmissão do impulso nervos0 31 ,96.

metodos espectroscópicos,

vários anestesicos locais

Usando

ECKERT 40 em 1962, observou que

se ligar aos Tons cãlci0 31 ,68,88. Por outro lado, investi

gações sugerem que os fosfolipTdeos ácidos podem estar atu

ando na excitação de membranas neuronais 21 , 40, 115, embora

os resultados obtidos não provem necessariamente, que os

fosfolipTdeos estejam envolvidos diretamente com o mecanis

mo de geração do potencial de ação.

THYRUN e colaboradores l15 , em 1969,

revendo o estudo de ECKERT 40 e baseando-se em dados obtidos

atraves de ressonância magnetica nuclear, propuseram a hip~

tese de que a anestesia local resulta primariamente, de in

teração entre o anestesico local e a tiamina. Verificaram

ainda, que a procaTna interage com o pirofosfato de tiamina

(TPP), formando um complexo que interagiria subsequentemen

te com a membrana do nervo, causando alterações na sua per

meabilidade aos 10ns sódio, tendo como consequência o blo

queto da condução do impulso nervoso.
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sugeremEstudos mais recentes 13,34

Estã representado na FIGURA 5 o co~

plexo formado entre a procalna e o TPP sugerido por THYRUN 115

I

O PROCAINA

11 CH -CH,c... 14'/ 2 S
'O-Ct'l2-CHl - ~H
H CH2-QiS

-O 0-
CHs I I):; ....cH -CH -O-P-O -P-OH

CH -N' ~ 2 2 11 11
i ~ ~ O O

NH! r

e colaboradores.

FIGURA 5 - Complexação entre a procalna e o pirofosfato de
tiamina. Modelo proposto por THYRUN l15 e colabo
dores.

Apesar dos muitos conhecimentos ac~

mulados nesta ãrea o exato mecanismo de ação dos anestesi

cos locais ainda não estã esclarecido. E necessãrio, por

tanto, que os estudos voltados para esta questão continuem.

que os anestesicos locais se ligam diretamente ã face inter

na do canal de sódio e que seu mecanismo de ação estã vincu

lado preponderantemente a três aspectos: ã preferência do

anestesico local pelas conformações de repouso, aberta ou

inativa do canal de sódio, ã sua lipossolubilidade e, prin

cipalmente, ã sua distribuição eletrônica.
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1.3 - MtTODOS DE AVALIAÇAO DA ATIVIDADE ANESTtSICA LOCAL

Encontram-se já descritos na litera

tura mais de cento e cinquenta metodos biolõgicos para ava-

liação da atividade anestesica 10ca1 91 . Por esta razão, a.,!!

31 91 - . d b d d' d- .tores ' tem sugen o que tanto a a or agem 1 atlca como a

utilização ou o planejamento de novos metodos sejam desen

volvidos observando-se os seguintes aspectos. Em primeiro

plano objetiva-se a demonstração da propriedade anestesica

1oca 1. Sabe- s e que a i nj e çã o sub cu t ânea ou i nt r a de rm i ca de

um volume de uma substância inerte, como a ãgua destilada,

pode causar um estado de insensibilidade temporária na re

gião infiltrada, resultante de uma compressão mecânica na

inervação da ãrea 31 . Por esta razão, somente se reconhece

a propriedade anestesica local em produtos com capacidade

intrlnseca de dessensibilizar reversivelmente a ãrea onde

são aplicados ou de bloquear a condução do impulso nervo

s031,96. Por outro lado, a eficiência da avaliação da ativi

dade anestesica local depende da tecnica utilizada, ou se

ja, da forma de administração do anestesico local. Esta p,2

de ser em superflcie, infiltrativa ou por bloqueio de condu

çao.

EAcontram-se três metodos básicos

de avaliação da atividade anestesica local que se oiferen

ciam entre si preponderantemente pela forma e/ou local de

aplicação da solução anestesica local. A saber: Metodos de

anestesia local de superflcie ou tõpica, metodos de aneste

sia local infiltrativa e metodos de anestesia local por blo

queio da condução nervosa 31 ,91,96.
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A seguir, serão apresentados os

principais metodos agrupados de acordo com os metodos bãsi

cos de avaliação da atividade anestesica local.

1.3.1 - Metodos de avaliação em superficie

Este metodo e o mais facilmente exe

qüivel e por esta razão muito utilizado. No fim do seculo

passado e começo deste, usava-se rotineiramente o metodo de

comparação de atividade anestesica local pelo grau de des-

'sensibilização que discos embebidos em soluções anestesicas

locais provocavam na lingua de voluntãrios 91 . A utilização

deste metodo, entretanto, fOi limitada pela sua alta subje

tividade e pelo aparecimento de metodos mais sensiveis.

Assim, o metodo que se utiliza da

cornea de coelhos para medir os tempos de inibição e recup~

ração do reflexo õculo-palpebral e ainda hoje muito empreg~

d037,58Jl~ Comeste metodo pode-se comparar a atividade ane!

tesica logal relativa de diferentes anestesicos locais. Ba

sicamente, instila-se uma solução anestesica local na cor

nea de coelhos, seguida do toque com a ponta de um fio para

evocar o reflexo õculo-palpebral, em intervalos de tempo d~

finidos. Dentre as tecnicas de avaliação da atividade ane!

tesica local em superficie, esta e considerada a mais sensi

vel delas. são descritas na literatura inumeras outras tec

nicas utilizando diferentes órgãos e animais 1,4,24,45,124.
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1.3.2 - Metodos de avaliação por infiltração

A infiltração de anestesicos locais

na pele interfere nas terminações e fibras nervosas superfl

ciais da região afetada, produzindo anestesia superficial e

bloqueando simultaneamente a condução do estimulo sensorial

da área infiltrada. Estes efeitos podem ser obtidos por i~

jeção intradermica ou pela introdução da solução anestesica

local atraves de jato sob pressão. Baseados nesta técnica

de administração foram desenvolvidos vários metodos, entre

tanto, injeção intradermica da solução anestesica local e

procedimento geral.

o método mais empregado deste grupo

e o que se utiliza da'infiltração intradérmica em dorso de

cobaia 8 ,15. Este metodo conhecido por "me todo do botão" 8,

consiste na infiltração intradermica de volume definido de

uma solução anestesica local no dorso de cobaias, dando ori

gem a uma pãpula. A intervalos de tempo definidos, estímu

los mecânicos, eletricos ou termicos são aplicados em pon

tos tambem definidos da região infiltrada. Este metodo po~

sibilita tanto as determinações de tempo de duração da anes

tesia quanto sua intensidade.

Outros metodos que se utilizam da

tecnica de infiltração estão descritos na literatura 23 , 37,

81 1 b - b' t' d ., mas por envo verem o servaçoes su Je lvas o experlmen-

tador que afetam a sensibilidade e reprodutibilidade das me

didas, acabam sendo pouco empregados.
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1.3.3 - Metodos de avaliação por b10gueio da condução

nervosa

Apesar das diferenças nos eletrodos

utilizados pelos pesquisadores, o equipamento usado consis-

utilizadosEstes metodos têm sido

1.3.3.1 - Preparação lIi n vi tro ll

pela maioria dos pesquisadores interessados em determinar o

potencial de bloqueio de condução do impulso nervoso de com

postos com atividade anestesica 10ca1 3S ,S7,106.

Dentre os metodos disponiveis, os

de avaliação por bloqueio da condução nervosa são os que

apresentam maior sensibilidade e fidedignidade nas respos

tas obtidas. Baseiam-se no bloqueio da transmissão do im

pulso nervoso em diversos niveis, suprimindo a sensibilida

de de extensas regiões. Neste grupo estão incluldas as ane.?

tesias regionais conseguidas às custas do bloqueio de condu

ção nervosa periférica e bloqueio nervoso central.

Há tendência entre os farmacologis

tas em usar métodos de avaliação da atividade anestésica

local que se aproximem, o máximo posslvel, das condições de'

uso clinico. Isto porém, nem sempre é possivel, em razao

das dificuldades encontradas na utilização de algumas espe

cies de animais. Entretanto, abordar-se-ão aqui apenas os me

todos em que se empregam nervos isolados e métodos de blo

queio de condução nervosa periferica com nervo lIin situ ll
•
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te fundamentalmente numa serie de eletrodos aos quais se

adapta um nervo isolado. Este nervo e então imerso em ba

nho contendo uma solução anestesica local, e uma de suas ex

tremidades e estimulada eletricamente com pulsos de onda de

intensidade, duração e frequência variãveis, sendo possivel,

desta forma, registrar-se na outra extremidade o potencial

de ação.

A sequência de eventos eletricosque

ocorre apos a exposição do nervo ã solução anestesica local

e composta de duas fases. A primeira que consiste no pro

longamento do intervalo de tempo decorrido entre os instan

tes do estimulo e do aparecimento do potencial de ação, re

flete o tempo de latência do bloqueio da condução. A segu~

da fase, atribuida ã queda da amplitude do potencial de ação

reflete o grau de bloqueio de condução do composto testado.

Este metodo, apesar de ser bastante

sensivel, apresenta diferenças marcantes nos valores de ati

vidade anestesica local, relatados para um mesmo anestesico

loca1 31 . Estas diferenças são atribuidas às variações nas

medidas da queda de amplitude do potencial de açao, ao tem

po de exposição à solução anestesica local, à intensidade e
frequência da estimulação e aos tipos e condições do nervo

empregado na preparação31 ,96,106.
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Dentre os metodos ci tados, emprega.!!.

ciático

i nte rs ti -

do-se nervo "in situ ll
, aquele que utiliza o nervo

Muitas tecnicas tém sido empregadas

para avaliar o grau de anestesia local em nervo "in situ"l5,
37,50,83,93 41 86

Os bloqueios do nervo ciático em ratos ' ,
116 _

e do plexo braquial em cobaias 31 , entretanto, vem sen-

do usados como padrão de bloqueio nervoso periférico.

1.3.3.2 - Métodos de bloqueio nervoso

periférico

gica, atividade de enzimas presentes no líquido

Estes metodos baseiam-se na injeção

de uma solução anestésica local na proximidade do nervo ou

plexo alvo, empregando-se a técnica de inundaçã0 31 . Assim,

o nervo ou plexo fica em contato direto com o anestésico lo

cal e a condução do impulso nervoso será bloqueada neste pon

to. Impedindo-se, como consequência, a passagem do impulso

nervoso oriundo de toda a área enervada pelo nervo ou plexo

Sabe-se que a atividade da substân

cia testada está sujeita a interferências do sistema biolõ

gico tais como, entre outros fatores; distribuição fisiolõ-

cial e até mesmo possível atividade vasodilatadora do com

posto testado. Deve-se salientar, no entanto, que através

do emprego destes métodos, pode-se determinar a duração do

bloqueio motor com boa margem de segurança, ao passo que a

determinação do tempo de latência não fornece resultados

muito confiáveis.
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de rato fornece resultados mais satisfatórios. A razão des

tas constatações se deve ã facilidade de acesso ao nervo ciã

tico, possibilitando at~ mesmo avaliações quantitativas da

atividade anestesica local.
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1.4 - ELEMENTOS ESTRUTURAIS QUE DETERMINAM A ATIVIDADE

ANESTtSICA LOCAL

r conhecido na literatura que pequ!

nas modificações na estrutura qu;mica de fãrmacos estrutu

ralmente espec;ficos65 a,66b, provocam mudanças substanciais

na sua atividade biológica. Desta forma, para que se mant!

nha a atividade anestésica local, as moléculas de anestési-

co local suportam apenas pequenas modificações na sua estru

tura qu;mica.

Um dos métodos mais empregados para

se proceder a um estudo racional do efeito da variação da

estrutura química sobre a atividade anestesica local, e o

met6do de modificaçio molecula~6~ Este consiste, basica

mente, em usar como modelo ou protótipo um composto com es

trutura química definida e com ação biológica conhecida e a

seguir, sintetizar e ensaiar compostos que sejam homólogos

ou anãlogos estruturais do fãrmaco protótipo.

A maioria dos anestésicos locais são

estruturalmente relacionados entre si, o que possibilitou a

proposição de uma estrutura geral, grupo anestesiofóric066c,

presente em quase todos os componentes desta classe terapê~

t i c a . O mê r i to de s te t r aba1ho f oi a t r i bui do a LOFGREEN22

que em 1948, propôs que em geral, os anestésicos locais apt!.

sentam um centro lipofílico (geralmente uma estrutura com

carãter aromático), um centro hidrofilico (frequentemente o

grupo amino substituído) e uma cadeia intermediãria ligando

os dois centros. A estrutura geral dos anestesicos locais
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pode ser representada esquematicamente pela FIGURA 6.

FIGURA 6 - Estrutura geral de compostos com atividade anes
tesica local ou grupo anestesiofõrico local.

anes tes i ofóri co

/R l
N

'" R2

I
I

I,
\

-+-
I
I,
I

Baseados no grupo

11

x

Ar ---- C~ Y ---- (CH 2 )n

em que: X = O,S,Se

Y = O,NH,C,S,Se

n = 1 ,2,3

Rl = H, a lqui la

R2 = alquila

Ar = estrutura com carãter lipofilico,geralmente um
anel aromãtico

tante intacta. A utilização deste metodo permite a obten

ção de uma visão mais clara das relações guardadas entre a

estrutura quimica e a atividade biolõgica de compostos bio-

proposto para anestesicos locais, FIGURA 6, vãrios autores

13,21,49,63,78 orientam seus es tudos para a veri fi cação de mu-

danças na atividade biológica resultante da introdução de

modificações na estrutura química sucessivamente em cada um

dos três elementos estruturais do grupo anestesiofõrico, ou

seja: no centro lipofilico, na cadeia intermediãria ou no

centro hidrofílico, mantendo-se a estrutura molecular res-
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logicamente ativos.

A seguir, apresentar-se-ão as prin

cipais possibilidades de modificações na estrutura fundamen

tal ou grupo anestesiofõrico com os respectivos efeitos so

bre a atividade biológica destes compostos.

1.4.1 - Modificações no centro hidrof;lico

A grande maioria dos anestésicos lo

cais apresentam um centro hidrof;lico constituído por um

grupo amino di- ou tri-substitu;do, conforme pode ser visto

na TABELA 2.

o grupo amino é constituído de ito

mo de nitrogênio dispondo de par de elétrons isolados, apr~

sentando a possibilidade de formar por protonação sais hi

drossolúveis. Assim, o valor do pKa do grupo amino determi

nara o grau de ionização da molécula em pH fisiológico. O

pKa é, portanto, um fator importante no processo da distri

buição destes farmacos nos tecidos biológico~07.

Compostos que apresentam atividade

anestésica local com centro hidrofílico constituído por gr~

pos amínicos primarios não encontram aplicação na pratica

medica por apresentarem baixa atividade e serem irritante~~

As series derivadas da procaína e lidoca;na, TABELA 2, com

centros hidrOfílicos constituídos por grupos am;nicos secun

darios, mostram-se ativos por maior período de tempo do que

quando constituído por aminas terciarias. Observa-se, en

tretanto, que as primeiras são mais irritantes do que as úl

tima~3.
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na TAB ELA 6.

525

330

235

330

440

**DL 50

(mg/Kg)Grau de irritação

O
CH3 O

11 /HO N-C-C-N
H H2 'R

CI

Avaliado em cõrnea de coelho
com solução a 2%

AAL*

Alguns autores 16 ,51,63a observaram o

R

H O 1,5

CH 3 2

CH 2CH 3 4 O

CH(CH 3)2 17,5 O

CH 2CH 2CH 3 6 O

* atividade anestêsica local
** dose letal 50% em ratos.

do .!i-a 1qui 1ami no - 2 I - me til, 6 I - c1or 0- ace t 0)( i 1i di das, conc1ui

ram que tanto a anestesia local como a tolerancia e a toxi-

cidade dependem do numero de átomos de carbono do grupo N

a1qui 1a . Os re sul ta dos de s ta pesq ui sa es tão ap r ese nta dos

efeito da variação do comprimento da cadeia .!i-alquila na ati.

vidade anestêsica local. Assim, KOELZER e WEHR63a, estudan-

Influência do num~ro de átomos de carbono do grupo !-alqui
la de N-alquilamino-2'-metil, 6 1 -cloro-acetoxilididas sobre
a atividade biológica determinada por KOELZER e WEHR 63a .
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Mais recentemente BOKESCH e colabo

radores 13
t estudando o efeito de variações no centro hidro

filico de derivados da lidocaina t concluiram que a ativida

de anestésica local aumenta com o aumento do número de ãto-

mos de carbono ligados ao nitrogênio amlnico. A variação do

pKa t no entanto t não se altera significativamente mediante

tais mudanças na molécula. Os resultados desta pesquisa es

tão apresentados na TABELA 7.

TABELA 7

Efeito da variação do radical !!-alquila de derivados da li
doca; nas obr e a a t i vi da de anes t és i ca 1oca1 e pKa de te rm i na
dos por BOKESCH 13 e colaboradores.

g-CH
3 O

11 /CH3O N-C-C-N
H H2 'R

. CH
3

R AAL* pKa n**

- CH 3 (lidocaina) 1, O 7 t 7 5

- CH 2CH 3 1,2 7,6 4

- (CH 2 )2 CH 3 1,5 7,7 5

- (CH 2)3 CH 3 3,2 7,6 6

- (CH 2)4 CH 3 6,6 7 t 4 5

- (CH 2)6 CH 3 8,3 6,9 5

* atividade anestésica local medida em nervo ciãtico de
sapo "in vitro"

** número de medidas
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Estudos13,22,51,63,107,1l3 a respeito

da relação entre o numero de ãtomos de carbonos ligados ao

nitrogênio aminico e a atividade anestesica local, mostram

que a potência anestesica local e toxicidade aumentam com o

aumento do numero de ãtomos de carbono ligados ao nitrogê

nio aminico, sendo que os ~-~-dietil derivados apresentam a

melhor margem de segurança para aplicação na prãtica medi

ca.

1.4.2 - Modificações na cadeia intermediária

A estrutura fundamental sugerida p~

ra anestesicos locais possui uma cadeia intermediária liga~

do a porção lipofilica, representada quase sempre 22 por re

slduos aromãticos, ã porção hidrofilica, freqüentemente o

grupo amina substituido. Esta estrutura e bastante variá

vel quanto a sua constituição qUlmica, como pode ser consta

tado na TABELA 8.

Considerando as possiveis variações

na cadeia intermediária, pode-se obter estruturas que se di

ferenciam por variações na distância entre os centros hidro

e lipofllicos e/ou por possuirem heteroãtomos intercalados,

como nitrogênio, oxigênio e enxofre, determinando a classe

qu;mica do composto.

Mudanças na cadeia intermediária le

vam a variações nas propriedades do anestesico local, tais

como a lipo e hidrossolubilidade, reatividade frente a hi

drõlise, mecanismo de biotransformação, tamanho da molecula,
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alterações resultam em influencias na atividade anestesica

local do composto 22 ,107.

Algumas possibilidades de variações na estrutura qUlmica da

cadeia intermediãria de ~nestesicos locais anãlogos ã pro-

es tas

R

- CH - CH -2 2

- CH 2 -

- CH 2 - CH 2 - CH 2 -

- CH 2 - CH(CH 3) - CH 2 -

- CH(CH 3) - CH 2 -

{}
,C2HS

H N X-R-N
2 'c H

2 S

x

TABELA 8

O
11

- NH - C

O
11

- C -

- O -

o
11

- C - O -

O
11

- C - S -

O
11

- C - NH -

*. Não existe interdependencia entre X e R. Estes podem V!
riar aleatoramente, independeAte das sequencias apresen
tadas nesta tabela.

esteroqulmica e distâncias intramoleculares. Todas

~ *'ca, na .
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mento da cadeia carbônica, intermediária leva a um acentua-

nesta serie, o auqueSTUDACH 22 , concluiu

R AAL* Log P pKa

CH2 (lidocalna) 1 , OO 0,54 1 , 7

C2H4 0,25 -0,13 9 , O

C3H6 0,33 - O, 14 9,5

*: Atividade anestisica local determinada "in vitro" com nervo ciático
de rã.

BOKESCH 13 e colaboradores, conclui

A influência de variações na cadeia

carbônica intermediária sobre a atividade biológica de hom~

logos da procalna, foi estudada por LUDENA e HOPPE 63 . Estes

autores concluiram que o aumento do numero de átomos ee car

bono intensifica a atividade anestesica local bem como, a

sua toxicidade.

do decrescimo da hidrossolubilidade e grande aumento do co~

ficiente de distribuição do composto nos tecidos corpôreos,

em consequência do aumento da sua lipossolubilidade.

ram que o comprimento da cadeia carbônica intermediária po

de influenciar a atividade anestesica local e o valor do

Influência do tamanho da cadeia carbônica intermediária de
anãlogos da lidocalna sobre a atividade anestesica local,
AAL, lipossolubilidade, log P, e pKa determinada por BOKESCH
e colaboradores 13 .

[(O)- ~ +/C2Hs) -
N-C-R-N C\
H H'C2HS

pKa do grupo amino terminal, principalmente em anestisicos

locais tipo amida. Os resultados encontrados nesta pesqui

sa estão apresentados na TABELA 9.
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STRICHAR~07, ponderou que a influ~~

cia da cadeia carbônica intermediária sobre a atividade anes

tesica local depende das polaridades dos grupos por ela li

gados. Assim, o aumento do numero de átomos de carbono da

cadeia intermediãria da lidocalna pode reduzir sua liposso

lubilidade aumentando a hidrossolubilidade. Em outros exem

plos, no entanto, a lipossolubilidade pode aumentar com o

aumento do numero de ãtomos de carbono da cadeia intermediã

ria dependendo da polaridade dos grupos por ela ligados.

Vãrios autore~9,21,113 estudaram sis

tematicamente as influ~ncias da natureza do heteroátomo, ou

seja, nitrog~nio, oxig~nio e enxôfre, e de sua posição na

cadeia intermediária sobre a atividade anestesica local, ob

servando que a natureza e posição do heteroãtomo influen

ciam significativamente a atividade biolôgica de anestesi

cos locais.

BUCHI em 1960 e FISCHER em 1965 22

estudaram sistematicamente as influ~ncias da natureza e po

sição do heteroãtomo da cadeia intermediãria de anãlogos da

procalna, concluindo que os anãlogos que apresentam o enxô

fre como heteroãtomo são biologicamente mais ativos confor

me pode ser visto na TABELA 10.
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O terceiro elemento da estrutura fun

1.4.3 - Modificações no centro lipof;lico

cadeia

TABELA lO

-<Q)- ..... C2H5
H N x-C-C-N

2 H2 H2 'C2H5

Influência da natureza e posição do heteroãtomo da

intermediária de anãlogos da proca;na sobre a atividade anes

tesica loca1 22 •

X AAL* X AAL*

- CO - O - 1,00 - CO - O - 1,00

- C - 5 - >2,00 - CO - 5 - >2,00

- 5 - 0,10 - 5 - CH 2 - 0,20

- O - 0,03 - O - CH 2 - 0,10

- CO - 0,02 - CO - CH 2 - 0,10

- 50 2 - 0,02 - CH 2 - O - 0,05

- CO - NH - O, O2 -50 2 - CH 2 - 0,00

* Atividade anestesica local medida em córnea de coelho.

damental dos anestesicos locais a ser considerado e a por

ção lipof;lica. Esta tem considerável influência nas pro

priedades f;sicas e qu;micas apresentadas pelos anestesicos

locais.
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LOFGREEN 22 , chamou atenção para o

fato de que em muitos anestesicos locais a porção lipof;li

ca e constitu;da por aneis aromáticos, embora outros siste

mas tambem pudessem conferir a mo1ecu1a a 1ipofilicidade n!

cessária para o desempenho da atividade anestesica local. O

sistema aromático, portanto, pode ser substitu;do por siste

mas alifáticos, alic;c1icos ou heteroc;clicos.

Dentre os compostos que apresentam

atividade anestesica local, especial atenção e dispensada

àqueles que contem na porção lipof;lica um sistema aromáti

co, como por exemplo, as series da proca;na e 1idoca;na.

Substituições do anel aromático in

fluenciam sobremaneira a distribuição eletrônica e reativi

dade qu;mica do grupo carbonila, bem como, a atividade ane~

tesica local. t conveniente, portanto, considerar o estudo

destes dois grupos conjuntamente.

A influência de efeitos de substitu

intes introduzidos no anel aromático sobre a polaridade do

grupo carbonila e um dos principais responsáveis pela inte

raçao entre o anestesico local e seu sitio receptor65d,11~.

Assim, em derivados da xilidina, como a lidoca;na, a subs

tituição dos hidrogênios das posições orto por radicais me

tila, alem de contribuir para o aumento da lipossolubilida

de, restringem as possibilidades de orientação do oxigênio

carbon;lico a uma posição perpendicular ao plano do anel

aromático. Esta distribuição espacial promove a adaptação

do oxigênio carbonllico ao seu sltio receptor no organismo, es-
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ta ser uma das razões que justificam a maior potência dos

derivados da xilidina em relação aos derivados do ácido ben

zõico 107 .

Embora o padrão de substituição no

anel aromático influencie a atividade anestesicalocal 107 ,113,

sera considerado no presente trabalho apenas substituições

na posição ~ do anel aromático em relação ao grupo carbo

ni 1a •

Na grande maioria dos anestesicos

locais a substituição no anel aromático estã presente. Des

ta forma, a atividade anestesica local é favorecida por gr~

pos substituintes que doam eletrons como os grupos amino,al

quilicos e aminoalqullicos. Contrariamente, grupos atraen

tes de elétrons como os grupos ciano, nitro e halogênios

sao desfavoráveis ã atividade anestesica local.

KOELZER e WEHR63b mostraram que a pr~

sença de grupos substituintes no anel aromático afetam a

distribuição eletrônica no grupo carbonila, a estabilidade

frente a hidrõlise e conseqüentemente a atividade anestesi

ca local, enquanto que os valores de pKa não sofrem altera

ções significativas quando se introduz grupos substituintes

no anel aromático. Na TABELA 11 estão apresentados os re

sultados desta pesquisa.
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TABELA 11

Propriedades fisico-quimicas e atividade anestesica local

relativa ã proca;na em c1oridratos de ~-X-benzoi 1 ~,~-die

ti1aminoetano determinadas por KOELZER e WEHR 63b.

-<0)-
0
" "C2Hs

X O C-O-C-C-N .....
H2 H2 C2Hs

X pKa KBr* -1 Const. hidrõlise AAL**
\>C=O (cm ) O,OOlN de NaOH, 500C (procaina =1)

NH 2 9,0 1694 0,44 1,00

OC 2H2 8,9 1711 1,02 1,40

CH 3 8,8 1721 2, 71 0,80

H 8,8 1726 5,26 0,85

F 8,8 1731 6,59 0,25

Cl 8,8 1727 11,86 0,33

Br 8,8 1727 7,10 0,50

N02 8,7 1729 81,49 0,10

-
* Estiramento da carboni1a na região do I.V.
** Atividade anestesica local medida em córnea de coelho.



54.

2. FREQUtNCIA DE ABSORÇAo DO GRUPO CARBONILA NA REGIAO DO INFRAVERMELHO

2.1 - CARACTERlsTICAS GERAIS 6,12,89,92

interferên-

efeitos eletrônicos de substituintes, formação de pontes de

hidrogênio, efeitos de acoplamento, efeitos de campo e efei

posição relativamente constante, ser livre de

cias de outras vibrações e ter alta intensidade l14 .

Os compostos que contêm o grupo car

bonila apresentam esta banda que se caracteriza por ter sua

A Pos i çã o e xata da f r equê nc i a (cm- 1)

de absorção na faixa acima citada, depende da ação de diver

sos fatores, geralmente aditivos. Por conveniência pode-se

dividi-los em dois grupos: Fatores externos, que estão rel~

cionados com as condições de preparo da amostra e principal

mente os fatores internos que consideram entre outros, os

Todos os compostos que contêm o gr~

po carbonila dão origem ã forte banda de absorção,na região
- 1 .'-.entre 1928 e 1515 cm . O menor valor de frequencia fOl ob

A natureza terminal do grupo carbo

nila e o alto valor de constante de força desta ligação, mi

nimizam os efeitos de acoplamento com grupos vizinhos, en

quanto que a polarizabilidade do grupo o torna suceptivel ã

efeitos provenientes de adjacências do mesmo 12 .

servado no caropteno, uma s-tricetona enolizada, e o maior

no fluoreto de carbonila, banda esta atribulda ã vibração

de estiramento da ligação :C=06,12,89.
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Os fatores internos são relaciona-

de

de

obse rvadas

( cm-l}

-a açao

Geralmente a frequência

te s .

das como referência para analisar as variações

nas posições da banda de absorção da carbonila de compostos

carb onll i cos.

Deve-se considerar tambem que mudan

tos de mudanças nos ângulos e na força de ligações adjacen-

absorção do grupo carbonila de cetonas saturadas sao toma-

2.2 - FATORES QUE INFLUENCIAM A POSIÇAO DA BANDA DE

ABSORÇAO DO GRUPO CARBONILA6 ,12,82,92

podem ser atribuldas quase que exclusivamente

efeitos eletrônicos dos substituintes 12 ,82.

ças de fase, efeitos de solvente e formação de pontes de hi

drogênio, afetam a posição e intensidade da banda de absor~

ção da carbonila l14 .

Na ausência de pontes de hidrogênio

e trabalhando-se sempre no mesmo solvente, desde que os an

gulos de ligação de carbonila permaneçam próximos a 120 0 ,

as variações na frequência (cm- l ) de absorção da carboni la,

dos com as naturezas eletrônicas e estética dos substituin-

tes, com a possibilidade de formação de pontes de hidrogê

nio e com a existência de acoplamento vibraciona1 29 .
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2.2.1.1 - Efeitos eletrônicos

Efeitos eletrônicos são o resultado

o

cm- 1

sobre o

x X X+ X

'C=O
,+ - ~ - , -

+---+ C- O - C- O ~ h C- O
R/ / / R~R R

( I ) (II) ( I I I ) ( I V)

Assim, os haletos de ácidos absor-
- -1vem em frequencias mais altas (-1800 cm ) mostrando que

atuam em direções opostas. Assim sendo, a extensão e senti

- -1 -do do deslocamento da frequencia (cm ) de absorçao da car-

bonila em função da natureza do substituinte, dependerá da

ação resultante dos dois efeitos eletrônicos envolvidos 92
. A

estrutura de compostos carbonilicos pode ser representada a

traves das seguintes estruturas canônicas de ressonância:

da composição entre efeitos indutivos e de ressonância apr~

sentados pelos substituintes. Muitas vezes tais efeitos

o caráter de atrair ou repelir ele

trons pelos efeitos indutivos e de ressonância apresentado

pelos substituintes, determina a maior ou meno contribui

ção dada pelas diversas estruturas canônicas de ressonância

h"'b °d 92ao 1 rl o .

mostrando que o efeito de ressonância predomina

enquanto que em amidas a banda aparece próximo a 1670

efeito indutivo, -I, predomina sobre o de ressonância, +R,

efeito indutivo apresentado pelo atomo de nitrogenio. Qua~

do porem, essa ressonância e diminuida, encontram-se valo-

d f -o ( -1) - o 6 12 114res e requencla cm . de absorçao malS altos' , .
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2.2.1.2 - Efeitos de campo

Em sistemas conjugados, geralmente,

como

valores

- -1 -A frequencia (cm ) de absorçao da

e, nestes casos, influenciada por forças intramo-

a banda de absorção de carbonila desloca-se para

mais baixos, devido a uma deslocalização dos eletrons TI dos

grupos insaturados que diminuem o carãter de dupla ligação

da carbonila. Efeitos estericos que dificultam a coplanarl

dade do sistema, reduzem o efeito de conjugação e conseque~

temente a absorção da carbonila se dã em frequencia (cm- l )

mais baixa 12 ,82,114.

te efeito não e conhecida, mas ele pode ser referido

carbonila

leculares de natureza eletrônica que atuam atraves do espa

ço e não atraves de ligações.

o efeito de campo ocorre, geralmen

te, entre o oxigênio carbonilico e outro ãtomo polar, fre

quentemente um halogênio ou oxigênio. A natureza exata des

Como exemplo da presença de tais for

ças em cetonas de cadeia aberta 6 , cita-se a 1,3-dicloroac!

tona, considerando-se as três seguintes conformações cada

uma delas com frequência (cm- l ) de absorção caracteristica:

simples efeito eletrostãtico que provoca alterações na pol~

ridade dos ãtomos envolvidos. Nestes casos, ele se aprese~

ta persistente ate a distância consideravelmente maiores do

que a do raio de Van der Waals 12 ,82.
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o O O
C1 11 Cl C1 11 H H 11 H
I ............ C ........... I I ............ c __ 1 I ............. C -...... I
C C C C C C

/ '\ / '\ / '\ /\ / '\ / '\
H H H H H H H Cl Cl H H Cl

CC1 4 1755 cm- 1 CC1 4 1742 cm- 1 CC1 4 1728 cm- lv = v = v =
c=o c=o c=o

Efeitos de campo não estão limitados

a interações com halogênios, embora este seja o caso onde

maior numero de exemplos foi estudado. Interações com ãto

mos de oxigênio, nitrogênio ou enxôfre tambem são poss;véis,

desde que estejam na posição ~. Se estes átomos estiverem

nas posições 8 ou y, pequeno ou nenhum efeito ocorre na po-

sição da banda de absorção da carbonila em razão da grande

distância que se estabelece entre os átomos envolvidos. Há

casos, porem, onde os elementos considerados são forçados a

ficarem suficientemente próximos havendo, conseqüentemente,

interaçã0 6 ,12,92.

2.2.1.3 - Pontes de hidrogênio

A formação de pontes de hidrogênio

entre o átomo de oxigênio da carbonila e um hidrogênio, des-
- -1 -loca a frequencia (cm ) de absorçao da carbonila para valo

res menores 82 . Esta associação faz crescer o caráter de du

pla ligação da carbonila 12 , podendo ser esquematicamente re

presentada da seguinte forma:



2.2.1.4 - Acoplamento vibracional

A interação de dois grupos que vi-

bram, convenientemente localizados, podem desdobrar uma ban

da em dois componentes: um acima e outro abaixo da frequê~

cia (cm- 1) tomada como padrão. As frequências de acoplame~

to resultantes são, frequentemente, separadas desde que os

grupos envolvidos no acoplamento absorvam originalmente em

valores diferentes de frequência 6 ,82.
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6+ 6-
H - O - R

R
,,6+ 6-

C = O
/

....
R

I •••• ......

des das bandas de estiramento das ligações O ---- H associa

das e livres, bem como, da ligação ~C=O, são independentes

da concentração do composto, indicando a presença de pontes

de hidrogênio intramoleculares. Em contrapartida, a prese~

ça de pontes de hidrogênio intermoleculares estão sujeitas

a variações da concentração do composto analizado na amos

tra 82 .

Informações sobre a existência de

pontes de hidrogênio intra ou intermoleculares, podem ser

obtidas pela observação da banda de absorção da carbonila.

Assim, a-hidroxicetonas apresentam, alem da banda caracte

rística da carbonila, uma segunda banda em freqüência me

nor, atribu;da a absorção da carbonila ligada a hidroxila

por pontes de hidrogênio. Nessas moleculas, as intensida-



a TABELA 12.

da tensão do anel, observa-se deslocamento da posição de a~

sorção da carbonila para valores maiores 12 ,89, como mostra

das de duas formas: uma seria a associação do aumento da

frequincia de absorção com um efeito de acoplamento, efeito
- -1este, que causaria uma mudança no valor da frequencia(cm )

...
C1 -

1 745

1705

1660

KB r -1
\>C=O (cm )

o
11

/c,V-H
n

Número de carbonos
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TABELA 12

Estas observações podem ser explica-

2.2.1.5 - Efeito de mudanças nos ângulos e na

força de ligações adjacentes

Em sistemas ciclicos, com o aumento

2

3

*n

*

Variação na posição de absorção da carbonila de amidas

clicas de acordo com a tensão do ane1 89 .
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ta são acompanhadas de variações sistemãticas das constan-

Se a constante de força do grupo ca~

...
Cl -

numa

abe r-

sem uma correspondente mudança na constante de força. As

sim, ã medida que o ângulo X-C-Y diminue, o movimento do

ãtomo de carbono carbon;lico torna-se limitado e a compres

são das ligações CX (CY) torna-se mais importante 6 ,92.

bonila muda significativamente com o tamanho do anel

de absorção da carbonila, o que não ocorre em sistemas

A explicação alternativa baseia-se

na atribuição do efeito ã variações na hibridação dos orbi

tais do carbono dirigidos ao ãtomo de oxigênio. ° aumento

da frequência de absorção da carbonila, neste caso, poderia

ser acompanhado de uma variação na polaridade e na constan

te de força da ligação ~C=O.

clicos, enquanto que variações em sistemas de cadeia

Durante o estiramento da ligação

::C=O, admite-se que possa ocorrer acoplamento com as lig~
I I

ções -C-C- adjacentes, ou seja, ocorreria alterações nos com
I I

primentos destas ligações. Medidas de basicidade mostram,
- - -1porem, que estas variam regularmente com a frequencia(cm )

série de compostos correlatos, a polaridade também deve mu

dar e com ela a basicidade. Assim, este efeito serã impor

tante somente em sistemas onde há significativos desvios no

ângulo, como por exemplo, em anéis sob tensão6 ,12,92.

tes de força da carbonila provenientes, em grande parte, da

ação de efeitos eletrânicos 6 ,12,92.
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2.2.2 - Fatores externos

A banda de absorção do grupo carboni

la na região do infravermelho, e sensível a mudanças no es-

tado físico da amostra analizada, embora com menor intensi-

dade do que as vibrações do grupo hidroxila82 .

Mudando-se de solvente observa-se,em

geral, variações no formato, na intensidade e na posição

das bandas de absorçã092 .

Em geral, compostos que contem o gr~

po carbonila, apresentam o seu mais alto valor de frequê~

cia (cm- l ) no seu estado de vapor. Em solução o valor mais

alto e encontrado em solventes apolares ou de baixa polari

dade, tais como o tetracloreto de carbono e dissulfeto de

carbono. Em solventes polares como o clorofórmio, a varia

çao na frequência (cm- l ) de absorção da carbonila pode ser

de ate 20 cm- l , para alguns sistemas conjugados 6 ,12,62.

Ao se analizar as grandezas dos des

locamentos, geralmente toma-se como referência a frequên

cia medida no estado de vapor. A variação total então, re

sulta de alterações na vizinhança do grupo carbonila, de um

estado de isolamento completo ate o estado em que a carboni

la estâ totalmente circundada por moleculas de solvente6 2 ,82.

A TABELA 13 mostra variações na fre

quência de absorção de carbonila em amidas alifâticas resul

tantes da influência do estado físico e da polaridade do sol

vente de amostras diluídas.



63.

TABELA 13

Efeito do estado fisico e da polaridade do solvente sobre a

posição da banda de absorção da carbonila, vC=O' na região

do infravermelho de amostras de N-etilacetamida 62 .

- 1 Concentração
Solvente vC=O (cm ) molar

CC1 4 1687 O,O 4

CS 2 1687 0,04

C6H6 1684 0,04

CHC1 3 1667 O, O4

CHBr 3 1663 0,04

Va po r 1715

2.3 - POS1Ç~O DA BANDA DE ABSORÇ~O DA CARBON1LA DE AM1DAS

NA REG1~O DO 1NFRAVERMELH0 12 ,89,92.

O espectro de absorção de amidas na

região do infravermelho apresenta diversas bandas de absor

çao. Neste conjunto destacam-se duas bandas caracteristi

cas do grupo ami da: A banda 1,82 referente ao esti ramento da

ligação ~C=O, presente na região entre 1690 e 1650 cm- l e

a banda II,89 referente ã deformação da ligação ;::'N-H de ami

das primãrias e secundãrias, que ocorrem na região entre

1640 e 1555 cm- 1
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sico da amostra e sua concentração, o solvente utilizado e

o efeito de substituintes ligados ao nitrogênio e ã carboni

1a 92.

0-

/
R-C'~R

H

( I I )

o
R-C~

"NR
H

( I )

Estudos 12 feitos em N-metilacetami-
-1das mostraram que a banda I, em 1653 cm ,observada neste

composto, apresenta 80% do caráter de ligação ::C=O, resul

tado da predominância da contribuição da forma I das possi

veis formas estruturais de amidas representadas a seguir94 •

A posição da banda de absorção do

grupo carboni1a de amidas, banda I, e em geral, sensive1, c~

mo outras funções, a diversos fatores tais como o estado fi

fase ou de concentração. Esta banda aparece, normalmente,
- -1proximo a 1650 cm .

Amidas primãrias apresentam a banda

I na região próxima a 1650 cm- l para amostras no estado só

lido, enquanto que em solução a absorção ocorre entre 1715
92

e 1675 cm- l . Amidas secundárias, objeto de nosso estudo,

apresentam a banda I situada entre 1680 e 1630 cm- 1 no esta

do sólido, enquanto que em solução a banda I ocorre entre
- 1 12 _

1700 e 1650 cm . Em amidas terciarias a banda I absorve

entre 1670 e 1630 cm- l e não e tão sensivel a mudanças de

RICHARDS e THOMPSON9~ confirmaram as

influências do estado fisico e concentração de amostras de

amidas no deslocamento da banda de absorçao da carboni1a. Na
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TABELA 14 estão apresentados os resultados encontrados por

estes autores, corroborando as influências do estado flsico

e concentração da amostra no deslocamento da posição da ban

da de absorção da carbonila de amidas na região do infraver

melho.

TABELA 14

Valores de frequência de estiramento da carbonila de ami

das, vC=O' determinados em diferentes estados f;sicos e con

centrações da amostra por RICHARDS e THOMPSON94.

CHC1 3 1
KBr v (cm- )

COMPOSTO - 1 C=O
v ( cm )

c=o Sol ução Solu~ão
concentrada dilulda

n-C 5Hll . CO. NH 2 1655 1668 1680

C6H5 ·CH 2·CO.NH.CH 3 1642 1660 1672

McLACHLAN e NYQUIST 80 seguindo ames

ma linha do trabalho acima, conclu;ram a partir de seus re

sultados, que a influência de pequenas variações na concen

tração de amostras muito dilu;das no deslocamento da banda

de absorção da carbonila de amidas e despres;vel ou inexis

tente. Na TABELA 15 estão apresentados os resultados da

pesquisa destes autores.
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TABELA 15

Valores de frequência de estiramento da carbonila de B-metl

lacetamida, vC=O' medidos em CHBr 3 em diferentes concentra

ções por McLACHLAN e NYQUIST 80 .

CONCENTRAÇAo CHBr 3 -1
v cm)

MOLAR C=O

0,001 1668

0,027 1668

O, 137 1668

0,685 1660

2,050 1656

2,740 1649

Influências marcantes na posição de

absorção da banda I de amidas, tambem são observadas em ami

das aromãticas, por exemplo, em benzamidas substituidas.

THOMPSON e JAMESON l14 estudaram a posl

çao da absorção da carbonila de benzamidas-~ -substituidas,

com o objetivo de verificar a influência de grupos substit~

intes no anel aromãtico sobre a posição de absorção da ban

da I de benzamidas, chegando aos valores apresentados na TA

BELA 16.
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TABELA 16

Posição da banda de absorção da carboni1a de N-meti1benzami

das-E-substituidas, vC=O' determinadas em CHC1 3 por THOMP

SON e JAMESON l1 4.

X
CHC1 3 -1

v c=o (cm )

N0 2 1671

Br 1661

H 1660

CH 3 1657

OC 2H5 1655

Ainda neste trabalho e seguindo ame~

ma linha de estudo, estes autores determinaram a posição da

banda I de acetani1idas-E-substituidas, cujos resultados es

tão apresentados na TABELA 17.

,SPAARGARENl O4 e co1abor a dore s de t e r mi

naram a posição da banda de absorção da carboni1a de N,N-di- - -
meti1benzamidas-~-substituidas em solução di1uida de CC1 4 ,

encontrando os valores apresentados na TABELA 18.
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TABELA 17

Posição da banda de absorção da carbonila de acetanilidas-E
-substitu;das, vC=O' determinados em CHC1 3 por THOMPSON e
JAMESON l14 .

X
CHC1 3 -1

v c=o (cm )

N0 2 1710

Br 1693

Cl 1695

H 1691

OCH 3 1681

OC 2H5 1683

NH 2 1681

TABELA 18

Posição da banda de absorção da carbonila de !,~-dimetilbe~

zamidas-E-substituldas, vC=O' determinadas por SPAARGAREN104 e
colaboradores.

X
CC1 4 (cm- l )v c=o

N0 2 1651,9
CN 1652,5
Br 1646,1
Cl 1647,3
F 1646,8
H 1645,9
CH 3 1644,1
OCH 3 1642,5
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Os valores das constantes de substi-

Encontram-se tambem na literatura re

-va-Estão disponiveis na literatura

rios trabalhos que relacionam deslocamentos da posição da

banda de absorção da carbonila com propriedades fisico-qui

micas de compostos, não raro, de interesse biolõgic0 10 ,49,53,

85,104

3. CORRELAÇOES ENTRE A POSIÇAO DA BANDA DE ABSORÇAo DA
CARBONILA NA REGI~O DO INFRAVERMELHO E O EFEITO ELE
TRÔNICO DE SUBSTITUINTES

bonila com as constantes de substituintes dos grupos ã ela

Essas relações são encontradas em

sistemas onde a variação da posição da banda de absorção da

carbonila e determinada essencialmente por efeitos inter

nos, função dos substituintes a ela ligados. Em tais casos,

a frequência (cm- l ) de absorção da carbonila está diretamen

te relacionada com a polaridade d~ ligação ;C=O.

ligados.

tuintes sigma, 0, foram calculados originalmente por HAM

METT 53 através da equação 2.

lações entre os deslocamentos da posição da banda de absor

ção da carbonila e variações em outras propriedades que

sejam função da polaridade da ligação ~C=06,53,82,85.

Das correlações estudadas, apresen

tam maior interesse para este trabalho, as que relacionam

as variações da frequência (cm- l ) de absorção do grupo car-
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Os valores de a refletem os efeitos

a - e a constante de substituinte de HAMMETT.

EQUAÇJl.O 2

p, mede a suceptibi--ro,

= pa
Ko

K

A constante

1og

em que: K - é a constante de ionização de ãcidos benzõicos

m ou E-substituídos;

Ko - é a constante de ionização de ãcidos benzõicos;

p - e a constante de reaçao;

lidade da propriedade medida ao efeito do substituinte e de

pende da natureza da reação que a definiu 53 . Valores posi

tivos de p são observados para reações que são favorecidas

por grupos atraentes de elétrons e valores negativos, para

reações que são favorecidas por grupos doadores de elétrons.

A grandeza de p mede a suceptibilidade da reaçio ou da pro

priedade medida aos efeitos dos substituintes9 .

indutivos e de ressonância exercidos pelos grupos substitu

intes no centro de reaçio. ou na propriédade estudada. A

constante a característica de grupos substituintes mede en

tão, a variação da densidade eletrônica no centro de reaçao

e e independente da reação que a definiu 53 • Valores positi

vos de a são observados em substituintes que atraem elétrons

e valores negativos em substituintes que repelem elétrons.

A grandeza de a fornece a medida quantitativa do efeito in

dutivo e de ressonância exercida pelo grupo substituinte 9 .
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A equação de HAMMETT tem sido revis-

efeito do substituinte;

a - é a constante de substituinte de HAMMETT

auto-

EQUAÇAO 3pa+
Hv
C=O

=Rv
C=O

em que: v~=o - é o valor da frequência de absorção do grupo

carbonila do composto substituido;
H -vC=O - e o valor da frequência de absorção da carbo

A cor re 1aç ão ent re a f requênci a( cm-1) de

absorção, por exemplo da carbonila, no infravermelho e o

efeito de substituintes, pode ser expressa pela equação 3.

nila do composto não substituldo;

p - é a suceptibilidade da propriedade medida ao

ta, discutida, criticada e modificada por diversos

res 42 ,54,59,lOO. Observou-se, assim, que em algumas correla

ções a maioria dos pontos expe~imentais se situavam, aprox!

madamente, sobre uma reta e que alguns pontos se situavam

flagrantemente acima dessa reta como por exemplo, ao se ten

tar correlacionar as constantes de ionização de sais de ani

lônios e de fenõis. Desta forma, sugeriu-se duas novas co-
- + -leçoes de valores de sigma representados por a e a .

Os valores de a+ têm sido aplicados,

geralmente, ã reações em que o centro reacional é deficien

te em elétrons enquanto que os valores de a- têm sido apli

cados a reações em que o centro reacional é rico em elé

tronslO~ Assim, determinaram-se novas coleções de constan-
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to não substituido;

tes de substituintes extendendo-se a aplicação da equaçao

de HAMMETT a outros sistemas.

EQUAÇAO 4PRa R+PIaI+vH=

é o valor da frequência de absorção do compos

to substituido;

vH - é o valor da frequência de absorção do compos-

vR

PR - ê a constante de reação relacionado com o efei

to de ressonância;

PI - é a constante de reação relacionada com o efei

to indutivo;

aI - ê a contribuição do efeito indutivo do substituinte;

aR - é a contribuição do efeito de ressonância do substitu
te.

TAFT1l 2 sugeriu a possibilidade de se

conhecer separadamente as contribuições dos efeitos induti

vos e de ressonância exercidas pelos substituintes. A gra~

de vantagem na separação no valor de a em seus componentes

indutivos e de ressonância, representados por aI e aR' e a

possibilidade de emprego da equação de HAMMETT expandida

que expressa as contribuições individuais dos efeitos indu

tivos e de ressonância para a propriedade medida.

Valores das posições de bandas de ab

sorçao na região do infravermelho podem ser correlacionados

com valores das contribuições isoladas dos efeitos induti

vos e de ressonância através da equação de HAMMETT expandi

da l8 , representada pela equação 4.

Rem que: v
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Esta equação permite calcular a su

ceptibilidade da propriedade medida aos efeitos indutivo e

de ressonância de substituintes atraves da análise de 0I e

PR e tem sido aplicada com êxito, a vários sistemas em que

a equação de HAMMETT simples não fornece boas correlações 26 .

Apresenta-se na TABELA 19 valores de

° e derivados para alguns substituintes na posição ~ de

aneis aromáticos.

TABELA 19

Valores selecionados de 0E,' o~, 0E,' 0I e 0R9 ,38,55

SUBSTITUINTE 0..E. 0+ 0- °I °R..E. ..E.

N0 2 0,78 0,78 1,24 0,63 0,15

Br 0,23 0,15 0,25 0,45 - O, 19

Cl 0,23 O, 11 0,27 0,47 -0,23

I 0,18 0,13 -- 0,39 - O,16

F 0,06 -0,08 0,05 0,52 -0,45

H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CH 3 -O, 17 -0,31 -0,15 -0,05 - O, 11

OCH 3 -0,27 -0,78 -0,13 0,25 -0,58

N(CH 3)2 -0,83 - 1 ,70 -0,12 0,10 -0,83
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Os resultados obtidos foram correla-

LARENCE e colaboradores 70 estudaram

rroposta porcionados com as constantes de substituintes

r = 0,96; R = 59% e S = 0,9

naram a posição da banda de absorção da carbonila de ~,~-dl

metilbenzamidas-E-substituldas em solução dilulda de CC1 4 ,

cujos valores estão apresentados na TABELA 18.

SPAARGAREN 104 e colaboradores determi

SWAIN e LUPTON llO. F e R foram propostos como variãveis de-

finidas para correlacionar e predizer efeitos de substituin

tes em todas as velocidades de reação, constante de equill

brio e propriedades medidas. Assim, a análise de correla-

- . CC14 ( -1) .çao entre os valores de vC=O cm de benzam,das ~ e E-

substituldas e as constantes F e R de SWAIN e LUPTOtl 10, con~

tantes de substituintes relacionadas com os efeitos de cam-

po e de ressonância respectivamente, forneceu os seguintes

lndices estatlsticos:

o efeito de substituintes sobre a frequência de estiramento

da carbonila em compostos do tipo X.Ar.CO.Y .E-substituidas

em que X = N(Me)2' NH 2 , OEt, OMe, SMe, Ph, But, Et, Me, F,

Cl, Br, I, C02Me, C02H, COMe e Y = OMe, OEt, N(Me)2' Estão

apresentados na TABELA 20 as correlações obtidas por estes

autores atraves da aplicação da equação de HAMMETT-BRDW bem

como os indices estatlsticos obtidos.
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TABELA 20

Nas correlações entre as frequências

pa re ce

envolvido

e o,

StRIE R H + + * ** ***
\! = \! + p o N r sp+

~--
Ar.CO.NMe 2

+ 8 0,96 0,8\! = 1646,0 + 6,60
~

Ar.C02 ·Et + 10 0,98 0,5\! = 1723,7 + 8,40~

Ar. CO 2 . Me + 9 0,99 0,4\! = 1728,7 + 8,50
~

Ar. CO. Me + 16 0,99 0,4\! = 1691,5 +10,70~

*
N~me~o de compostos analisados

** Coeficiente de correlação
*** Desvio padrão de p

Correlações entre a frequencia (cm- l ) de estiramento da ca~

bonila determinada em soluções diluidas de CC1 4 e a consta~

te de substituintes o~, em acetofenonas, metil e etil ben

zoatos e ~,~-dimetilbenzamidas-~-substitu;das, obtidas atra

vés da aplicação da equação de HAMMETT-BROW 70 .

não existir nenhuma relação definida entre o sinal e a gra~

deza de p com a natureza da ligação ou do grupo

na vibração 9 •

Critérios estat;sticos para avaliar

a qualidade das correlações entre propriedades f;sico-qu;mi

(cm- l ) de absorção na região do infravermelho
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cas e constantes de substituintes, foram estabelecidos por

BROWNLEE e TOPSON18 tendo em vista o fornecimento de elemen

tos para controlar a qualidade deste tipo de correlação.

CHARTON 26 propôs o uso de teste F,

juntamente com o numero de graus de liberdade, para indicar

o nivel de confiança, CL, de uma correlação. Assim, esta

seria avaliada em termos de niveis de confiança da seguinte

maneira: CL>99%, excelente; 99%, muito boa; 97,5 a 98%,boa;

95% razoãvel; 90% insatisfatória e <90%, não significativa.
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4. CORRELAçnES ENTRE A ESTRUTU~A QU1MICA E A ATIVIDADE ANESTtSICA LOCAL

A ação terapêutica de fãrmacos estr~

turalmente especlfico, depende fundamentalmente da intera

ção com seu receptor66~ Esta interação e dependente de fa

tores relacionados com a estrutura qu;mica e propriedades

f;sico-qu;micas do fãrmaco em questã06Sa .

A interação entre um fãrmaco e seu

receptor, para produzir uma ação farmacológica, é condicio

nada por fatores estruturais. Assim sendo, e possivel est~

belecer relações quantitativas entre a estrurura qu;mica e

a atividade biológica atraves de relações lineares de ener

gia livre como as equações de HAMMETT simples ou expandi

daS3. Em sistemas biológicos contudo, são extremamente im

portantes os fatores hidrofõbicos, uma vez que os compostos

devem atravessar membranas biológicas para atingir seu lo

cal de ação.

Um dos modelos de relações lineares

de energia livre mais comumente uti lizados para o estudo

das relações entre a estrutura qUlmica e a atividade bioló

gica, foi proposto por HANSCH79. Este se baseia numa COOp!

raçao de fatores que podem influir na atividade biológica,

tais como efeitos eletrônicos, hidrofôbicos, estericos e de

dispersão.

Supõe-se que em interações nao cova

lentes, como e a maioria das interações fãrmaco-receptor, os

efeitos de substituintes sobre a atividade biolõgica, sejam
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proporcionais aos valores tabelados de a de HAMMETT53 , Es de

TAFTlll t TI de HANSCH55 e aos valores de refrati vi dade mo

lar78. Esta proporcionalidade levou HANSCH a propor uma

equaçao matemãtica conhecida por IIEquação de HANSCH II 55,

equaçao 5, que correlaciona estes efeitos:

Comumente são encontrados na litera

tura, estudos que visam ã elucidação das relações entre a

estrutura quimica e a atividade biolõgica de anestesicos lo

cais, atraves do emprego de equações lineares de energia li

vre7,33,46,47,107. Os parâmetros f;sico-qu;micos mais utili-

zados para a obtenção destas relações são as constantes de

substituintes, pKa t constante de hidrõlise e lipossolubili

dade, uma vez que estes parâmetros estão diretamente rela

cionados com a potência, farmacocinetica e mecanismo de

EQUAÇAO 5

dos m;nimos quadrados e quantificam o

grau de influência de cada um dos parâm~

tros;

+ a TI + bEs + cMR + d

a - e a constante de substituinte de HAMMETT;

Es - e a constante esterica de TAFT;

TI - e a constante de hidrofobicidade de HANSCH;

MR - e a constante de refratividade molar.

(D = po

10 9 (~ ) -

log

em que:
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açao de anestesicos locais 28 .

GALINSKYe colaboradores49 estudando

o efeito da ordem de ligação do grupamento carbonila de ben

zoatos de !i,!i-[(dietilamino)etil]-.E.-substitu;dos sobre a

atividade anestesica local, obteve melhor correlação entre

a freqüência de estiramento da carbonila, vC=O' e a potên

cia anestesica local, DE 50 , do que entre a constante de gr~

po a de HAMMETT e DE 50 .

Os valores de frequência de absorção

e potência anestésica local dos benzoatos de li,li-[(dietila

mino)etil]-E-Substitu;do estudados por GALINSKY e colabora

dores, estão apresentados na TABELA 21.
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TABELA 21

Valores de frequência de estiramento da carbonila, vC=O' e

potência anestesica local, OE 50 , de benzoatos de ,ti,,ti- [(die

tilamino)etil]-~-X-substitu;dos,determinados por GALINSKY

e colaboradores 49 •

OE 50
KBrv
C=O

0,012 1708

0,019 1697

0,060 1708

0,075 1711

0,125 1714

0,600 1727

0,740 1731

x

o

-<Q)- -I' H2 _C
2

H
SC C _N

X ...... 0 -- 'c 'C
2H

S
H2

*N

PONCE90 retomando o trabalho de GA

LINSKy 49
, estudou as relações entre a estrutura eletrônica

e a atividade anestesica local dos compostos apresentados

na TABELA 21, concluindo que existe uma relação entre a or

dem de ligação da carbonila e o índice de valência livre do

oxigênio carbon;lico.
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90 1 - - .FIGURA 7 - Corre açao entre a frequencla ee estiramento

da carbonila de benzoatos de !i,!i- [(dietilamino)

etil]-~-X-substitu;dos e a ordem de ligação da

carbonila, onde X = OEt (1), N(Me)2(2), OMe(3),

NH2(4), OH(5), H(6) e N0 2(7).

nes te

0825

Pc=o
0.8200.815

1700

\y(~m

1740

1720

de orbital molecular. O coeficiente de correlação,

caso, foi da ordem de 0,99.

A FIGURA 7 representa a correlação

encontrada por PONCE 90 entre as frequências de estiramen

to da carbonila de benzoatos de li,!!-[(dietilamino)etil)]-p

-X-substitu;dos determinadas por GALINSKy 49 e a ordem de li

gação da carbonila obtida através da aplicação de cãlculos
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CURRltRE 33 e colaboradores consegui

ram a partir de investigações das propriedades flsico-qulml

cas e da atividade anestêsica local de quinze derivados da

lidoca;na t estabelecer correlações aceitáveis entre a ativi

dade farmacológica e o carãter lipofllico das substâncias

estudadas t atravês da aplicação da equação de HANSCH. Os

compostos utilizados neste estudo estão apresentados na TA

BELA 22.
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TABELA 22

Análogos utilizados por CURRItRE e colaboradores no estudo
das relações estrutura-atividade de derivados da lidocalna33 .

idem

y

idem

-C 2H5

- CH2H5- CH( C2H5) 2

-CH 2-D
-CH=CH -O
-CH 20
-CH=CH -<O)

H

-CH=CH -<O>
-CH 2-<0>

-CH 3

-CH 2 D

-CH=CH-CH 3

Q
CH 3 X

O <c-v
CH3 g

x

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

-(CH2)3N(C2H5)2H

+
-(CH 3)2 N(CH 3)2 H

-(CH2)2N(C2H5)2H

+
-rH-CH2-N(CH3)2H

CH 3

-(CH 2)3H~Q

-(CH 2)2 N(CH 3)2 H

-(CH2)3N(C2H5)2H

4 + CH3(CH2)30 em~

Numero do composto.

4

2

3

1

*n

7

5

9

6

8

*

13

1 2

1 1

14

10

1 5
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TABELA 23

Valores de pK, 109 P e de atividade anestesica local, AAL,

dos compostos

* pK 10 9 P AALn
-

1 8,78 5,28 25.0

2 8,50 4,90 17,5

3 8,72 4,94 15, O

4 8,51 3,60 1/4

5 8,49 4,69 3,0

6 8,50 4,88 26,0

7 8,51 5,30 36,5

8 8,70 5,34 62,5

9 8,49 4,86 23,0

10 8,50 5,27 36,5

11 8,71 3,21 1/40

12 8,71 3,73 1/23

13 8,72 4,10 1/6,5

14 8,69 5,72 89,0

15 8,51 6,01 9,0

* : Numero do composto.

Os valores de pK, 109 P e de ativida

de anestesica local estão apresentados na TABELA 2333 .

determinados por CURRltRE e colaboradores

apresentados na TABELA 22.
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e a atividade anestesica local para estes compostos,

log AAL. = -5,8 C:!: 0,77) + 1382 (.:!: 0,18) log P

atra-

...qUlmlca

ves da aplicação da equação de HANSCH, que foi definida pe

la seguinte expressão:

A partir dos dados apresentados na

TABELA 23, os autores concluiram que a variação dos valores

de pK foi despresível considerando-se o ponto de vista bio

lógico e que desta forma, apenas o parâmetro de hidrofobici

dade, representado por log P, teve uma influência signific~

tiva sobre a atividade anestesica local. Com isto foi pos-

sivel estabelecer uma correlação entre a estrutura

em que· N = 15· r = O 88· s = O 2· F = 54 97 (p a ra CL =. , " , , calc. '

95%, Fcrit. = 4,67).

Outras correlações entre a estrutura

quimica e a atividade biológica de anestesicos locais foram

estabelecidos por vãrios autores 2 ,13,46,47,64 contribuindo

desta forma, para um maior esclarecimento das relações en

tre a estrutura química e a atividade anestesica local, cuja

importância reside no fornecimento de elementos para o pla

nejamento racional de novos fãrmacos adequados às necessida

des da prática medica.
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1. MATERIAL

1.1 - Compostos utilizados

Para a realização do presente trab~

lho, utilizaram-se dezoito compostos que foram divididos em

duas series, a saber: StRIE I, constitulda de nove .!:!,.!!- [(di

metilamino)metil]benzamidas-.E,-X-substituldas, em que X =N0 2 ,

Br, Cl, I, F, H, CH 3 , OCH 3 e N(CH 3)2' preparadas por ZANATTA

& RITTNER123 e a nós gentilmente cedidas para a execução do

presente trabalho, e StRIE 11, constituida de nove cloridra

tos de ~,~- [(dimetilamino)metil )benzamidas-.E,-X-substituídas,

em que X = N0 2, Br, Cl, I, F, H, CH 3 , OCH 3 e N(CH 3)2' prepa

radas a partir da StRIE 1. Estão reunidos na TABELA 24 os

compostos utilizados na realização do presente trabalho.

1.2 - Outros materiais

1.2.1 - Tolueno seco

O tolueno foi tratado de acordo com

as indicações de VOGEL120 e mantido seco em presença de fios

de sódio.



TABELA 24

~,~- [edimeti1amino)meti1]benzamidas-E-X-substitu;das, SrRIE I, e correspondentes c1oridratos,
SrRIE lI, utilizados no presente trabalho.

S r R I E I S r R I E I I

º~ H2 /CH3 [º~ H2 +/CH
3

]X C-N-C-N X C-N-C-N CI-
H 'CH3

H H'CH3

COMPOSTO X
P.F. Exp. P.F.Lit. COMPOSTO X P.F. Exp . P. F. Li t.

NQ e°C) e°c ) NQ eOC) e°C)
1 N0 2 78-82 78- 80 10 N0 2 195-198

2 Br 108-109 107-108 11 Br 143-149

3 C1 82- 83 82- 83 12 C1 121-125

4 I 125-127 123-125 13 I 158-160

5 F 26-28 - -- 14 F 131-135

6 H 57- 59 56-59 15 H 161-165

7 CH 3 54-56 56-58 16 CH 3 154-158

8 OCH 3 63- 66 64-70 17 OCH 3 153-157 --- ex>
ex>.

9 N(CH 3 )2 88- 91 95-97 18 N(CH 3)2 130-134
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1.2.2 - HCl seco

Gerou-se HCl fazendo-se borbulhar

ácido clorldrico em ácido sulfúrico t ambos concentrados. O

HCl assim gerado foi a seguir seco t fazendo-o passar em fras

co contendo ácido sulfúrico concentrado t seguindo o esquema

de VOGEL120 .

1• 2 • 3 - KB r s e c o

O KBr (g r au es pect ros cÕpi co - MERCK~

empregado na preparação das pastilhas utilizadas para identi

ficação dos compostos na região do infravermelho t foi seco

em estufa a 10SoC por 48 horas.

1.2.4 - Clorofõrmio - grau espectroscõpico

Utilizou-se clorofórmio UVASOL

MERCK na preparação das soluções analizadas.

1 . 2. S - DMS 0- d6

Utilizou-se DMSO-d6 90%t UVASOL

MERCK t grau espectroscõpico t na preparação das soluções sub

metidas a anãlise por ressonância magnética nuclear protôni-

ca.

1 . 2 . 6 - Ra to s

Utilizaram-se 110 ratos (fémeas)t a.l

binos t Wistar t pesando entre 200 e 220g.
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1.2.7 - Seringas

Usaram-se 20 seringas de 1,0 ml (ti

po tuberculina) com agulhas MICROLANCE de 20 X 5,5.

2. MtTOOOS

2.1 - Obtenção de cloridratos de !:!d!-[(dimetilamino)

metil]benzamidas-E-substituidas

Procedendo-se de acordo com indica

çoes da literatur~20, dissolveu-se 1,Og da benzamida corres

pondente, StRIE I, em aproximadamente 50 ml de tolueno pre

viamente tratado e seco em um balão de três bocas de 250 ml,

ao qual se adaptou um tubo para entrada de gás, um tubo de

cloreto de cálcio e uma rolha. O sistema foi, a seguir, re~

friado em banho de gelo e ãgua, e mantido sob agitação magn~

tica durante a passagem do HCl previamente seco, gerado em

paralelo. Após a saturação da mistura reacional, observada

por uma turvação seguida de precipitação dos produtos da rea

ção, interrompeu-se a passagem da corrente de HCl seco.

A reação se completou mantendo-se o

sistema em banho de gelo e ãgua e sob agitação por mais 15

minutos.

Utilizando-se de evaporador rotaró

rio eliminou-se o solvente recolhendo-se o precipitado que

foi seco a seguir, em dessecador contendo hidróxido de sódio

em lentilhas, parafina, pentóxido de fósforo e cloreto de

cãlcio anidro como carga.
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2.2.1 - Ponto de fusão

2.2.4 - Espectroscopia na região do infravermelho

foram execuAs análises elementar

2.2.2 - Anãlise elementar

As determinações dos pontos de fusão

2.2.3 - Espectroscopia de ressonância magnética

nuclear protônica

2.2 - Anãlises flsicas e gUlmicas

" -foram feitas em aparelho KOEFLER. Os pontos de fusao apre-

sentados não foram corrigidos.

tadas no laboratõrio de Microanálise do Instituto de QUlmica

da Universidade de São Paulo.

como solvente DMSO-d6 .

Os espectros de RMN1H foram obtidos

empregando-se um espectrofotômetro VARIAN, modelo T-60, ope

rando a 60 MHz. Usou-se como referência interna o T.M.S. e

Os espectors na região do LV., ut.i

lizados para identificação dos compostos, foram registrados

com pastilhas de KBr, em espectrofotômetro PERKIN-ELMER, du

plo feixe, modelo 283, equipado com grade de difração. Os e~

- -1pectros foram calibrados com a banda de absorçao em l60l,4cm
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de um filme de poliestireno de 0,05 mm de espessura. Os me

todos de anãlise sistemãtica da posição da banda de absorção

do grupo carbonila são descritos a seguir.

2.3 - Espectroscopia na região do infravermelho 

Metodo de anãlise sistemãtica da posição da

banda de absorção da carbonila

Os espectros obtidos no espectrofo

tômetro, PERKIN-ELMER, duplo feixe, modelo 283, equipado com

grade de difração, foram registrados nas condições descritas

na TABELA 25.

TABELA 25

Condições de registro utilizados na determinação sistemãtica
da posição da banda de absorção da carbonila de ~,~[(dimetil

amino)metil]-~-subsituidas, SrRIE I, e dos cloridratos cor
respondentes, SrRIE 11.

Expansão da abscissa AE 1 X

Expansão da ordenada OE 1 X

Tempo de varredura SM 60

Fenda SP 6

Resposta R 2

Ganho - 25%

Escala - Transmitância

Velocidade de registro 60 - 1- cm /min.



93.

As medidas foram feitas usando-se

cias repetiram-se as leituras por três vezes.

cm -1

as distâncias

1801 ,6

Para determinação da posição da ban

da de absorção da carbonila dos compostos estudados, foram

preparadas soluções clorofõrmicas em diferentes concentra-

ções, a saber: 0,02 M; 0,04 Me 0,06 M para a SrRIE I e 0,02

Me/ou 0,04 M para a SrRIE 11.

um par de celas casadas de fluoreto de cálcio, de 0,20 mm de

espessura, contendo respectivamente a solução clorofõrmica

da amostra e clorofórmio puro. Calibraram-se as frequências

com um filme de poliestirerro de 0,05 mm de espessura (banda

de abosrção em 1601,4 cm- l ).

gistrando-se, inicialmente, o espectro de filme de poliesti

reno nas mesmas condições de operação escolhida anteriormen-

te. Determinaram-se a seguir, com precisão,
- -1entre as posiçoes das bandas 1601,4 cm e

Para cada uma das concentrações uti

lizadas, repetiram-se os registros por cinco vezes na região

compreendida entre 1800 e 1500 cm- l . A determinação da dis

tância entre a posição da banda de absorção da carbonila e a

posição da banda de referência (1601,4 cm- l ) foi feita tra

çando-se a bi~setriz do ingulo formado pelas laterais das

bandas, e tomando-se a rredida com o auxilio de um paquimetro

"MITUTOYO", com divisões no nônio de l/50 mm, obtendo-se lei

turas com incerteza de + 0,004 cm. Para cada uma das distân

Os valores das posições das bandas

de absorção estudadas, vC=O' em cm- l , foram calculados apli

cando-se fator de conversão. Este fator foi determinado re-
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rência 12 .

A media aritmética das três medi-

neste

EQUAÇ:ZW 6vc=o(cm- l ) = [I(cm).F(cm-l/cm)] + 1601,4 (cm- l )

F - e o fator de conversão.

a de referência;

leituras e aplicando-se regra de três, obteve-se o fator de

-1 -1 -1 -11028,0 cm e 906,7 cm ; 1028,0 cm e 1154,3 cm ; 1944,0

- 1 - 1cm e 1801,6 cm , todas consideradas como bandas de refe-

conversa0 a ser utilizado no eixo das abscissas, que
-1caso, foi de F = 49,9424 cm Icm.

Calculou-se a media aritmetica das

das, em centímetro, da distância entre a banda de absorção

da carbonila e a banda de referência, multiplicada pelo fa

tor de conversão, F, resultou em valor que adicionado ao va

lor de referência, 1601,4 cm- l , forneceu a posição da banda

de absorção do grupo carbonila, vC=O' em cm- l , ou seja:

em que: vC=O - e a posição da banda de absorção da carbonila

do composto analisado;

I - e a distância entre as bandas da carbonila e

A partir dos valores de vC=O deter

minados nas diferentes concentrações, para cada composto es

tudado calculou-se a media aritmética, v C-O, e o desvio pa-M -
drão, s, correspondente. Considerou-se vMC=O como sendo uma

estimativa do valor real da frequência (cm- l ) de estiramento

da carbonila, vC=O' e s como uma medida da dispersão dos va-
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te .

como branco.

aquosa

anestésica

e uma soluçãopadrão

Avaliou-se a atividade

solução

2.4 - Metodo de avaliação da atividade anestésica local

M, tomada como

lores em relação ã média. Assim, a precisão obtida em cada

medida de frequencia (cm- l ) da carbonila, vc=o' será dada p!

lo desvio padrão calculado. A exatidão, porem está relacio

nada com o erro sistemático de ~ 1,5 cm- l , de acordo com as

especificações do aparelho.

Para este ensaio empregaram-se ra

tas albinas Wistar, pesando entre 200 e 220 g, obedecendo-se

a seguinte técnica: infiltraram-se 0,2 ml de uma soluçãoO,15

M do composto na reg'ião periarticular do joelho e, imediata

mente a seguir, 0,2 ml da mesma solução na região periartic~

lar do cotovelo do mesmo lado. A observação comparativa en

tre os membros de ambos os lados serviu como controle do tes

de cloreto de sõdio a 0,9%, solução fisiológica, considerada

Para cada substância testada ava-

liou-se o efeito anestésico local em grupos de 10 animais.

Testaram-se também, uma solução de c10ridrato de procaína 0,15

local de nove cloridratos de !i,!i[(dimetilamino)metil]benzam-i

das-~-X-substituidas - TABELA 24, S[RIE lI, através do meto

do descrito por TRUANT (1958) e modificado por EICHBAUM e YA

SAKA 41
.
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A infiltração da droga com proprie

dade anestesica local, na região periarticular do joelho e

cotovelo, produz bloqueio das fibras nervosas tanto sensiti

vas como motoras. Isto leva, de acordo com a dose empregada,

a gradual diminuição da sensibilidade e do controle motor dos

membros tratados. A completa supressão deste controle foi

tomada como ponto mãximo da anestesia.

o grau do efeito anestésico local

sobre as patas foi verificado pela observação dos seguintes

parâmetros de comportamento: 1 - Posição característica da

pata posterior que se manteve desde semi-contraída ate em

extensão mãxima; 2 - Reação â dor provocada por picadas com

ponta de agulha observando-se desde a sensibilidade plena ate

a insensibil idade total; 3 - Posição dos dedos das patas ai!.

terior e posterior quando pousadas em superfície plana. Ob

servou-se a variação desde a posição em leque (normal) ate a

posição de dedos fechados; 4 - Coordenação motora: tomando

se o animal pela cauda e trazendo-o para perto de uma grade

horizontal, observou-se a tendência do animal em agarrar as

barras da grade com os membros não tratados, enquanto que os

tratados, manifestando ataxia variãvel, falhavam na busca de

firme fixação ã grade.

Estão apresentados na TABELA 26 os

criterios de avaliação do grau anestesico de acordo com os

parâmetros de comportamento observado.



Critérios de avaliação do grau de anestesia local em pata de

rato determinados pelo método de TRUANT e modificado por

EICHBAUM & YASAKA123 .

PATA ANTERIOR PATA POSTERIOR

MEMBRO TRATADO

Posição em leque

Pata flãcida e fechada

em permanente extensão

97.

Reflexo de segurar(±) Pata virada para trãs

no ato de andar

TABELA 26

Reflexo de segurar(±) Pata virada para trãs

no ato de andar

Reflexo de segurar

nulo

Posição em leque

Paralisia flãcida

Ata xi a

Pulso cerrado

Ataxia

Reflexo de segurar(+) Semi-cerração dos dedos

Pulso cerrado
1

2

3

O(normal)

GRAU DE

ANESTESIA
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o grau de anestesia local tanto da

pata posterior como anterior de cada rata em geral coincide.

Considerou-se, portanto, a media aritmetica entre os graus

de anestesia da pata posterior e anterior, como sendo o va

lor representativo do grau de anestesia.

A observação do fenômeno anestésico

foi feita durante 60 minutos contados a partir da infiltra

çao da droga. Considerou-se como tempo de latência, LAT, o

tempo decorrido entre a aplicação da solução e o aparecimen

t o do pr i me i r o s i na1 de anes te s i a 1oca1 obs e r vado. As ava

liações dos parâmetros de comportamento foram feitas a inter

valos' de tempo de 2,5,10,15,20,30,40 e 60 minutos con

tados a partir do momento da infiltração da droga.
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1. PREPARAÇOES EFETUADAS

Partindo-se de .!i,.!i- [(dimeti1amino)

meti1]benzamidas-E.-substitui'das, StRIE I, prepararam-se os c10

ridratos correspondentes, StRIE 11, apresentados na TABELA

24, conforme descrito a seguir;

1.1 - Preparação do c10ridrato de ~,~-J(dimeti1amino)

meti1]-p-nitrobenzamida

Procedendo-se de acordo com o meto-

do descrito no item 2.1 do capi'tu10 anterior, partiu-se de

1,00 9 (4,5 x 10- 3 moles) de ~,~-[(dimeti1amino)meti1J-E.-ni

trobenzamida que foram dissolvidas em 70 m1 de to1ueno ~bten

do-se uma solução incolor. Esta foi exposta a seguir ao gas

c1ori'drico, obtendo-se 1,00 g (3,9 x 10- 3 moles) do produto,

que s e apres e nt ou comos Õ1i do br anco, com rendi me nt o de 85,9%•

P.F. Obs . o= 195-198 C

analise elementar = % Cobs . = 46,53 (% Cca1c . = 46,25)

% Hob s. = 5,84 (% Hca1c . = 5,43)

KB r -1. ) .I. V.: \) (cm ) = 3240(\)NH' amlda); 2975-2950(\)CH' CH2 e CH 3 ,

2740-2620(\)NH' amina ~); 1680(\)C=0); 1600,1513,

1505 e 1470(\)C=0' ar); 870(\)C_N)
1RMN H: õ(DMSO-d6 com TMS) = 2,4(m,7H); 4,5(d,d,2H); 8,0(d,2H);

8,3(d,2H).

BI n I ! : : ... ~
I '. .. . ; . I.. ~ ';

f ~r""'~"" 1:' ':.. : .. ·e' l1icasa .......I_L..J _. oJ '''' .jJh

Univ\,,;~:~.<j~: .~J··lJ i)aulo

'.
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1.2 - Preparação do cloridrato de ~~B-J(dimetilamino)

metil)l-E-bromobenzamida

Procedendo-se de acordo com o meto-

do descrito no item 2.1 do capitulo anterior~ partiu-se de

2~00 g (7~8 x 10- 3 moles) de B~B-[(dimetilamino)metilJ-~-br~

mobenzamida~ que foram dissolvidos em 100 ml de tolueno~ ob

tendo-se uma solução incolor. Esta foi exposta a seguir ao

gãs cloridrico; obtendo-se 1~96 g (6,7 x 10- 3 moles) do pro

duto que se apresentou como sõlido branco~ com rendimento de

85~9%.

P.F. Obs . o= 143-149 C

análise elementar = % CObs . = 40~90 (% Ccalc . = 40~91)

% Hobs . = 5,01 (% Hcalc . = 4 ~ 81 )
KB r - 1 .I . V.: v ( cm ) = 3240(vCH' aml da); 2975-2950(vCH~ CH2 e CH 3);

2740-2670(V~H' amina ~); 1680(vC=0); 1585~ 1520

e 1475(vC=C' ar); 610(vC_Br )
1RMN H: ô(DMSO-d6 com TMS)=2~5(m~7H); 4~5(d~d~2H); 8~0(d~2H);

8~3(d~2H) .

1.3 - Preparação do cloridrato de !!~!!-l(dimetilamino)

metil]-p-clorobenzamida

Procedendo-se de acordo com o meto-

do descrito no item 2.1 do capitulo anterior~ partiu-se de

0,834 9 (3,0 xlO- 3 moles) de ~~~- [(dimetilamino)metilJ-~-cl~

robenzamida~ que foram dissolvidos em 100 ml de tolueno~ ob

tendo-se uma solução incolor. Esta foi exposta a seguir ao
- ... - 3gas clorldrico~ obtendo-se 0~23 g (0~9 x lO moles) do pro-
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duto, que se apresentou como sólido branco, com rendimento

de 23,1%.

P.F. obs . o= 121-125 C

análise elementar = % Cobs . = 48,09 (% Cca1c . = 48,21)

% Hobs . = 6,32 (% Hca1c . = 5,66)
KB r - 1 .I. V.: \! (cm ) = 3240(\!CH' aml da); 2975-2950(\!CH' CH 2 e CH 3);

2740-2640(\!~H' amina ~); 1675(\!c=0); 1950,1580,

1520 e 1480(\!C=C' ar); 1100(\!C_C1)

1RMN H: o(DMSO-d6 com TMS) =2,4(m,7H); 4,5(d,d,2H); 8,O(d,2H);

8,3(d,2H) .

1.4 - Preparação do cloridrato de .!'!,.!'!-J(dimetilamino)

metil1-E-iodobenzamida

Procedendo-se de acordo com o meto-

do descrito no item 2.1 do capltul0 anterior, partiu-se de

1,0 g (3,3 x 10- 3 moles) de .!'!,.!'!-[(dimetilamino)metilJ-E-iod~

benzamida, que foram dissolvidos em 100 ml de tolueno, obte~

do-se uma solução alaranjada. Esta foi exposta a seguir ao

gás clorldrico, obtendo-se 0,63 g (1,8 x 10- 3 moles) do pro-

duto, que se apresentou como sólido fortemente alaranjado,

com rendimento de 57,6%.

P.F. obs . = 158-160oC

análise elementar = % Cobs . = 35,81 (% Cca1c . = 35,26)

% Hobs . = 4,50 (% Hca1c . = 4, 14)

KB r - 1 .LV.: \! (cm) = 3250(\!CH' amlda); 2975-2950(\!CH' CH2 e CH 3);

2740-2600(\!~H' amina ~); 1669(\!c=0); 1585 e

1508(\!C=C' ar); 560(\!C_1)
1RMN H: ó ( DMSO- d6 c om TMS) =2 , 6 ( m, 7H); 4, 5( d , d , 2H); 7, 5( d , 2H);

7,7(d,2H).
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rendimento de 47,1%.

Procedendo-se de acordo com o meto-

= 3250(\JNH' amida); 2780-2740(\JNH' amina ~); 1680

(\JC=O); 1605, 1500 e 1480(\JC=C' ar); 1000(\JC_
F
)

com TMS) =2,6(m,7H); 4,5(d,d,2H); 7,5(d,2H~

8, 1(d,2H).

mida, que foram dissolvidos em 40 ml de tolueno, obtendo -se

uma solução incolor. Esta foi exposta a seguir ao gãs clori

drico, obtendo-se 0,31 9 (1,4 x 10- 3 moles) do produto, que

Procedendo-se de acordo com o meto-

1.6 - Preparação do cloridrato de ~,~-_[(dimetilamino)

meti 1]benzami da

1.5 - Preparação do cloridrato de ~,~-l(dimetilamino)

~etill-E-fluorbenzamida

KB r -1I . V.: \J ( cm )

P.F. lit . o= 131-135 C

análise elementar = % Cobs . = 51,39 (% Ccalc. = 51,62)

% Hob s. = 6,62 (% Hca1c . = 6,06 )

RMN 1H: o( DMS 0- d
6

do descrito no item 2.1 do capitulo anterior, partiu-se de

0,37 9 (2,1 x 10- 3 moles) de l!,l!-[(dimetilamino)metil]benza-

do descrito no item 2.1 do capitulo anterior, partiu-se de

1,0 9 (5,1 x 10- 3 moles) de !i,l!-[(dimetilamino)metil]-E-flu-

orbenzamida, que foram dissolvidos em 50 ml de tolueno, ob

tendo-se uma solução incolor. Esta foi exposta a seguir ao
• -3gas clorldrico obtendo-se 0,56 9 (2,4 x 10 moles) do produ

to, que se apresentou como sólido branco, higroscõpico, com
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se apresentou como sólido branco, com rendimento de 57,1%.

P.F. obs . o= 161-165 C

análise elementar = % Cobs . = 56,71 (% Ccalc. = 55,94)

~ Hob s . = 7,87 (% Ccalc. = 7,04)

KB r - 1 .I.V.:\) (cm) = 3240(vNH ,amlda);2975-2960(CH' CH2 e CH 3);

2740-2560("NH' amina ~); 1670("C=0); 1604, 1585

e 1515(vC=C' ar)
1RMN H: <5 ( DMSO- d6 com TMS) =2, 5( m, 7H); 4, 5( d , d , 2H); 7, 3( m, 2H);

8, O( m, 3H ) .

1.7- Preparação do cloridrato de ~,~-r(dimeti1amino)

metil1-E-metilbenzamida

Procedendo-se de acordo com o meto-

do descrito no item 2.1 do capltulo anterior, partiu-se de

1,0 g de ~,~-[(dimetilamino)metilJ-E-metilbenzamida, que fo

ram dissolvidos em 50 ml de to1ueno, obtendo-se solução inc~

lor. Esta foi exposta a seguir ao gãs cloridrico obtendo-se

0, 91 9(4,0 x 10- 3 moles) do produto, que se apresentou como

sólido branco, com rendimento de 63,5%.

P.F. Obs . o= 154-158 C

anãlise elementar = % Cobs . = 58,20 (% Cca1c . = 57,76)
% Hobs . = 7,57 (% Hcalc . = 7,49)

Kb r -1 .
I . V. : v (em) = 3240(vNH' aml da); 2975-2950(vCH' CH 2 e CH 3);

272o-2620(\I~H' amina ~); 1675(\)C=0); 1610,1500

e 1488(vC=C' ar); 1395(vCH' CH 3)
1

RMN H: 6(DMSO-d 6 com TMS) =2,3(m,3H); 2,6(s,7H); 3,3(s.1.,

lH); 4,6(d,d,2H); 7,2(d,2H); 7,9(d,2H).
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1.8 - Preparação do c10ridrato de ~,~-[(dimeti1amino)

met il l-E-metoxibenzamida

Procedendo-se de acordo com o meto-

do descrito no item 2.1 do capitulo anterior, partiu-se de

1,0 g (4,8 x 10- 3 moles) de ~,~-[(dimeti1amino)meti1J-E-met~

xibenzamida, que foram dissolvidas em 75 ml de to1ueno, ob

tendo-se solução incolor. Esta foi exposta a seguir ao gãs
~ -3clorldrico, obtendo-se 0,89 g (3,6 x 10 moles) do produto,

que se apresentou como sólido branco, com rendimento de

77,1%.

P.F. obs . o= 153-157 C

anãlise elementar = % Cobs . = 53,91 (% Cca1c . = 53,98)

% Hobs . = 6,89 (% Hcalc . = 7,00)

KB r -1. )I . V.: v -( cm ) = 3220(vNH , aml da); 2965 ....2960(vCH' CH2 e CH 3 ;

2640-2540(V~H' amida ~); 1660(vC=0); 1607,1540

e 1510(vC=0' ar)
1RMN H: 6( DMSO- d6 com TMS) = 2, 5( m, 7H); 3, 9( s , 3H); 4, 5( d , d , 2H);

6,9(d,2H); 8,0(d,2H).

1.9 - Preparação do cloridrato de ~,~-[(dimetilamino)

metilJ-E-~,~-dimeti1aminobenzamida

Procedendo-se de acordo com o meto

do descrito no item 2.1 do capitulo anterior, partiu-se de

1,0 g (4,5 x 10- 3 moles) de ~,~-[(dimetilamino)metilJ-E-~'~

dimetilaminobenzamida, que foram dissolvidos em 50 ml de to

lueno, obtendo-se solução avermelhada. Esta foi exposta a
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seguir ao gãs clorídrico, obtendo-se 0,899(3,5 x 10- 3 moles)

do produto, que se apresentou como sólido de coloração rósea

bastante intensa, com rendimento de 77,8%.

P. F. ob s . o= 130-134 C

anã1ise elementar = % Cobs . = 53,91 (% Cca1c. = 53,98)

% Hobs . = 6,89 (% Hca1c . = 7,00)

KB r - 1 . ) ) .I. V.: v ( cm ) = 3220(vNH , aml da ; 2975-2960(vCH' CH2 e CH3 ,

-2700(vNH , amina ~); 2650(vC=0); 1605 e 1505

(vC=C' ar)
1RMN H: o(DMSO-d6 com TMS)=2,4(m,6H); 2,8(m,7H); 4,1{d,d,2H);

4,5(s.1.,lH); 6,3(d,2H); 7,3{d,2H).
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2. DETERMINAÇ~O DA POSIÇ~O DA BANDA DE ABSORÇ~O DA

CARBDNILA NA REGI~O DO INFRAVERMELHO

2.1 - Apresentação dos resultados

No presente trabalho determinou-se

com preclsao, usando-se o metodo descrito no item 2.3 do ca

pitulo anterior, a frequência (cm- l ) de absorção de carboni

la das ~,B-[(dimetilamino)metilJbenzamidas-E-substituidas,SI

RIE I, e de seus cloridratos, SrRIE 11, TABELA 24, em solu-

çao de clorofórmio. Os valores obtidos nas diferentes con-

centrações estão apresentados nas TABELAS 27 a 35.

Constatou-se, a partir destes valo

res, que a frequência (cm- l ) de absorção da carbonila de ca

da uma das benzamidas, SrRIE I, não variou significátivamen

te em função da concentração. A media aritmetica dos valo-

res obtidos, vMC=O' foi considerada como uma estimativa, do
- -1 -valor real da frequencia (cm ) de absorçao, e o desvio pa-

drão, s, como medida da dispersão dos valores em relação a

media.
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~,~-[(dimeti1amino)meti1J-~-nitrobenzamida,SrRIE I, em solu

ção de clorofórmio.

CONC. S r R I E I S t R I E I I *
MOLAR - -

"c=o x s "C=O x S

1675,5

1675,5

0,02 1675,3 1675,5 0,2

1675,7

1675,7

1675,6

1675,5

0,04 1675,4 1675,6 O, 1

1675,5

1675,8

1675,4

1675,4

0,06 1675,7 1675,5 O, 1

1675,5

1675,5

v 1675,5 O, 1MC=O

*. O c1oridrato correspondente, SrRIE 11, mostrou ser ins.2.
1uve1 em c1orofõrmio nestas concentrações.

de"c=o'carboni1a,da

TABELA 27

absorçãode- -1Frequencias (cm )
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~,~-[(dimetilamino)metilJ-~-bromobenzamida, SrRIE I, e de

seu cloridrato SrRIE 11, em solução de clorofórmio.

CONC. S r R I E I S r R I E I I

MOLAR "c=o X S 'JC=O "X S

1678,5

1669,5 1678,9

1669,5 1679,1

0,02 1669,3 1669,4 O, 1 1679, 1 1678,7 0,3

1669,5 1678,4

1669,4 1678,4

1678,7

1669,4 1678,9

1669,5 1678,8

0,04 1669,6 1669,4 O, 1 1678,7 1678,8 0,2

1669,5 1678,7

1669,3 1679,2

1669,8

1669,7

0,06 1669,6 1669,6 O, 1

1669,6

1669,4

"'MC=O 1669,5 °,1 -- - 1678,7 O, 1

"'C=O' de

TABELA 28

- -1 -Frequencia (cm ) de absorçao da carbonila,
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~,~-[(dimetilamino)metilJ-E-clorobenzamidaSrRIE I, e do seu

cloridrato, SrRIE 11, em solução de clorofórmio

CONC. S r R I E I S r R I E I I

MOLAR vC=O X S vC=O X S

1669,9 1678,9

1670, 1 1678,9

0,02 1669,7 1670,0 0,2 1678,8 1678,8 °,1

1670,2 1678,9

1679, 3 1678,7

1678,9

1670,0 1678,9

1669,5 1678,7

0,04 1670,1 1670,1 0,3 1679, 1 1678,9 0, 1

1670,5 1678,9

1670,3 1678,7

1679,0

1670,2

1670, 1

0,06 1670,3 1670,1 0,3

1670,5

1669,5

vMC=O 1670,1 0,3 -- - 1678,8 0, 1

deVc=O'

TABELA 29

- -1 -Frequencia (cm ) de absorçao da carbonila,
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~,~- [(dimetilamino)metil]-E-iodobenzamida, SrRIE I, e de seu

cloridrato, S!RIE 11, em solução de clorofórmio.

CONC. S r R I E I S r R I E I I

MOLAR \)C=O X S \)C=O "X S

1678,6

1668,8 1678,6

1669,0 1678,4

0,02 1669,2 1669,0 O, 1 1678,4 1678,5 O, 1

1669,0 1678,6

1668,9 1678,3

1669,2

1669,4

0,04 1669,0 1669,2 O, 1

1669,2

1669,2

1669,3

1669,2

0,06 1669,2 1669,2 0,2

1668,9

1669,2

'\I 1669,1 0,2MC=O

de"'c=O'

TABELA 30

Frequência (cm- 1) de absorção da carbonila,



CONC. S t R I E I S r R I E I I

MOLAR \lC=O X S \/C=O X S
--
1676,9

1669,0 1676,9

1669,0 1677,2

0,02 1668,8 1668,9 °,1 1677,3 1677,1 0,2

1669,0 1676,9

1668,8 1677,3

1669,1

1669,4

0,04 1668,9 1669,2 0,2

1669,2

1669,2

1669,2

1669,1

0,06 1669,2 1669,1 O, 1

1669,2

1669,0

'I)
1669,1 0,2MC=O

!:!,!:!- [(dimetilamino)meti1]-.E-fluorbenzamida, StRIE I,

seu cloridrato, StRIE 11, em solução de clorofõrmio.

TABELA 31

Frequência (cm- l ) de absorção da carbonila, "C=o'

112.

de

e de



113.

~,~- [(dimetilamino)metil]benzamida, StRIE I, e de seu clori

drato, StRIE 11, em solução de clorofõrmio.

CONC. S t R I E I S t R I E I I

MOLAR vC=O X S "C=O X S

1666,9

1667,1

0,02 1666,9 1666,9 O, 1

1666,9

1667,0

1675,9

1666,9 1676,4

1666,7 1676,4

0,04 1667,1 1666,9 O, 1 1676 ,3 1676 ,2 0,2

1666,9 1676,4

1666,9 1675,9

1666,8

1667,1

0,06 1666,9 1666,9 O, 1

1667,0

1666,9

v 1666,9 O, 1MC=O

de"C=O'

TABELA 32

Frequência (cm- l ) de absorção da carbonila,
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!i,!i-[(dimetilamino)metil]-.E.-metilbenzamida, StRIE I, e de seu

cloridrato, StRIE 11, em solução de clorofórmio.

CONC. S r R I E I sE: R I E I I

MOLAR \lc=o X S "'C=O X S

1660,7

1660,6

0,02 1660,6 1660,6 °,1

1660,7

1660,6

1660,5 1674,1

1660,7 1674,3

0,04 1660,5 1660,5 0, 1 1674,3 1674.3 0, 1

1660.4 1674.4

1660.6 1674.4

1660,4

1660,7

0,06 1660.7 1660,6 0, 1

1660,7

1660,4

\}
1660,6 O, 1MC=O

deVc=O'

TABELA 33

- -1 -Frequencia (cm ) de absorçao da carboniJa,
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TABELA 34

- -1 -Frequencia (cm ) de absorçao da carbonila, vC=O' de

~,~-[(dimetilamino)metilJ-E-metoxibenzamida, SrRIE I, e de

seu cloridrato, SrRIE 11, em solução de clorofõrmio.

0, 11660,5v C=O
M

CONC. S r R I E I S r R I E I I

MOLAR vC=O I s vC=O X S

1660,5

1660,4

0,02 1660,6 1660,6 °,1

1660,7

1660,7

1674,2

1660,5 1673,7

1660,5 1674,4

0,04 1660,5 1660,4 0, 1 1674,2 1674,1 0,2

1660,2 1673,9

1660,5 1674,0

0,06



CONC. S t: R I E I StRIE I I *

MOLAR '\>C=O X S vC=O X S

1653,3

1653,6

0,02 1653,2 1653,3 0,2

1653,2

1653,5

1653,5

0,04 1653,5 1653.5 0,0

1653,5

1653,5

1653,5

1653,7

0,06 1653,6 1653,5 0,2

1653,2

1653,6

v 1653,4 0,2MC=O

* O cloridrato correspondente, SE:RIE 11, mostrou ser inso
luvel em clorofórmio nestas concentrações.

TABELA 35

Frequência (cm- l ) de absorção da carbonila,

~,~-[(dimetilamino)metilJ-~-~,~-dimetilamino

RIE I, em solução de clorofórmio.

\lc=o'

116.

de

St:-



117 .

2.2 - Tratamento estatístico

2.2.1 - Anãlise estatística dos valores de

vMC=O da StRIE I

7EQUAÇAOtStudent. s=v C=O
M

Neste trabalho determinou-se a fre

quência (cm- l ) de absorção da carbonila de duas séries dis

tintas de compostos: !i,!i-[(dimetilamino)metil]benzamidas- E.

substituídas, StRIE I, e de seus cloridratos correspondentes,

SrRIE 11, TABELA 24, cujos resultados estão apresentados nas

TABELAS 27 a 35. Os dados das duas séries foram analisados

separadamente, de acordo com o apresentado no apêndice deste

trabalho.

Partiu-se das médias, vMC=O, apre

sentados nas TABELAS 27 a 35, para o estabelecimento dos in

tervalos de confiança, para o grau de confiança de 99%. A es

timativa destes intervalos foi feita empregando-se a equaçao

7.

em que: tStudent assume os valores de 2,95 e 3,17

quando N = 15 e lO, respectivamente, para o grau de confian

ça de 99%.

Os intervalos de confiança para os

valores de v MC=O da StRIE I, para o nível de confi ança de

99% estão reunidos na TABELA 36.
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TABELA 36

Determinação dos intervalos de confiança para o n;ve1 de co~

fiança de 99%, para os valores de vMC=O de ~,~-[(dimeti1ami

no)meti1Jbenzamidas-E-X-substitu;das, StRIE I.

vMC=°2. S tN MC=0 \.I MC=°2. b.'IJ MC=°
N0 2/1 5 1675,52.0,1 0,30 1675,2~ N0 2 ~1675,8

Br/15 1669,52:°,1 0,30 1669,2~ Br ~1669,8

Cl/15 1670,12.°,3 0,89 1669,2~ Cl ~1671 ,0

1/15 1669,12.°,2 0,59 1668,5~ I ~1669,7

F/15 1669 , 12.0 , 2 0,59 1668,5~ F ~1669,7

H/15 1666,92.0,1 0,30 1666,6~ 'H ~1667,2

CH3/l5 1660,62.0,1 0,30 1660,3~ CH 3 ~1660,9

OCH 3/lO 1660,52.0,1 0,32 1660,2~ OCH 3 ~1660,8

N(CH 3)2/l 5 1653,4.::0,2 0,59 1652,8~ N(CH 3)2 ~1654,0

* :Substituinte na posição E do anel aromático
** -:Numero de medidas.

Uma vez estabelecidos os intervalos

de confiança para o n;ve1 de confiança de 99%, TABELA 36,jul

gou-se necessária a aplicação de uma análise de variância, p~

ra determinar quais dentre os valores considerados se dife-

renciam entre si. Verificou-se, assim, se os valores eram

estatisticamente semelhantes ou diferentes.
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Os valores vMC=O da SrRIE I, estão

relacionados nas TABELAS 27 a 35, enquanto que os resultados

da anãlise de variância estão apresentados na TABELA 37.

TABELA 37

Resultados da anãlise de variância dos valores de v C=O' pa
M

ra soluções clorofõrmicas (0,02 M; 0,04 M e 0,06 M) de ~'~-[

(dimetilamino)metilJbenzamidas-~-substituidas, SrRIE I.

FONTE DE GRAUS DE SOMA DE MtDIAS
VARIAÇAO QUADRl\TI CAS

F
LIBERDADE QUADRADOS

Entre grupos 8 5.190,70 648,84 6.382,87

Dentre grupos 121 12,30 O, 1

Total 129 5.203,00

Encontrou-se que: F critico 8,121 =

2,66; portanto F critico « f calculado, donde se concluiu

que se deve rejeitar a hipõtese de que todos os valores sao

estatisticamente iguais. Verificou-se a seguir quais dentre

as medias são diferentes entre si, atraves da aplicação do

teste da diferença minima significativa, aplicando-se a equ~

ção 8.



camente semelhantes.

de valores, os seguintes resultados:

para Ni = 9 e Nj = 10, tem-se: Oij = 0,1.

120.

EQUAÇAO 8_1_)
Nj

Obteve-se, a partir da sübstituição

, /S2 (_~_ +
t Vst N,=Di j .

para Ni = 9 e Nj = 15, tem-se: Oij = 0,1 e;

em que: t = e o valor t de Student;

S2 = e a media quadrãtica do erro;

Ni = e o grau de liberdade da linha i e ;

Nj = e o gra u de liberdade da co 1un a j.

Conclui-se, portanto, que todos os

valores de vMC=O da StRIE I, que apresentassem uma diferença

entre medias menor do que 0,1 seriam considerados estatisti-

De posse da diferença mlnima signi

ficativa, partiu-se para a elaboração da TABELA 38, onde a

diferença entre cada par de medias aparece numa matriz.
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TABELA 38

Identificação dos pares de medias de vMC=O de N,N- [(dimetil

amino)metil]benzamidas-E-X-substituldas, StRIE I, estatisti

camente semelhantes, para o grau de confiança de 99%.

Concluiu-se, portanto, que todos os

valores de v C=O de B,~- [(dimetilamino)metil]-E-X-benzamidas,
M

em que X = N0 2, Br, Cl, I, F, H, CH 3, OCH 3 e N(CH 3)2; são es-

tatisticamente diferentes entre si, com exceção dos pares X =

F/X = I; e X = CH 3/X = OCH 3 .



Os intervalos de confiança para os

caso anterior, a partir do emprego da Equação 7, em que t Stu

*:Substituinte na posição .E. do anel aromático.
*~Numero de medidas.

de

6 ,e

122.

v
MC=O

>,. 1679,0

>,. 1679,1

>,. 1678,9

>,. 1677,5

~ 1676,6

Ô"'MC=O

Cl

I

F

H

+

Br

v c=o
M

1678,4 ~

1678,5 ~

1678, 1 ~

1676,7 ~

1675,8 ~

1673,9 ~ CH3 >,. 1674,7

1673,7 ~ OCH 3 >,. 1674,5

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

/::,v C=°M

da StRIE II

os valores de 3,01 e 3,17 quando N = 12

VMC=o.:t s

1678, 7.:t0 , 1

1678,8.:t0 ,1

1678,5.:t0 ,1

1677,1+0,2

1676,2.:t0 ,2

1674,3.:t0 ,1

1674, 1~0,2

2.2.2 - Análise estatística dos valores de

as s ume

Br/12

C1/12

1/6

F/6

H/6

CH3/6

OCH 3/6

de n t

TABELA 39

respectivamente, para o grau de confiança de 99%.

Partiu-se das medias, v MC=O' apre

sentadas nas TABELAS 27 a 35, para o estabelecimento dos in

tervalos de confiança, para o grau de confiança de 99%. A

estimativa destes intervalos foi obtida, semelhantemente ao

--::7
~

valores de "'MC=o da StRIE 11 para o nível de confiança

99%, estão reunidos na TABELA 39.

Determinação dos intervalos de confiança para o nível de co.!!

fiança de 99%, para os valores de vMC=O de cloridratos de
li ' li- [( di me til ami no) me til] be nzami das - .E.- X- sub s ti tu í das, St RI E lI:
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derados se diferenciavam entre si.

LA 40.

de

de

TABELA

FONTE DE GRAUS DE SOMA DE ME:DIAS F
VARIAÇ~O LIBERDADE QUADRADOS QUADRÃTICAS

Entre grupos 6 185,50 30,92 631,78

Dentre grupos 47 2,30 0,05

Tota 1 53 187,80

Uma vez estabelecidos os intervalos

de confiança para o nlvel de probabilidade de 99%,

Os valores de v C=O da StRIE lI, e~
M

tão relacionados nas TABELAS 27 a 35, enquanto que os resul-

tados de sua análise de variância estão apresentados na TABE

39, julgou-se necessária a aplicação de uma análise de vari

ância para que se determinasse quais entre os valores consi-

estatisticamente iguais entre si.

Encontrou-se que: F critico 6,47 =

2,34; portanto F critico « F calculado, donde se concluiu

que se deve rejeitar a hip5tese de que todos os valores sao

Resultados da análise de variância dos valores de VMc=o'

soluç~es clorof5rmicas (0,02 M e 0,04 M) de cloridratos

B,B- [(dimetilamino)metil]-E-substituldas, StRIE lI.

TAB ELA 40
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Verificou-se, a seguir, quais den

tre as medias são diferentes entre si atraves da aplicação

do teste da diferença minima significativa, o qual se utili

za a equação 8.

Obteve-se, a partir da substituição

de valores, os seguintes resultados:

para Ni = 7 e Nj = 12 tem-se: Dij = 0,1 e;

para Ni = 7 eNj = 6 tem-se: Dij = 0,1.

Concluiu-se, portanto, que para to

dos os valores de ~MC=O da StRIE 11, que apresentassem dife

rença entre medias menor do que 0,1, seriam consideradas es-

tatisticamente semelhantes.

De posse da diferença m;nima signi

ficativa, partiu-se para a elaboração da TABELA 41, em que a

diferença entre cada par de medias aparece em uma matriz.

Concluiu-se, portanto, que todos os

valores de \)MC=O de cloridrato de !!,!!-[(dimeti1amino)metil]

-.E,-X-benzami das em que X = Br, C1, I , F, H, CH
3

e OCH
3

; sao

estatisticamente diferentes entre si, com exceção do par X =

Br/X = Cl.
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TAB ELA 41

Identificação dos pares de medias de vMC=O de c1oridratos de

~,~-[(dimeti1amino)meti1Jbenzamidas-E-X-substitu;das, StRIE

11, estatisticamente semelhantes, para o grau de confiança

de 99%.

X Br C1 I F H CH 3 OCH 3

Br

C1 ~

I 0,2 0,3

F 1,6 1, 7 1 ,4

H 2,5 2,6 2,3 0,9

CH 3 4,4 4,5 4,2 2,8 1,9

OC H3 4,6 4,7 4,3 3,0 2, 1 0,2
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3. AVALIAÇAO DA ATIVIDADE ANESTtSICA LOCAL

3. 1 - APre s e nt açã o dos re sul t ados

No presente trabalho determinou - se

a atividade anestésica local de sete cloridratos de ~,~-[(dl

meti1amino)metilJbenzamidas-~-substituidas, StRIE 11, empre

gando-se o método de bloqueio nervoso periférico em pata de

rato, desenvolvido por TRUANT e modificado por EICHBAUM &

YASAKA
41

, descrito no item 2.4 do capitulo anterior.

Observou-se que houve variações si~

nificativas entre a atividade anestêsica local dos diferen-

tes compostos testados com relação ao padrão. Observou-se

também, que a injeção de um volume de solução fisiológica

igual ao volume utilizado para os testes não afetou o com

portamento fisiológico do grupo considerado como branco.

Na concentração de 0,15 molar, os

cloridratos testados, StRIE 11, apresentaram-se solúveis em

ãgua, com exceção do .E-meti 1 derivado.

Cada uma das soluções testadas foi

preparada imediatamente antes de sua uti 1ização, tendo sido

medido para cada uma delas o valor do pH com o auxilio de p!

pel do tipo UNIVERSAL INDIKATDR pH 0-14, MERCK.

Apresentaram-se na TABELA 42 os va

lores de pH de cada uma das soluções testadas.
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TABELA 42

Valores de pH de soluções a 0,15 molar de cloridratos de

N,N- [(dimetilamino)metil]-E-X-benzamidas.

X pH

N0 2 'V 4,5

Br 'V 5,0

Cl 'V 5,0

I 'V 4,5

F 'V 4,5

H 'V 5,0

.OCH 3 'V 5,0

-
Procaina 'V 5,0

Partindo-se das observações de 10

ratos utilizados para cada composto testado, agruparam-se na

TABELA 43 as médias com seus respectivos desvios padrão, re

lativas às observações dos graus de anestesia local nos dife

rentes tempos de acordo com os critérios descritos no item

2.4 do capltulo anterior.



TABELA 43

atividade anestésica local médio com desvio padrão de soluções aquosas a 0,15 M de clo

de N,N-[(dimetilamino)metil]-E.-X-benzamidas, StRIE 11, medida em intervalos de tempo de

avali;do através da técnica de bloqueio nervosa periférico em pata de rato
41

, tomando ~
como padrão.

Grau de atividade anestésica local observado em diferentes tempos**

N
co

......

1,2+0,3

0,0+0,0

1, 1~, 4

1,3+0,4

0,9+0,1

1, l~, 1

1,2~, 3

1,2+0,2

1,6+0,5

0,5+0,3

1, 3.:!:O,4

1,3~,3

1,3+0,1

1,4.2:0,3

1 ,3~0,3

1,3+0,4

1,7~0,3

1,6+0,3

1,4+0 ,4

1,7+0,4

0,7+0,3

1,7+0,5

1,8.2:° ,4

1,6+0,3

1,4+0 ,5

2,2.2:0 ,5

0,7+0,1

1,9~0,4

1,9~,1

1,8+0,3

1,9+0,2

1 ,8+0,32, 1~0, 2

2,3+0,5

O, 7~0,2

2,0+0,3

1,5~,4

1,5~,3

2, 1~,2

2,2~0,31,8+0,4

1,5+0,3

1,0+0 ,2

1,3+0,3

0,7~0,2

1,8+0,5

2,3~0,4

1,5~0,3

1, 1~0,2

0,6+0,1

2, 1~0,1

1,3+0,4

0,9+0, 1

1,1.:!:0,1

0,8.:!:0,1

0,9+0,1

t l =2 t 2=5 t 3 =10 t 4=15 t 5=20 t 6 =30 t]=40 t 8=60

0,6+0,2

0,8+0,2

1,4+0,4

0,6~0,1

0,6+0,2

0,8.:!:0,2

o,2~0, 1

0,8+0,1

*LAT

60~8,0

39~7 ,O

47+5,0

35:9,0

50~4,0

47~5,0

32~5 ,O

13.2:3,0

tempo de latência, medido em segundos

tempo medido em minutos.

x

Cl

I

N02

Br

F

H

OCH
3

Procaina

*
**

Grau de

ridratos

fi n i do s ,

procaina
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3.2 - Tratamento estatístico

em que: CV = e coeficiente de variação de todos os valo-

analisou-se,

utilizando-se

determinado

EQUAÇÃO 9• 100
AAL max.

cv =

res;

s = e o desvio padrão e;

AAL max. = e a atividade anestésica local máxima.

Neste trabalho foram utilizados ap~

nas os valores de atividade anestésica local mãxima,

AAL max. Foi portanto, ressaltado o tratamento estatistico

para estes valores.

s

Em primeira instância

na TABELA 44, a variação dos valores obtidos,

para isto o coeficiente de variação, o qual e

atraves da equação 9.
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TABELA 44

Análise da variação dos valores da atividade anestésica lo

cal máxima, AAL max., de cloridratos de ~,~-[(dimetilamino)

metil]-E-X-benzamidas, StRIE 11, determinados através da téc

nica do bloqueio nervoso periférico em pata de rato.

X + s X-
cv (%)

TI (%)
t(min.)

AAL max. AAL max. AAL max.

Padrão/9 2,35.,:0,39 1, 87.:t.0 ,42 17 22 10

N0 2/8 0, 72.:t0 ,13 0, 50.:t0 ,26 18 51 20

Br/9 2,00.:t0 ,30 1, 52.:t0 ,42 15 28 15

C1/lO 2, 08.=0,2° 1, 38.:t0 ,49 10 36 15

1/9 1, 46.:t0 ,42 1,20.:!:0,25 29 21 15

F/l ° 1,88.:!:0,10 1, 24.:t0 ,45 05 36 20

H/lO 2,08.:t0 ,ZO 1,38.:!:0,49 10 36 15

OCH 3/9 2,18.:t0 ,35 1, 51 .:t0 ,47 16 31 15

-
Media 1,88+0,55 1,36+0,42 15 31 16

em que: AAL max. = e a atividade anestésica local mãxima;

X = e a media aritmetica de AAL max.;

x = e a média de todas as medidas de ativida-
de anestesica local;

CV = e o coeficiente de variação de AAL max.;

IV = é o coeficiente de variação de todas as
medidas de atividade anestésica local;

N = e o numero de individuos observados.
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Analisada a variação dos valores ob

tidos, estimaram-se a seguir, os intervalos de confiança das

medias amostrais, para o grau de confiança de 90%. A esti

mativa destes intervalos e obtida a partir do emprego daequ~

ção 7, em que tStudent assume os valores de 1,81; 1,83 e

1,86 quando N = 9,10 e 11, respectivamente, para o grau de

confiança de 90%.

Os intervalos de confiança para o

n;vel de probabilidade de 90%, estão reunidos na TABELA 45.

Os valores de atividade anestésica

local máxima AAL max., apresentaram-se dentro de uma faixa

de variação muito ampla, fato que exigiu a aplicação da anã

lise de variância para se determinar quais dentre os valores

de atividade anestesica local máxima se diferenciavam entre

si. Verificou-se, assim, se os valores obtidos foram esta

tisticamente semelhantes ou diversos.

Ao se aplicar a análise de varfãn

cia deve-se considerar todos os valores individuais obtidos

a partir da observação do fenômeno em questão. Desta forma,

agruparam-se na TABELA 46 os valores referentes aos graus de

anestesia local mãxima, AAL max., obtidos a partir da obser

vação do comportamento de ratos frente a diferentes soluções

anestesicas locais, de acordo com a tecnica de avaliação da

atividade anestesica local utilizada no presente trabalho.
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TABELA 45

** :Media dos valores de atividade bio1õgica mãxima.

Numero de indiv;duos observados;

**AAL max. + s MAL max. AAL max. + ~AAL max... -

Padrão/9 2,3.:!: 0,4 0,73 1,57 ~ PADRAO >, 3,03

N0 2/8 0,7.:!: 0,1 0, 19 0, 51 ~ N0 2 ~ 0,89

Br/9 2,0 .:!: 0,3 0,55 1 , 45 ~ Br ' >,. 2,55

C1/10 2,1 + 0,2 0, 36 1 ,74 ~ e1 :>;. 2,46

1/9 1,5 + 0,4 0,73 0,77 ~ I >; 2,23

FilO 1,9 + 0,1 0, 18 1,72 ~ F :>;. 2,08

H/lO 2,1 + 0,2 0,36 1,74 ~ H ~ 2,46

Oe H3/lO 2,2 .:!: 0,3 0,55 1 ,65 ~ oe H3 ~ 2,75

Determinação dos intervalos de confiança para o n;ve1 de co~

fiança de 90% dos valores de atividade anestesica local mãxi

ma, AAL max., de c1oridratos de !!,!!-[(dimeti1amino)meti1Jbe~

zamidas-,E-X-substitu;das, StRIE II, determinados atraves de

tecnica de bloqueio nervoso periferico em pata de rato 41 .

*



TABELA 46

Valores de atividade anestesica 10 c a1 mãxima, AAL max., obtidos atraves da aplicação da técnica
de bloquei o nervoso periferico em pata de rato 41 , submeti dos ã aplicação de soluções anestesi-

cas locais de cloridratos de ~,~-[(dimeti1amino)metilJ-~-X-benzamidas, StRIE II, a 0,15 M.

~ Rl R2 R3 R4 R5 R6 R] R8 R9 R10
N*

N0 2 0,5 -- - 0,8 0,8 0,8 --- 0,8 0,8 0,8 0,5 08

Br 1, 3 1 ,8 1,8 2,3 2,3 1 ,8 --- 2,3 2,3 2,3 09

Cl 2,3 2,8 2,3 2,8 2,8 2,3 2,8 2,3 2,8 2,3 10

I 1,8 1, O 1, 3 1 , 3 --- 1 ,3 1 ,8 2,3 1,3 1 , O 09

F 1,8 2,0 1,8 2,0 2,0 1 ,8 2,0 1 ,8 2,0 1 ,8 10

H 1, 8 2,3 2,0 2,3 2,0 1,8 2,0 2,3 2,0 2,3 10

OCH 3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,8 -- - 2,8 2,0 2,0 2,0 09

-
Padrão 3,0 2,3 --- 2,0 2,3 2,0 2,3 2,3 3,0 2,0 09

-'

* : Numero de individuos
w

observados. w
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Partindo-se dos valores individuais

de atividade anestesica local máxima AAL max., efetuou-se análise

de variância, que forneceu os resultados apresentados na TA-

BELA 47.

TABELA 47

Resultados da análise de variância dos valores de atividade

anestesica local máxima, AAL max., obtidos atraves da aplic!

ção da tecnica de bloqueio nervoso periférico em pata de ra

to 41
, submetidos ã aplicação de soluções anestésicas locais

de cl ori dratos de !i,!i- [( dimeti lami no)meti lJ -.E.-X-benzami das, a

0,15 M em que X = N0 2, Br, Cl, I, F, H, OCH 3:

FONTE DE GRAUS DE SOMA DE Mt'DIAS
VARIAÇAO QUADRADOS QUADRJi: TI CAS

F
LIBERDADE

Entre grupos 7 20,51 2,56 29,82

Dentre grupos 66 6,36 0,09

Tota 1 73 26,88

Para que todos os valores analisa_

dos sejam considerados estatisticamente iguais, deve-se en

contrar um valor de F calculado semelhante aos valores de F

crltico ou tabelado correspondente. Encontrou-se F critico

7,66 = 1,87, portanto: F critico « F calculado.
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Concluiu-se, portanto, que se deve

rejeitar a hipótese de que todos os valores são estatistica

me nte i guai s .

Uma vez rejeitada a hipótese de que

todas as medias das atividades anestesicas locais máximas

são iguais entre si, verificou-se quais dentre elas são sig

nificativamente diferentes entre si, Para isto aplicou-se o

teste da diferença minima significativa, o qual se utiliza

da equação 8.

A partir da substituição de valores,

obtiveram-se os seguintes resultados:

para Ni = 9 e Nj = 8, tem-se: Dij = 0,1;

para Ni = 9 e Nj = 10, tem-se: Dij = 0,1 e;

para Ni = 8 e Nj = 10, tem-se: Dij = 0,1.

Concluiu-se, portanto, que todos os

valores de atividade anestesica local mãxima apresentando di

ferença entre medias menores do que 0,1 seriam considerados

estatisticamente semelhantes.

Elaborou-se, a segui r, a TABELA 48,

em que sao apresentadas as diferenças entre cada par de me

dias em forma de matriz, identificando-se, desta forma, as

medias que são consideradas estatisticamente semelhantes.
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TABELA 48

Identificação dos pares de medias da atividade anestesica l~

cal mãxima de cloridratos de !i,!i-I(dimetilamino)metill-E.-sub~

tituidas, SrRIE 11, estatisticamente semelhantes, para o

grau de confiança de 90%.

X PADRAO N0 2 Br Cl I F H OCH 3

Padrão

N0 2 1 ,6

Br 0,3 1 , 3

Cl 0, 2 1 , 8 0,5

I 0,8 0,8 0,5 1 ,°
F 0,4 1 , 2 0, 1 0,6 0,4

H 0,2 1 , 4 0, 1 0,4 0,6 0,2

OCH 3 ~ 1 , 5 0,2 0,3 0,7 0,3 °,1

Concluiu-se, a partir da observação

da TABELA 48, que todos os valores de atividade anestesica

local máxima, obtidos segundo a tecnica de EICHBAUM & VASA

KA 41 , são estatisticamente diferentes do padrão, com exces

são do E.-OCH 3 derivado.
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1. OBTENÇAO E IDENTIFICAÇAo DOS COMPOSTOS ESTUDADOS

Os cloridratos de ~,~-[(dimetilami

no) me ti 1] be nzami das -E- sub s ti t uí das, Sr RI E I I, f o r am obt i dos

com bons rendi mentos, de acordo com o metodo des cri to no

adequações

da obtenção

De modo geral bases orgânicas nitro

genadas são pouco solúveis ou insolúveis em ãgua. Assim, as

~,~-[(dimetilamino)metilJbenzamidas-E-substituídas, SrRIE I,

TABELA 24, não puderam ter suas atividades anestesicas lo

cais determinadas, em virtude de se apresentarem insoluveis

em ãgua nas concentrações requeridas pelo teste de avaliação

de atividade farmacológica empregado neste trabalho.

A ma i ori a dos anes tes i cos locais uti

lizados na prática médica, são submetidos a reações químicas

que os tornam hidrossoluveis, o que possibilita sua aplica

çao. Tal artifício sã e possível por estas substâncias apr~

sentarem em suas estruturas o grupo amina. Este, devido a

capacidade de receber prótons formando sal, se constitue' co

mo a parte hidrofilica da molecula de anestésicos locais.

Geralmente, consegue-se

na solubilidade de anestésicos locais, atraves

de sais tais como cloridratos, bromidratos ou iodatos da ba

se. Assim, no presente trabalho optou-se pela transformação

da SrRIE I em seus respectivos cloridratos, SrRIE 11, TABELA

24, possibilitando a avaliação de suas atividades anestesi

cas locais.
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item 2.1 do CAPITULO III, com excessão do ,E.-Cl derivado o

que foi causado, provavelmente, pela pequena quantidade dis

ponlvel do composto de partida.

Todos os cloridratos obtidos se

apresentaram solúveis em agua, apesar do ,E.-CH 3 derivado ter

se apresentado apenas parcialmente solúvel ã concentração de

0,15 molar, concentração requerida pelo teste de avaliação

da atividade anestesica local utilizado no presente traba

lho. Alguns destes compostos se apresentaram higroscôpicos,

particularmente, o ~-N(CH3)2 derivado.

Os compostos obtidos não foram re

cristalizados por se dispor apenas de pequenas quantidades

de cada um deles para a realização de todos os experimentos

planejados.

A verificação da pureza dos compo~

tos obtidos foi constatada a partir da anãlise elementar de

carbono e hidrogênio e do ponto de fusão, cujos valores para

cada composto estão apresentados nos itens 1.2 a 1.9 do CAPI

TULO IV.

Os valores encontrados para a anãll

se elementar apresentaram concordância com os valores ca1cu

1ados a par t i r da f ôr mu1a mo 1e cu1a r , com e xces são do ~- N( CH 3)2

deri vado que apresentou grau de pureza de 81%.

Para os compostos da SrRIE I, os po.!!.

tos de fusão determinados se mostraram concordantes com os

fornecidos pela literatura, enquanto que para a SrRIE 11, to

dos compostos ainda não descritos na literatura, os interva-



140.

CAPITULO IV.

Es ti rame nto C- H, de me til a e de me-

-ressonan-

+
Estiramento N-H, de amina terciãria

para cada composto estão apresentados nos itens 1.2 a 1.9 do

Estiramento N-H, de amida: banda

larga de intensidade média, ocorrendo entre 3250 e 3220cm- l ;

dos na região do infra-vermelho e de espectros de

A identificação dos compostos da SI

RIE II foi feita através das anãlises de espectros registra-

cia magnética nuclear protônica, cujos valores e atribuições

Os valores de ponto de fusão dos com

postos da StRIE II se apresentaram mais elevados do que os

da StRIE I, fato jã esperado por se tratar de substâncias

com ca rã t e r i ôni co, have ndo a pos s i bil i dade de f orm açã o de

pontes de hidrogênio.

protonada: banda larga de intensidade média, ocorrendo entre

2780 e 2560cm- l ;

los de fusão foram de no mãximo 40 C, com excessão do p-N(CH 3)2

derivado. Este aumento nos intervalos de fusão da StRIE 11,

quando comparados aos da StRIE I, é devido, provavelmente, ã

propriedade higrosc~pica apresentada pelos compostos.

Feitas as atribuições e comparando

se os espectros de absorção na região do infra-vermelho, re

gistrados em KBr, analisou-se as bandas relativas ãs absor

ções de grupos comuns aos compostos da StRIE 11.

tilena: conjunto de bandas de intensidade média, ocorrendo
- 1entre 2975 e 2950cm ;
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Estiramento C=O, de benzamida: ban-

Alem das bandas caracterlsticas dos

mediaBandas finas de intensidade

da fina de intensidade forte, ocorrendo entre 1680 e 1650
-1cm

Estiramento C=C, de anel aromãtico:

verificou-se a presença de bandas devido a vibrações esquel!

tais caracterlsticas de anel aromãtico, entre 1610 e 1475
- 1cm

-1ocorrendo em 1100, 1000, 610 e 560cm referentes respectiv~

mente às vibrações das ligações C-X, em que X = Cl, F, I e

Br em posição~ do anel aromãtico;

grupos comuns a todos os compostos, bandas caracterlsticas

de grupos substituintes particulares de cada composto também

foram analisados:

Bandas caracterlsticas do grupo ni

tro: duas bandas caracterlsticas deste grupo puderam ser

identificadas. Estas se apresentaram como bandas finas de

intensidade media absorvendo em 1528 e l350cm- l , correspon

dendo respectivamente ao estiramento assimétrico e simétrico

da ligação N-O;

Banda fina de intensidade media ocor

rendo em l395cm- l referente ao estiramento C-H da metila do

gistrados em DMSO-d 6, analisando~se os sinais relativos aos

prótons de grupos comuns aos compostos da StRIE 11, observan

Feitas as atribuições, comparou-se

os espectros de ressonância magnetica nuclear protônica, re-

.E-CH3 derivado.
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do-se sinais relativos aos seguintes grupos:

Prótons metilicos: singlete com in-

tegração para sete prótons, sendo seis deles atribuídos a

prótons metílicos quimicamente equivalentes. O sinal relati

vo ao próton da amina quaternãria apresentou-se superposto

aos dos prótons metílicos, que ocorrem próximo a 2,5 ppm;

Prõtons metilênicos: duplo dublete

com integração para dois prótons ocorrendo entre 4,1 e 4,6

ppm;

Prótons aromãticos: duplo dublete

característico de anel aromãtico ~-substituído centrado 8,0

ppm;

Além dos sinais caracter;sticos dos

prótons dos grupos comuns a todos os compostos da StRIE 11,

os sinais caracter;sticos de prõtons de alguns grupos subs

tituintes tambem foram analisados:

Singlete em 2,3 ppm, com integração

para três prõtons, referente a absorção dos prótons da meti

la ligada ao anel aromãtico do ,E.-CH 3 derivado;

Singlete em 3,9 ppm com integração·

para três prótons, referente a absorção dos prótons da meto

xila ligada ao anel aromãtico do ,E.-OCH 3 derivado;

Multiplete centrado em 2,4 ppm com

integração para seis prótons, referente a absorção dos pro

to ns da .ri ,!i- di me til ami na 1i 9a da ao ane 1 a r omãt i co do ~- N( CH 3}2

de ri va do.
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2. EFEITOS DE SUBSTITUINTES SOBRE A POSIÇAO DA BANDA DE

ABSORÇAo DO GRUPO CARBONILA DE BENZAMIDAS

2.1 - Determinação da freqlJência (cm- l ) de absorção do grupo

carbonila de N,N-[(dimetilamino)metil]benzami

das-E-substituidas e de seus cloridratos

Dentre as propriedades fisi co-quimi.

cas de anestésicos locais que influenciam sua atividade far

macológica, a densidade eletrônica no oxigênio carbonilico é

de fun damen ta 1 i mpo rtân c i a49 , 79a, 104.

Sabe-se que a posição da banda de

absorção do grupo carbonila, na região do infra-vermelho re

flete a sua polaridade e esta a densidade eletrônica no oxi

gênio carbonllico49 • Assim, determinou-se a posição da ban

da de absorção do grupo carboni 1a de !!'!!- [( dimeti lami no) me

til]benzamidas-E-substituidas, visando estabelecer correla

ções entre os efeitos eletrônicos de substituintes e a fre

quência (cm- l ) de absorção do grupo carbonila e esta com a ativida

de anestesica local destas substâncias.

No presente trabalho efetuou-se es

tudo sistemático dos efeitos de substituintes sobre a posi

ção da banda de absorção do grupo carbonila em soluções clo

rofõrmi cas, de di ferentes concentrações, de ~'~- [( dimeti 1ami.

no)metil]benzamidas, StRIE I, e de seus cloridratos, StRIE 11.

Os resultados obti dos estão apresentados nas TABELAS 27 a 35.

Observou-se que a frequência (cm- l ) de ab

sorçao do grupo carbonila para cada um dos compostos não va-
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riou significativamente com a concentração. A media aritme

tica das leituras obtidas, 'J C-O' foi considerada como a es
M -

timativa do valor verdadeiro da frequência (cm- l ) de absor-

ção do grupo carbonila.

Apresenta-se na TABELA 49 os valo

res da frequência (cm- l ) de absorção do grupo carbonila das

~,~-[(dimetilamino)metilJbenzamidas, StRIE I, e de seus clo

ridratos, StRIE 11, estudadas neste trabalho.

Como se pode observar na TABELA 49,

as di fe re nças ent r e as f re quê nc i as (cm- 1) de abs or ção do gr~

po ca r boni 1a são bas ta nte peque nas, com e xcessão do .E-N(CH 3 )2

de r i vado. De s s a obse r vaçã o de cor re u a ne ces s i dade de s e ob

ter os valores com grande precisão.

Com a intensão de se verificar se

os valores obtidos eram estatisticamente diferentes entre si,

executou-se análise de variância para as duas'séries estuda

das. Para os valores de frequência (cm- l ) de estiramento do grupo

carbonila da StRIE I e StRIE 11 constatou-se, com grau de

confiança de 99%, que todos os valores são estatisticamente

diferentes entre si, com excessão dos pares .E-F e .E-I deriv~

dos e .E-CH3 e .E-OCH3 derivados na StRIE I, TABELA 38,e o par

.E-Br e .E-Cl derivados na StRIE 11, TABELA 41. Este resulta

do pode ser explicado considerando-se o formato da banda de

absorção da carbonila das benzamidas que se mostrou assimé

trica dificultando, em alguns casos, a determinação da posi

ção do máximo de absorção.
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por 0E .

StRIE 11

VMC=O.:!: s flVC=O

1678,7+0,1 2,5

1678,8 + O, 1 2,6

1678,5.:!: 0,1 2,3

1677, 1.:!: 0,2 0,9

1676,2 .:!: 0,2 0,0

1674,3.:!: 0,1 -1,9

1674,1 .:!: 0,1 - 2, 1

S t R I E I
X o v C-O + s flvC~O-~ M- -

N02
0,78 1675,5.:!: 0,1 8,6

Br 0,23 1669,5.:!: 0,1 2,6

Cl 0,23 1670,1 .:!: 0,3 3,2

I O, 18 1669,1 .:!: 0,2 2,2

F 0,06 1669, 1 .:!: 0,3 2,2

H 0,00 1666,9.:!: 0,1 0,0

CH3 -0,17 1660,6.:!:0,1 -6,3

OCH 3
-0,27 1660,5 .: O, 1 -6,4

N(CH 3)2 -0,83 1653,4.:!: 0,2 -13,5

flv = X HvM - vM

Frequências (cm- 1) de absorção do grupo carboni1a, v C-O' de
M -

~,~-[(dimeti1amino)meti1]benzamidas-p-X-substituídas, StRIE

I e de seus c1oridratos, StRIE 11, em solução de clorofórmio

e o efeito eletrônico de seus substituintes, representado
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2.2 - Aplicação da equação de HAMMETT

sas coleções de valores de sigma apresentados na TABELA 19,

-
~ 10~? + +/CH

3
C=N-C-N

H H2 H .... CH3

ESTRUTURA 11ES TRUTU RA I

10~~ ~ +/CH3
C-~-C-N

H H2 H ....CH3

Verifica-se ainda, na TABELA 49, que

grupos substituintes aceptores de elétrons (a-positivo), de~

locam a posição da banda de absorção para valores maiores de

frequência (cm- l ) em relação ao composto não substitu;doo De~

locamento oposto é observado para substituintes doadores de

eletrons (a-negativo) o

Para o mesmo substituinte, observa-
- - -1 -se que os valores da frequencia (cm ) de absorçao do grupo

carbonila, vC=O' determinados para a S!RIE 11 são maiores do

que os da S!RIE lo Esse aumento pode ser explicado como sen

do o resultado da transmissão do efeito indutivo, -I, do gr~

po amina protonado, o que desestabiliza a estrutura 11 rela

tivamente a estrutura I representadas abaixo, ou seja, na Sr

RIE 11 do grupo carbonila tem maior carãter de dupla ligação

do que na S!RIE I.

Neste trabalho aplicou-se a eq ua-

çao de HAMMETT para frequências - 1 de absorção do(cm ) grupo

carbonila (equação 3) aos valores de v C=O obtidos nos com-
M

postos da SrRIE I e S!RIE 11, TABELA 49, em função das diver
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verificando-se a partir da aniltse dos parimetros estatisti

cos de correlação, que as melhores correlações ocorreram en-

e ° .tre \) c=O ~
M

Com a intensão de se verificar a na

tureza do efeito do substituinte, se indutivo ou de ressonân

cia, e suas contribuições para \)C=O' aplicou-se a equação de

HAMMETT expandida (equação 4) em função dos valores de 0I e

0R' TABELA 49.

Estão apresentados na TABELA 50, as

equaçoes de regressão, simples e múltiplas, que representam

as correlações entre as frequências (c~-l) de absorção do

grupo carboni1a e os parâmetros que expressam os efeitos ele

trônicos dos substituintes da StRIE I e StRIE 11.

Na TABELA 51 confrontou-se os valo-

res observados e calculados atraves da aplicação das equa-

çoes 10 e 12, para a StRIE I e equações 11 e 13 para a StRIE

11.



TABELA 50

- -. -1 - .-Correlaçoes entre a frequencla (cm ) de absorçao do grupo carbonlla e parametros que expres-

sam os efeitos eletrônicos de substituintes em N,N- [(dimetilamino)metil]benzamidas - .E.-substi

tuidas, StRIE I, e de seus cloridratos, StRIE 11, em que X = N0 2 , Br, (;1, I, F, H, CH 3, OCH 3

e N(CH 3 )2.

-'
~

ex:>

CLF

87,4 >99,9%

178,2 >99,9%

127,4 >99,9%

209,9 >99,9%

R

0,99

0,99

r

0,99

0,99

calculado sem o .E.-F e o .E.-CH3 derivados

calculado sem o ~-Cl derivado.

*

**

Equação sê ri e Equação de Regressão n

X *10 I vC=O = 14,4 a.E. + 1665,8 7

X **11 11 vC=O = 10,2 a.E. + 1676,4 6

X *12 I vC=O = 12,1 aI + 16,4 aR + 1666,8 7

**13 I I vC=O = 9,3 aI + 7,6 aR + 1675,9 6
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TABELA 51

- -1 -Valores de frequencia (cm ) de absorçao da carbonila, vC=O'

observados e calculados atraves de equações propostas para

~,~- [(dimetilamino)metil]benzamidas-E-X-substituidas, SrRIE

I, e seus cloridratos, SrRIE 11.

s r R I E I S t R I E I I

X obs. lvcal c. 2 calc. obs. 3 calc. 4 calc.
vC=O c=o vC=O vC=O vC=O vC=O

N0 2 1675,5 1677,0 1676,9

Br 1669,5 1669,1 1669,1 1678,7 1678,7 1678,6

Cl 1670, 1 1669, 1 1668,7 1678,8 1678,7 1678,5

I 1669, 1 1668,4 1668,9 1678,5 1678,2 1678,3

F 1669,1 1666,7 1665,7 1667,1 1677,0 1677,3

H 1666,9 1665,8 1666,8 1676,2 1676,4 1675,9

CH 3 1660,6 1663,3 1664,4 1674,3 1674,7 1674,6

OCH 3 1660,5 1661,9 1660,3 1674,1 1673,7 1673,8

N( CH 3)2 1653,4 1653,8 1654,4

--
1

vC~O = 14,7 o~ + 1666,4
2

vC~O = 12,1 0r + 16,4 0R + 1666,8

3: vC~O = 10,1 0J.! + 1676,4
4

vC~O = 9,3 0r + 7,6 0R + 1675,9
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Verificou-se tambem, ao se analisar

cam para valores menores, quando comparados ao composto nao

substitu;do.

indica

Es te fa t o

p,-ro,O si nal posi ti vo de

minuiu ao se passar da StRIE I para a stRIE 11.

pode ser explicado pela maior suceptibilidade do grupo carbo

nila aos efeitos eletrônicos do substituinte nos compostos

da StRIE I, jã que o nitrogênio aminico não estando protona

do, não há desestabilização da estrutura 11 com relação a es

trutura I, existindo contribuição das duas estruturas, I e

11, para o hibrido de ressonância.

Analisando-se os valores de ro, p,

para as equaçoes la e 11 apresentadas na TABELA 50, verifico.!!

-se que a influência do parâmetro eletrônico do substituinte

sobre a frequência (cm- l ) de absorção do grupo carbonila di-

as equaçoes 12 e 13, que as contribuições dos efeitos induti

vos e de ressonância tanto para a StRIE I como para a StRIE

11, influenciam a polaridade do grupo carbonila com propor-

ções aproximadamente iguais.

que grupos substituintes aceptores de elêtrons (a-positivo)

deslocam a posição da banda de absorção do grupo carboni la

para valores maiores de frequência (cm- l ), enquanto que gru

pos substituintes doadores de elêtrons (a-negativo) a deslo-

Os valores de rô, p, encontrados

neste trabalho, estão situados na faixa de grandeza de valo

res de p encontrados na literatura para benzamidas E-substi

tu;das 70
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3. AVALIAÇAO DA ATIVIDADE ANESTtSICA LOCAL DE CLORIDRATOS

DE .!!'!!- [(DIMETILAMINO)METIL]BENZAMIDAS .E-SUBSTITUIDAS

Dentre os metodos de avaliação da

atividade anestesica local disponiveis, os métodos que envol

vem bloqueio de condução do impulso nervoso são os que apre

sentam as melhores condições para avaliações quantitativas

da atividade anestesica local. Assim sendo, optou-se neste

trabalho, pelo metodo de bloqueio nervoso periférico, método

executado "in vivo" que oferece algumas vantagens em relação

a preparaçoes "in vitro" tais como:

a) t de fácil execução, de baixo custo e dispensa a utiliza

ção de equipamentos;

b) O nervo tratado é exposto a um volume de solução ane~tesi

ca local, de forma que a solução banha o nervo similarmen

te à preparações "in vitro";

c) As moleculas do anestésico local terão que atravessar mem

branas biológicas para atingir o seu local de ação e de

sempenhar sua ação farmacológica. Assim, propriedades fi

sico-qu;micas tais corno, pKa, coeficiente de partição, es

tabilidade frente a hidrólise e a enzima~ tornam-se fato

res determinantes da atividade anestésica local. Uma vez

que o anestésico local é administrado nas proximidades do

seu local de ação, estes fatores condicionantes ficam li

mitados às áreas circunvizinhas do sitio de ação;

d) Assim como nas preparações lIin vitro", o metodo de blo

queio nervoso periférico avalia a atividade anestésica lo
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cal em termos de potência com boa margem de segurança. No

entanto, a determinação do tempo de latência não fornece

resultados muito confiâveis em razão do curto espaço de

tempo decorrido entre o instante da administração e o aPi

recimento do primeiro sinal de anestesia local, que nor

malmente ê muito discreto. Esta não confiança no tempo

de latência determinado pelo metodo de bloqueio nervoso

periferico, e causada pela possibilidade do animal trata

do apresentar alterações na sua motricidade em razão da

dor que ocorre no ato da administração do fãrmaco nos pri

meiros instantes do teste.

As interferências da dor da picada

da agulha e do volume injetado no transcorrer do teste foram

analisadas no contra-teste. Este consistiu na injeção de um

volume de solução salina 0,09% igual ao utilizado nos testes

com os compostos da StRIE 11. Verificou-se assim, que o vo

lume injetado e a dor da picada da agulha não interferia com

a movimentação normal dos membros tratados no transcorrer

dos testes. A partir desta observação pode-se afirmar que

as alterações na movimentação normal dos membros tratados,no

transcorrer do teste, foram resultantes ou da ação farmaco1~

gica da droga testada, ou de lesão acidental no nervo trata

do.

A constatação da ausência de lesão

no nervo foi observada com a superficia1ização da anestesia

local e retomada da movimentação normal dos membros trata

dos. Evidenciou-se assim, se houve ou não lesão acidental.

Os testes que apresentaram lesão no nervo foram repetidos.



153.

atraves da resposta obtida ã dose constante. Aceita-se 79c que

fixando-se a dose e, assumindo que as curvas dose / resposta

Usualmente determina-se a potência

de fãrmacos atraves da obtenção de curvas dose/resposta. No

1oc a1

mãximados anãlogos sejam paralelas, tem-se que a resposta

presente trabalho avaliou-se a atividade anestesica

obtida e proporcional ã potência do anãlogo. Como a inclina

ção das curvas dose/resposta dos cloridratos de N,N-[(dime-- .

tilamino)metil]benzamidas-Q-substituídas não e conhecida, em

primeira aproximação, assumiu-se que suas curvas dose/respo~

A normalização do teste empregado

foi feita com a utilizaçao de ratos de mesma idade pesando

entre 200 e 220g. Os testes foram executados sempre pelo

mesmo experimentador, o que diminue as possibilidades de er

ro na tecnica de administração e possibilita uma melhor qua~

tificação do comportamento observado nos diversos intervalos

de tempo.

ta sejam paralelas. Assim, pode-se considerar a atividade

anes te s i ca 1oca1 mãxi ma como pr opor ci ona1 ã potê nci a .

Considerando~se que a resposta bio

lógica não depende do volume injetado mas da dose empregada

e, que as soluções anestesicas locais usadas na prática medi

ca estão por volta de 3%, p/V31, fixou-se a concentração das

soluções testadas em 0,15 molar em ãgua destilada, o que cor

responde a aproximadamente a 3%, p/V.

Na avaliação da atividade anestesi

ca local dos compostos ora estudados, por não ter-se execut~

do curva dose/resposta, tem-se que as projeções dos resulta-



154.

dos obtidos neste trabalho, serão válidas apenas para a con

centração usada no presente teste.

Os c10ridratos de !i,!i-[(dimeti1ami

no)meti1Jbenzamidas-~-substituídas,StRIE 11, obtidos neste

trabalho, bem como o c10ridrato de procaína, tomado como pa

drão, foram submetidos a avaliação do grau de atividade ane~

tesica local com excessão do E-CH 3 derivado por se apresen

tar inso1uve1 em água ã concentração de 0,15 molar e, do

E-N(CH 3)2 derivado em razão do baixo grau de pureza obtido

na sua preparaçao. As medias com os respectivos desvios-pa

drão dos resultados obtidos nos diferentes intervalos de tem

po estão apresentados na TABELA 43.

Considerou-se o grau de atividade

anestesica local máxima, AAL max., como representativo ·da P.2.

tência anestesica local, TABELA 44. Estes valores foram sub

metidos ã tratamento estatístico com o objetivo de verificar

se estes eram estatisticamente diferentes entre si. Assim,

comparativamente ã atividade anestesica local máxima da pro

caína, tomada como padrão, veri fi cou-se que todos os compos

tos analisados apresentaram resposta farmacológica signific!

tivamente diferentes em relação ao padrão. (C.L. = 90%), com

excessão do E-metoxi derivado, como mostrado na TABELA 48.

A escolha da procaína como anestesi

co local padrão, foi feita visando-se a comparação dos valo

res de atividade anestesica local relativa encontrados nes

te trabalho, com valores encontrados na 1iteratura22 • Estão

apresentados na TABELA 52 os graus de atividade anestesica
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local mãxima relativa ã proca;na dos cloridratos de N,N-[(di- - -
metilamina)metilJbenzamidas-~-substitu;das, StRIE 11, estud!

das neste trabalho, bem como, valores de parâmetros flsico

qu;micos relativos aos substituintes em posição ~~ do anel

aromãti co.

TAB ELA 52

Graus de atividade anestêsica local máxima relativa a pro

caina, AAL max.R' de cloridratos de li,~- [(dimetilamino) me

tilJbenzamidas-~-X-substitu;das e parâmetros f;sico-qu;micos

relativos aos efeitos eletrônicos 55 , 0E' e hidrofõbic0 55 , TI,

apresentados pelos substituintes.

X
AAL max. R.2: s

o~ TI(procalna = 1)

N0 2 0,3.:!:. 0,1 0,78 -0,28

Br 0,9 .:!:. 0,2 0,23 -0,86

Cl 0,9 .:!:. 0,2 0,23 0, 71

I 0,7 .:!:. 0,2 0,18 1, 12

F 0,8.2:,0,1 0,06 0, 14

H 0,9 .:!:. 0,2 0,00 0,00

OCH 3 1,0 .2: 0,2 -0,27 -0,02

Observou-se na TABELA 52 que as ati

vidades anestesicas locais máximas relativas, apresentadas
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TAB ELA 53

r sugerido na literatura 22 que a ra-

00

t 1/ 2
(h s )

19,51 ,56

0,23

lo 9 P
(pH = 7,4)

60

15

LAT
(mi n)

1 , O

0,3

AAL
relativaFã rma co

Proca; nam; da

Proca;na

possolubi1idade apesar de apresentar estabilidade frente a

hidrõ1ise, como pode ser visto na TABELA 53.

pelos compostos, variaram de 0,3, para o E-nitro derivado,

até 1,0 para o E-metil derivado, ou seja, dentre os compos

tos analisados o E-metil derivado se apresentou aproximada

mente três vezes mais ativo do que o E-nitro derivado.

Influência da 1ipossolubilidade, log P, e estabilidade fren
te a hidrõlise, t 1 / 2 , sobre a atividade anestesica 10cal,AAL,
e tempo de latência, LAT, da proca;na e procainamida 22 •

zao pela qual a procainamida se apresenta quase inativa qua~

do comparada a proca;na e, provavelmente, pela sua baixa li-

Sabe-se que a proca;na e cinquenta

vezes mais ativa do que a procainamida ,cloridrato de ~'~

[(dietilamino)etil]-E-aminobenzamida. Assim, pode-se obse!

var que os cloridratos de ~,~-[(dimetilamino)metilJbenzami

das-E-substitu;das estudados neste trabalho, apresentam ati

vidade anestesica local relativamente alta quando comparada

ã procainamida, salientando-se o E-metoxi derivado que apre

sentou atividade anestesica local igual ã proca;na.
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O aumento da hfdrofilicidade com o

r claro todavia, que a diminuição da atividade anestésica lo

cal não e devido somente a diminuição da lipossolubilidade,

mas da interveniêntia de vários fatores que conjuntamente

determinam a expressão da atividade anestésica local.

com

explicado

polares 1igados
+",

e -~"

grupos
6

6+~0
-C~

'NH
seus carâteres polares.

a interação entre os dois grupos polares por ela liga
+

6+
6-0 e -N~, permitindo a expressão de seus cara-

-C~ H '--
'NH-

polares, com consequente aumento da hidrofilicidade;te res

dos,

pela cadeia carbônica intermediâria,

mi n ue

aumento do numero de grupos metilênicos pode ser

pela diminuição da interação dos dois

consequente aumento da expressa0 dos

A influência da lipossolubilidade

de anestesticos locais tipo amida foi recentemente estudada

variando-se o comprimento da cadeia intermediária em anâlo

gos da lidocalna 13 . Observou-se, com surpresa, menor potên

cia a medida que se aumenta o comprimento da cadeia metilêni

ca intermediâria, TABELA 9. Este fato foi explicado consid~

rando-se que o aumento do numero de grupos metilênicos aumen

ta a hidrofilicidade, reduzindo a lipossolubilidade, com con

sequente diminuição da atividade anestesica local.

Partindo-se desta proposição, suge

re-se que os altos valores de atividade anestésica local da

StRIE 11 quando comparados ã procainamida, ambas benzamidas

E-substitu;das, podem ser explicados considerando-se os se

guintes aspectos: 1- Na procainamida a cadeia carbônica in

termediária ê formada por dois grupos metilênicos, o que di-
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2- Na StRIE II efeito oposto ocorre, ou seja, a presença de

apenas um grupo metilênico na cadeia carbônica intermediária

permite uma maior interação entre os grupos polares por ela
6- +

ligados, 6+C~ e -N--_ ' diminuindo a expressão de seus ca
- H -

'NH-
rãteres polares com consequente aumento da lipossolubilidade

e da atividade anestesica local.

Pode-se afirmar ainda, que as dife

renças observadas na atividade anestesica local dos compos

tos da StRIE 11, e resultado apenas da influência de grupos

substituintes na posição~ do anel aromático, uma vez que

todos os outros fatores inerentes ao teste farmacolõgico e a

estrutura quimica do composto, que podem influenciar a res

posta farmacolõgica, foram mantidos constantes.
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4. RELAÇDES ENTRE A ESTRUTURA QUlMICA E A ATIVIDADE ANESTtSICA LOCAL DE

li, li- [( DI MEl ILAMI NO) ME TI LJ BENZAMI DAS-E-S UBS TI TUr DAS

Quando se pretende estabelecer re1~

çoes entre estrutura qUlmica e atividade anestesica local,

deve-se escolher, criteriosamente36 , os parâmetros bio1ógi

cos e estruturais para que se obtenha precisão nas corre 1a

ções 79c .

Os resultados da avaliação de ativi

dade anestesica local obtidos neste trabalho atraves da ap1i

cação do metodo de bloqueio nervoso periferic041 , metodo exe

cutado "in vivo", sofrem pouca influência da complexidade in~

rente ao sistema biológico, uma vez que o composto testado e

administrado nas proximidades do nervo a ser bloqueado, for-

necendo, desta forma, resultados que se aproximam, em termos

de resposta farmacológica, aos fornecidos por métodos execu-

tados "in vitro".

Sabe-se que a introdução de grupos

substituintes afetam significativamente a atividade biológi

ca de anestésicos 10cais36,49,7~emconsequência, preponderant~

mente, de a1 terações na distribuição eletrônica, na 1iposso

lubi1idade e na presença de fatores estericos do fãrmaco,se~

do este minimizado quando o padrão de substituição ocorre na

posição ~ do anel aromático.

Considerando-se a relação entre a

distribuição eletrônica em anestesicos locais e sua ativida

de farmacológica tem-se que, entre outras propriedades, a de~

sidade eletrônica do oxigênio carbonflico e de fundamental
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importância para a interação entre o anestésico local e seu

sltio receptor 13 ,49. Assim, substituintes em posição ~

no anel aromático que atraem elétrons tendem a diminuir a p~

laridade do grupo carbonila diminuindo a afinidade do fârma

co pelo seu s1tio receptor e, consequentemente a atividade

anestesica local.

A influência da lipossolubilidade

de fãrmacos estã relacionada com a sua absorção e distribui

çã065b. Apesar da ação anestésica local ocorrer próximo ao

local de aplicação, o equillbrio entre as hidro e lipofilici

dades do fãrmacocondiciona a sua difusão por entre as mem

branas biológicas ate que alcance o seu sltio de ação, onde

desempenharã sua ação farmacológica. Alem da influência de

fatores eletrônicos, a interação entre a molecula do anesté

sico local e seu sltio receptor depende das características

de lipo e hidrofilicidades exibidas pelo fãrmaco, uma vez

que o seu sitio receptor exige compatibilidade das suas ca

racterlsticas de solubilidade com as do fãrmac065b ,79c.

A presença de grupos substituintes

em moleculas de anestésicos locais, pode contribuir com maior

ou menor parcela para o equillbrio entre as lipo e hidrofili

cidades da molécula afetando, consequentemente, a absorção,

a distribuição e a interação do anestesico local com seu sl

tio receptor. Assim, relàções entre parâmetros de hidrofobi

cidade 55 , tais como TI ou 109 p e a atividade anestesica lo

cal podem ser definidas 67 •

Dentro de certos limites 79c, espera

se aumento na atividade anestesica local com o aumento de li
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possolubilidade 13 . Este fato pode ser explicado pela tendên

cia do anestésico local mais lipossolúvel se concentrar mais

na membrana do neryo, com consequente aumento do acesso do

fãrmaco para seu sítio receptor que estã situado nas paredes

do canal de sódio. Por outro lado, a afinidade pelo sítio

receptor, localizado em regiio aquosa, e menor nos compostos

mais lipossolúveis e maior nos compostos mais polares.

o terceiro aspecto que pode afetar

a atividade anestesica local e o fator esterico proveniente

da introdução de grupos substituintes volumosos. Consideran

do-se que o estabelecimento da anestesia local depende tanto

da absorçio como da interaçio do fãrmaco com seu sítio receE

tor, o volume molecular total pode interferir na atividade

farmacológica, tanto na difusio do anestesico local como na

sua interação com seu sitio receptor.

Por outro lado, a influência do fa

tor esterico estã intimamente relacionada com o padrão de

substituição no anel aromãtico. Assim, a atividade anestesi

ca local dos c1oridratos de N,N-[(dimeti1amino)meti1]benzami- - -
das-E-substituídas sofre pouca influência do fator esterico

que neste caso, contribue somente para o volume total da mo

1ecu1a sem interferir diretamente na reatividade do composto.

O efeito esterico de substituintesS5 pode, de modo geral, ser

descrito por diversos parâmetros tais como, L, Es, Rw e 81.

Considerando-se estes três efeitos,

a interpretação da atiY;dade anestesica local fica condicio

nada i influência dos fatores eletr6nicos e hidrofõbico55 de
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cada substi tuinte, o que pode ser expresso, entre outros, por

parâmetros tais como a e TI respectivamente. Na TABELA 52 es

tão apresentados os valores de a e TI para os substituintes

estudados neste trabalho.

Em primeira aproximação e dentro de cer

tos limites79c , a contribuição de cada um destes parâmetros

para a atividade anestesica local de cloridratos de ri,N,-[(di

metilamino)metil]benzamidas-E-X-substituidas, em que X =N0 2 ,

Br, Cl, I, F, H e OCH 3, StRIE 11, foi avaliada isoladamente

atraves da aplicação da equação de HANSCH (Equação 5) aos v~

lores de atividade anestesica local máxima relativa, aprese..!!

tados na TABELA 52.

Várias tentativas de correlação fo

ram feitas utilizando-se diversos parâmetros que refletem os

efeitos eletrônicos e hidrofôbicos de substituintes, obser

vando - se que as c o1e ções de va 1or es de aE. e de TI f or am as que

forneceram melhores resultados. Estão expressos pelas equa

çoes 14 e 15, TABELA 54, as contribuições dos efeitos eletrô

nicos (Equação 14) e hidrofôbicos (Equação 15) para a ativi

dade anestesica local da StRIE 11.

A partir da análise dos coeficien

tes de correlação, r, das equações 14 e 15 constatou-se ha

ver tendência de correlação somente entre a atividade anest~

sica local máxima relativa e o parâmetro eletrônico, aE.,qua..!!

do se analisou isoladamente a contribuição dos fatores ele

trônicos e hidrofôbicos dos substituintes.
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TABELA 54

Aplicação da equação de HANSCH aos valores de atividade anes

tesica local mãxima relativa, AAL max'R' em cloridratos de

~,~- [(dimetilamino)metil]benzamidas-E-X-substituldas em que

x = N0 2, Br, Cl, I , F, H e OCH 3 .

-
Equação AAL max. R = po+ aTI + bES +c n r SE F CLn9

14 AAL max. R = -0,65 0E + 0,90 7 0,88 0,11 18,6 >99%

15 AAL max. R = -0,05 TI + 0,78 7 0,15 0,25 0,1 2

O sinal negativo da contribuição dos

fatores eletrônicos, p, indica que grupos substituintes doa

dores de eletrons constribuem favoravelmente para a ativida

de anestesica local e que efeito oposto e observado para gr~

pos aceptores de eletrons.

Considerando-se que os efeitos ele

trônicos de substituintes influenciam a atividade anestesica

local de cloridratos de !i,!:!-[(dimetilamino)metil]benzamidas

E-substitu;das, separou-se então, no efeito eletrônico do

substituinte, a contribuição dos efeitos indutivos e de resso

nãncia atraves da aplicação da equação de HAMMETT expandida

(equação 4) aos valores de atividade anestesica local máxi

ma relativa, TABELA 52, usando-se os valores de 0I e 0R' TA

BELA 19, obtendo-se boa correlação expressa pela equação 16.



A influência dos fatores eletrõni-

cos sobre a atividade anestêsica local constatada neste estu

em que n = 7; R = 0,90; SE = 0,12; F = 8,52; CL = 97,5%.
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EQUAÇAO 16

anãlise semelhan

AAL max' R = -0,67 0I - 0,74 0R + 0,90

A contribuição percentual dos efei-

tos induttvos e de ressonância para a atividade anestesica

local nos compostos da StRIE II, analisada pelos coeficien

tes de regressão de 0I e 0R' e da ordem de 48 e 52%, respec

tivamente.

do, estã de acordo com a proposição de que com o aumento da

densidade eletrônica do oxigênio carbonilico, tem-se aumen-

deste grupo.

to na atividade anestesica local. Assim,

te pode ser feita aplicando a equação de HANSCH aos dados da

TABELA 52, considerando-se porem os valores da frequência

(cm- l ) de absorção do grupo carbonila, v C=O' TABELA 49, co-
M

mo reflexo da influência do substituinte sobre a polaridade

A aplicação da equação de HANSCH

(equação 5) às variações da frequência de absorção do grupo

carbonila dos compostos substituídos em relação ao composto

não substituído, 6V C=0' da StRIE 11, TABELA 49, resultou na

equação 17.

AAL max' R = -0,03 ÂVC=O + 0,90 EQUAÇAO 17

em que n = 6; r = 0,58; SE = 0,09; F = 2,01; CL = <90%

A anãlise dos parâmetros estatlsti

cos da equação 17 mostrou correlação não significativa entre
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em que n = 7, R = 0,89; SE = 0,13; F = 7,96; CL = 95%

a atividade anestesica local e a frequência de absorção do

grupo carboni1a, na região do infravermelho.

EQUAÇAO 18AAL max' R = -0,66 0E - 0,04 ~ + 0,90

Na TABELA 55 verifica-se o ajusta-

me n to da e q ua ção 18 aos da dos e xpe r i me nt a i sob t i dos, a t r a ve s

do confronto entre os valores de atividade anestesica local

observados e calculados.

A partir da anã1ise dos parâmetros

estatísticos apresentados pela equação 18, constatou-se ha

ver correlação significativa entre a atividade anestesica 10

cal e os efeitos eletrônicos e hidrofóbicos dos substituintes

da StRIE 11, apesar desta correlação não apresentar resulta

dos exce1entes 26 ,59. Constatou-se nesta equaçao, que a con

tribuição do efeito eletrônico (p = -0,66) para a atividade

anestesica local mãxima relativa e de 94% enquanto que a con

tribuição do efeito hidrofõbico e de apenas 6%.

A aplicação da equaçao de HANSCH

aos valores de atividade anestesica local máxima re1ativa,T~

BELA 52. Considerando-se as contribuições dos fatores ele

trônicos e hidrofõbicos conjuntamente resultou na equaçao

18.
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TABELA 55

Graus de atividade anestesica local mãxima relativa ã procai

na, observados e calculados através da aplicação de equaçao

proposta para avaliar o grau de atividade anestesica local

de cloridratos !i~!i- [(dimetilamino)metil]benzamidas-E.-X-subs

tituidas.

AAL max' R = -0~66 0E - 0~04 Ti + 0,90

X AAL max. AAL max' R 6AAL max' Robservad~ calculada

N0 2 0~3 0,4 O~ 1

B1 0~9 0,8 O, 1

Cl 0,9 0,7 O, 2

I 0~7 O,7 0,0

F 0,8 0~8 0,0

H 0,9 0,9 0,0

OCH 3 1 ~ O 1, 1 O, 1

Os resultados das anãlises de corre

lação entre a estrutura qufmica e a atividade anestesica lo

cal encontradas para os cl ori dratos de !!.~.!i- [( dimeti lami no) m~

til] be nzami das -E. - subs t i t ui das ~ SERI E I I, es t uda das nes t e t r~

balho, sugerem que melhores correlações podem ser obtidas tan

to com o aumento do espectro de variação dos substituintes,

em termos de parâmetros ffsico-qulmicos, como com o emprego

de tecnicas mais sofisticadas para a determinação da ativida

de anestesica local.
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2- Determinou-se, com precisão, os valores da posição da ban

nao descritos na literatura. Os compostos obtidos foram

identificados através de espectros no infravermelho e de

ai n daCl, I, F, H, CH 3, OCH 3 e N(CH 3)2' StRIE 11, todos

da de absorção do grupo carbonila dos compostos da StRIE

I e da StRIE 11, em solução clorofõrmica, como medida da

ressonância magnética nuclear protônica, e seus graus de

pureza avaliados pela anãlise elementar de carbono e hi

drogênio.

1- No presente trabalho preparou-se, a partir das bases cor

respondentes, StRIE I, oito cloridratos de ~,~-[(dimetil

amino)metil]benzamidas-E.-X-substituidas em que X =N0 2, Br,

polaridade do grupo carbonila. Verificou-se nas duas se

ries que grupos aceptores de elétrons em posição para no

anel aromãtico, deslocam a posição da banda de absorção

do grupo carboni la para regi ões de maior frequênci a (cm- l ),

e que grupos doadores de elétrons a desloca em sentido

oposto.

3- Foi posslvel obter-se excelentes correlações, simples e

múltiplas, entre as frequências (cm- l ) de absorção do gru

po carbonila e parâmetros eletrônicos dos

o~, 0I e 0R' determinando-se os valores de

pondentes.

substituintes,

-ro, p, corres-

se r

4- Os efeitos eletrônicos dos substituintes sobre a frequên

cia (cm- l ) de absorção do grupo carbonila, mostraram
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de natureza indutiva e de ressonância, não havendo predo

minância de um sobre o outro.

5- Determinou-se a atividade anestêsica local, para os com-

pos tos daS t RI E I I, em pre 9ando - s e o mê t odo de b1oque i o ne..!:

voso perifêrico, constatando-se que todos os compostos

apresentaram atividade, tendo o E-OCH 3 derivado apresen

tando atividade anestêsica local similar ã da procaina, t~

mada como padrão.

6- A aplicação da equação de HANSCH aos valores de atividade

anestêsica local, mostrou haver contribuição preponderan-

te dos efeitos eletrônicos do substituinte em relação

contribuição do efeito hidrofôbico.

-a
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1. INTRODUÇAO

A estatistica compreende a parte

da matemãtica que se ocupa da coleta, organização, resumo,

apresentação e análise de dados, bem como da obtenção de co~

clusões válidas e da tomada de decisões razoáveis baseadas

em tais anãlises 103 . Desta forma, define-se a estatística

como um conjunto de técnicas utilizadas para a redução de d~

dos quantitativos, ou seja, uma série de numeros, a um numero

menor de termos descritivos que sejam mais convenientes e

mais facilmente comunicáveis.

Em trabalhos de pesquisa e comum

a obtenção de séries de valores numéricos resultantes de me

didas de vãrios fenômenos ou propriedades. Desta forma, a

aplicação da estatistica em pesquisa torna-se rotineira.

Neste trabalho aplicou-se a est~

tistica tendo em vista os seguintes aspectos: a) obter um

valor que represente os dados obtidos; b) analisar a varia

ção entre os dados e c) correlacionar as propriedades medi

das.
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2. OBTENÇAo DE VALORES QUE REPRESENTAM OS DADOS DE UMA

StRIE 73,103

2.1 - Medi das de tendênci a centra 1

Uma forma útil de descrever um

grupo como um todo, consiste em encontrar um unico numero re

presentativo ou típico de um conjunto particular de dados.

Em estatística tal valor e conhecido por medida de tendência

central, uma vez que ele se localiza, geralmente, no ponto

onde estã a maior concentração dos valores individuais. As

três medidas de tendência central mais conhecidas são: a me-

di a, a me di ana e a mo da.

A media aritimetica ou simples-

mente media, e a medida mais comum de tendência central e se

aplica a variáveis medidas a nlvel apenas intervalar. Ela e

representada por X e é definida pela equação 19.

x =

N
I Xi
i =1

N
ou X = un

N
EQUAÇAO 19

N
em que: IXi = é a representação de todos os valores (escores)

i = 1
de Xi, desde i=l ate l=N, onde N corresponde

ao numero total de medi das.

A média depende de todos os valo

res da distribuição e tem a desvantagem de ser afetada pe

los valores extremos. Entre as propriedades da media tem-se

que multiplicando-se ou dividindo-se todas as frequências
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por um mesmo numero, a media não sofre al teração. Somando-se

ou subtraindo-se um mesmo numero de todos os valores de X,

a media fica aumentada ou diminuida deste numero. A media e

considerada, portanto, o valor representativo do conjunto de

dados.

Um termo muito usado em anãlise

estatistica e o residuo ou discrepância, simbolizado por xi,

que consiste na diferença entre cada escore (X) e a media

eX), definido pela equação 20.

xi = X - X

2.2 - Medidas de dispersão ou variabilidade

EQUAÇAO 20

A representação de uma distribui

çao somente atraves de sua media, não permite uma conclusão

correta a respeito da mesma. Assim, para uma representação

adequada de um evento necessita-se, alem de uma medida de

tendência central, de um indice que indique o grau de dispe~

são dos escores em torno da media. As medidas de dispersão

mais utilizadas são o desvio padrão, desvio medio e amplitu

de total, sendo estes dois ultimos de pouca significância

comparados ao desvio padrão.

2.2.1 - Desvio padrão

o desvio padrão, s -ou a, e a

mais importante e universalmente usada medida de dispersão.
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Como medida de variação, mede o afastamento de valores indi

viduais em torno da media.

Para calcular o desvio padrão de

ve-se, de inlcio, obter a media da distribuição e, a seguir,

determinar os afastamentos para mais e para menos a partir

da mesma. Desta forma o desvio padrão passa a ter duplo si-

nal, ou seja, +.

A fim de evitar a soma dos des-

vios sem a observância dos sinais de mais (+) e menos (-),

recomenda-se o uso dos quadrados dos desvios como norma para

converte-los todos em positivos. Desta forma o desvio pa-

drão passa ser definido pela equação 21.

s
= Vd '

N
EQUAÇAo 21

em que: s ou a = e o desvio padrão;

Ed 2 = e a somat6ria dos desvios elevados ao qua-

drado e;

N = e o numero de escores.

Ao se comparar duas ou mais dis-

tribuições de frequência que diferem muito por suas medias,

ou que correspondem a unidades diferentes de medidas, deve-

se exprimi r odes vio padrão em percentagens dos valores -me-

dios. Obtem-se desta forma, uma medida de variabilidade re-

lativa denominada coeficiente de variação.
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A estimativa do intervalo de con

com um determinado índice de certeza, conforme o valor do

e s core s

EQUAC;ll;O 22

EQUAÇ;ll;O 23

. 100s

X
=CV

6X = X ~ tStudent . s

( N) e;

ente de segurança e um numero de

= e a media aritimetica do conjunto de dados;X

s = e o desvio padrão da amostra.

tStudent= e um valor (tabelado) para um dado coefici-

o coefi ciente de vari ação, CV, foi

proposto por PEARSON, e e definido pela equação 22.

2.2.2 - Coeficiente de variação

A análise de uma amostra permite

obter informações sobre a população de origem, estimando-se

os intervalos de confiança para os diversos níveis de proba

bilidade. Desta forma pode-se confiar em uma media amostral

em que: s = e o desvio padrão e;

X = e a media aritmetica do conjunto de dados.

coeficiente de segurança escolhido. A estimativa do interva

1o -de conf i anç a deu ma me di a s e rá, por t anto, de f i ni do pe 1a

equação 23.

em que:

fiança de uma media, fornece a certeza de que a verdadeira

media populacional se encontra dentro do intervalo estimado

com um determinado nível de confiança escolhido.
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3. ANALISE DA VARIAÇAO ENTRE DADOS DE UMA SrRI~9,79b

3.1 - Teoria da decisão estatlstica

3.1.1 - Teste de hipóteses

Um dado fenômeno de uma popula

çao amostral será considerado estatisticamente superior ou

inferior ao mesmo fenômeno de uma outra população amostral

após a tomada de uma decisão, conhecida por DECISAo ESTATTs

TICA.

Para se tomar esta decisão, tor

nou-se habitual em estatlstica, partir-se do teste chamado

HIPÓTESE DE NULIDADE, Ho. Este admite que não haja diferen

ças entre os grupos estudados, ou seja, qualquer diferença

observada entre as amostras e considerada como mero resulta-

do de erro amostral. Desta forma, a hipótese de nulidade P.Q.

de ser definida da seguinte forma:

Xl = X
2

em que: Xl e X2 = são as medias das primeira e segunda popu

lações.

Havendo diferenças essenciais en

tre Xl e X2 , rejeita-se Ho em favor de uma hipótese alterna

tiva conhecida por HIPÓTESE EXPERIMENTAL, Hl . Esta pressu

põe existir uma verdadeira diferença entre as amostras popu

lacionais, ou seja:

Xl = X2
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Para se concluir que as diferen-

ças amostrais são estatisticamente significativas, torna-se

necessário a aplicação do teste de significância ou regra de

de c i são.

3.1.2 - Teste de significância

Para a aplicação deste teste e

necessário que se defina anteriormente um nível de signifi-

cância ou nível de confiança, a, e o tamanho da amostra, N.

o nível de confi ança representa a

probabiliôade percentual com que a hipõtese de nulidade, Ho,

pode ser rejei tada ou com que a hipõtese experimental, Hl ,

pode ser aceita. O nível de confiança pode ser estabelecido

para qualquer grau de confiança, desde que a amostra se dis

tribua sob uma curva normal. Por exemplo, para o nível de

confiança de 95%, as regiões críticas e as de não rejeição se

distribuem conforme representado no grâfico FIGURA 9.

regillo

cr ít ica

r('Çli~o

de
aceitação

regi 110

cr ítica

FIGURA 9 - Distribuição da região de aceitação e regiões crl
ti cas de uma curva normal, para o nível de confi ança de 95%.
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o cãlculo para se obter os inter-

valos de confiança para as médias de determinado evento de

uma população amostral pequena (N < 30),

eq uação 24.

e definido pela

6, X = X ~ (t 5 tu de nt • s) EQUAÇão 24

em que: 6,X = e o espaço intervalar;

s = e o desvio padrão da amostra e;

t5tudent = é um valor que depende do nível de confiança e~

colhido e do grau de liberdade (N-l) da amostra.

3.1.3 - Teste para a diferença significativa

entre medias

Rejeitada a hipótese nula de que

todas as medias amostrais são iguais, ou seja, Xl t X2 , veri

fica-se quais dentre elas são diferentes entre si, utilizan

do-se para isto o teste da diferença mínima significativa de

FI5CHER que e definido pela equação 25.

Dij 1/2 1 + _1 )
= t V5 (Ni Nj EQUAÇão 25

em que: t = e valor t de 5tudent para um determinado nível

de confiança e numero de escores;

Ni = e o grau de liberdade ( N- 1) da linha i;

Nj = e o grau de liberdade (N - 1) da co 1 un a j e;

52 = e a media quadrãtica referente ã fonte de varia

ção dentre grupos.
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A di f e re nç a s i gn i f i c a t i va, Di j, s~

rã então considerada o limite mãximo de diferença entre duas

medias, para que possam ser consideradas estatisticamente s~

melhantes. Desta forma, medias Cjue apresentam diferenças

maiores do que o valor de Dij, serão consideradas estatisti

camente diferentes para grau de confiança e numero de esco-

res anteriormente estabelecidos.

Uma forma facilitada de se identi

ficar a diferença entre medias e a construção de uma tabela

da diferença entre medias ordenadas, as quais seriam dispo~

tas de tal forma que a diferença entre c..ada par de medias ap~

reça numa matriz, de acordo com o modelo apresentado na FIGU

RA 10.

Xl X2 X3 X4

Xl - X2-X 1 X3-X l X4-X l

X2 Xl -X 2 - X3-X2 X4-X 2

X3 Xl -X 3 X2-X3 - X4-X3

X4 Xl -X4 X2-X4 X3-X4

FIGURA10 - Modelo de confecção de matriz para a determinação

da di f e re nç a s i 9ni f i c a t i va e n t r e me di as, e m que,

Xl' X2 , X3 ... Xn são as medias de cada grupo de

medidas.
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3.2 - Análise de variância

3.2.1 - Teoria

A anã 1i se de va r i â nci a vi s a ã com-

paraçao simultânea entre medias de diversas amostras, ou a

estimação da variabilidade associada a diferentes fontes de

variação. A sua aplicação depende, portanto, da identidade

algebrica que o teste estabelece, ou seja, a variância total

e o resultado da soma da variãncia dentre grupos com a vari

ãncia entre grupos.

Considera-se a variância tota 1 ,

MST, como sendo a variação de todas as medidas em relação a

media geral. A variância dentre grupos como sendo a varia

çao media resultante da variação de cada grupo em relação a

sua própria media, MSd, e a variação entre grupos como sendo

a variação das medias de cada amostra em relação ã media ge-

ral, MSe.

Matematicamente estas considera-

çoes podem ser expressas atraves da equação 26.

E(X - X)2 = E(X - X)2 + E(X - X)2 EQUAÇão 26

em que: X = e a media geral de todas as medidas;

X = ê a media de cada grupo individual e;

x = sao as obtenções individuais de cada grupo.

A determinação do grau de liberd~

de total, glT, e resultante da soma do grau de liberdade en-
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tre grupos, glE, com o grau de liberdade dentre grupos, glD,

ou seja:

glT = glE + glD

em que: glE = N-l e;

glD = Ntotal - N; sendo N numero de amostras e Nto-

talO numero de escores de todas as amostras.

3.2.2 - Metodo da soma de guadrados

Quando se aplica a anãlise de va-

riânci a em grupos a serem comparados, torna-se necessãri ó- a

utilização do MtTOOO DA SOMA DE QUADRADOS. Este representa

a s om a de a f as t a me nto, ao q ua dr a do, a pa r t i r da me di a. De

a co r do com a di f e r e nç a e nt re va r i â nc i a t o tal e seu s doi s com

ponentes, temos para o caso de soma de quadrados, a sua gen~

ralização representada pela equação 27.

SST = SSE + SSD EQUAÇAO 27

em que: SST = e a soma total dos quadrados dos afastamentos

de cada valor bruto com rel ação a medi a geral;

SSE = e a soma dos quadrados entre grupos, que repr~

senta a soma dos quadrados dos afastamentos de

cada media amostral com relação a media total;

SSD = e a soma dos quadrados dentre grupos que repr~

senta a soma dos quadrados dos afastamentos de

cada valor bruto com relação a media da amos-

tra a que ele pertence.
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3.2.3 - Obtenção de guadrados medios

Sabe-se que a soma de quadrados e

susceptfvel a variação do n~mero de amostras, N, ou seja,

quanto maior for o numero de amostras maior serã o valor da

soma de quadrados. Uma maneira eficaz de controlar a susceE

tibilidade da soma de quadrados ã variação de N e a determi

naçao de QUADRADOS MtDIOS. Estes são obtidos a partir da sQ

ma de quadrados e do grau de liberdade, atraves das expres-

soes:

MS E =
SSE
glE

emque: MSE

SSE

g1E

e;

= e o quadrado medio entre grupos;

= e a soma de quadrados entre grupos e;

= e os graus de liberdade entre grupos.

MS D =~~
glD

em que: MS D = e o quadrado medio dentre grupos;

= e a soma de quadrados dentre grupos e;SSD

glD -= e o g ra u de liberdade dentre grupos.

3.2.4 - O significado da estatfstica F

A análise de variância fornece um

valor F, produto da relação entre a variação entre grupos e

a variação dentre grupos, a qual e definida pela equação 28.

F = SS D--
glE / SSE

glD
EQUAÇAO 28
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Obtido o valor de F, deve-se, a

seguir, compari-lo ao valor crItico (tabelado) de F. Este ~

dependente dos numeros de graus de liberdade entre e dentre

grupos, para um determinado nlvel de confiança pr~-estabele-

c i do.

Para valores de F calculado menor

ou igual ao valor de F crItico ou tabelado, deve-se aceitar

a hipótese de nulidade, Ho, como verdadeira. Neste caso as

diferenças das m~dias amostrais são atribuIdas a erros amos

trais. Para valores de F calculado maior do que F crItico,

deve-se rejeitar a hipótese de nulidade, Ho, em favor da hi-

pótese experimental, Hl , ou seja, os valores considerados

são es ta ti s ti camente di fe re ntes.

A aplicação do tesfe F pressupoe

que:

a) As medias das populações em estudo sejam iguais, sendo

esta a condição que estã sendo testada;

b) As amostras em estudo sejam amostras casuais, o que -e
conseguido às custas de um procedimento de amostragem

devidadmente adequado;

c) As populações de onde as amostras em estudo provem se

jam normais. Se os dados não obedecerem a esta condi

ção, adota-se transformações que tornam a distribuição

o mais próximo possIvel da normal.

d) A variância das populações sejam iguais. O efeito da

não homogeneidade de variância pode ser reduzido fazen-

do-se com que o tamanho de todas as amostras seja o mesmo.
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4. CORRELAçnES LINEARES SIMPLES E MDLTIPLAS 102 ,103

4.1 - Ajustamento de curvas e o método dos mlnimos

quadrados

Com muita frequência observa-se

que existe uma relação entre duas (ou mais) variãveis e pro

cura-se expressar matematicamente essa correlação através de

equaçoes.

A determinação de equações matemã

ticas que relacionam variãveis X e Y, envolvem primeiramente

a coleta de dados que indicam os valores correspondentes

das variáveis consideradas, ou seja, os valores de Xi e Yi.

Numa segunda etapa, colocam-se todos os pontos (Xi, Vi) em

um sistema de coordenados cartesianas. O conjunto de pontos

resultantes é chamado de diagrama de dispersão.

O tipo mais simples de curva de

ajustamento e a linha reta, que pode ser generalizada pela

equação 29.

Y = aX + b

em que: a -= e o coefi ciente angul ar;

b - coe fi c i ente linear;= e o

X -= é a variãvel independente e ;

Y - va r i ã ve 1 dependente.= e a

EQUAÇAO 29
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o procedimento estatistico mais

comum para se encontrar a curva que melhor se ajusta a um de

terminado conjunto de pontos, e o METDDO DOS MrNIMOS QUADR~

DOS.

Considera-se, para tanto a FIGURA

11, na qual os dados obti dos são representados pelos pares

(Xl' Y2 ), (X 2 , Y2 ) ... (X n , Yn )· Para um dado valor de X,

por exemplo Xl' haverã uma diferença entre Yl e o valor cor

respondente determinado pela curva de ajustamento. Como es

tã indicado na FIGURA 11, representa-se essa diferença por Dl'

que e muitas vezes designado como desvio, erro ou residuo,

podendo ser positivo, negativo ou misto.

Y

(X,,:Y,,)

,,
I

x, X2
Xt\ x

FI GURA 11 - Representação do método dos mlni mos QUADRADOS.
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Uma medida da "qualidade do aju~

tamento" da curva aos dados apresentados e proporcionada pe

la soma dos quadrados do afastamento da curva, ou seja: t(Dir.

Quanto menor for esta soma, melhor será o ajustamento da cur

va ao conjunto de pontos. Diz-se então, que uma curva que

apresenta esta propriedade, se ajusta aos dados no sentido

dos mTnimos quadrados e pas~a a ser denominada curva de mTni

mos quadrados.

4.2 - Teoria de correlações

Se X e Y são variãveis que repre

sentam medidas de certo numero de observações, o diagrama de

dispersão mostrará a localização dos pontos, (Xi, Yi), em um

sistema de eixos cartesianos. Se os pontos neste diagrama

se localizam em uma reta, a relação e dita linear. Uma equ~

çao de reta expressarã, então, o comportamento de uma variá

vel em relação ã outra. Se Y aumenta com o aumento de X, a

correlaçãoe dita positiva ou direta, caso contrário, e denomi

nada negativa ou inversa.

Não existindo correlação linear

entre as variáveis, ou elas são independentes entre si, ou

existe entre ambas uma correlação não-linear. Apresenta - se

na FIGURA 12 algumas possibilidades de correlações entre duas

variáveis.
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FIGURA 12 - Diagramas de dispersão representativos de possi
veis correlações entre duas variáveis.

4.2.1 - Coeficiente de correlação

o coe f i c i e nte de co r re 1açã o, r,

introduzido por PEARSON e calculado a partir de uma amostra

de n pares de observações de X e Y e mede a dispersão dos v~

lores em relação a equação de reta calculada atraves do meto

do dos minimos quadrados.

t importante notar que a disper-

sao em torno da reta calculada poderia igualmente ser deter

minada atraves do desvio padrão; entretanto, o uso do coefi-

ciente de correlação permanece devido principalmente, a vantagem

que apresenta decorrente de facilidade de interpretação e
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por compreender valores em um intervalo de escala reduzido

ou seja, entre -1 e +1. Quanto mais próximo de 1 for o va-

lor de r, melhor serã a correlação entre os pontos considera

dos. O sinal de r indica se a correlação é direta (r >0) ou

i nve rs a (r < O).

O coeficiente de correlação, r,

pode ser calculado atraves da equação 30.

N
L: (Xi - X) • (Yi - V)
i =1 EQUAÇAO 30r =

V~ (Xi - x)2

i

n
(Xi _V)2. L:

i =1 i =1

em que: Xi = s ao os va 10 re s da variável X;

Yi = s ao os valores da variavel Y;

N - o numero de obse rvações;= e

X - me di a da variavel X e;= e a

V - me di a da va r i á ve 1 Y.= e a

4.2.2 - Teste de significância de r

Para se testar a significância de

correlações geralmente se estabelece a hipótese de que nao

existe correlação na população. O coeficiente de correlação

linear de PEARSON, para a hipótese nula, Ho, assume que r=O,

e nq uant o que a hi pó te s e a 1t e r na t i va, Hl' as s ume que r :f O.

o n;vel de signi ficância pode ser

facilmente calculado a partir do r de PEARSON e do numero de

observações, N, através da função t de Student, pela aplica-
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çao da equaçao 31.

t =
I~
V~··_-~-2-

1 - r
EQUAÇAO 31

em que: r = e o coeficiente de correlação de PEARSON e;

N = e o numero de pares de escores.

Quando o valor de t calculado for

maior ou igual ao valor de t crltico, rejeita-se a hipótese

nula de que r = O e aceita-se a hipótese alternativa, ou se-

ja, r j O. Entende-se a partir desta conclusão que e xi s te

uma correlação real entre as duas populações amostrais consi

deradas.

4.2.3 - Regressões lineares

o valor de r de PEARSON fornece

informações sobre a significância da correlação entre duas

variáveis (X, Y). Há necessidade, porem, de se quantificar

esta corre laça0 o que e feito atraves da análise de regre~

sao. Para isto encontra-se a equaçao de reta que disposta

num sistema de eixos cartesianos, com valores de Y na ordena

da e X na abcissa, a soma dos quadrados dos desvios verti

cais dos pontos em relação a reta seja mínima.

o modelo proposto para expressar

uma regressao linear, e definido pela equação 29.

Uma vez estabelecida a

que melhor define a correlação entre duas populações

equaçao

amos-
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trais, a estimação amostral, Y, passa a ser possivel, uma vez

que o valor estimado de Y, Y, passar a ser função apenas da

variável independente X.

4.2.4 - Regressões múltiplas

A regressão múltipla e uma manei

ra de testar a dependência acumulativa de uma única variável,

dependente, em relação às diversas variáveis independentes.

Cada variável e isolada e mantida constante enquanto as va

riáveis restantes variam sistematicamente, sendo observados

os seus efeitos sobre a variável dependente.

A relação que expressa uma regre~

sao múltipla para, por exemplo, o caso de três variáveis in

terdependentes e a equação 32.

Y = b + alX l + a2X2 EQUAÇlíO 32

em que: b, a l e a2

X1 e X2

Y

= sao constantes;

= sao variãveis independentes e;

= é a vari ãvel dependente.

Em diagramas de dispersão bidime~

sionais calculam-se retas de regressão de mini mos quadrados

que se ajustam a um conjunto de duas variãveis (X, V). Ana

logamente há em diagramas de dispersão tridimensionais, pla

nos de regressão de m;nimos quadrados que se ajustam a um

conjunto de três variáveis (Xl' X2 , V).



193.

4.2.5 - Coeficiente de correlação para correlação

múltipla

Para sistemas de duas variãveis

independentes, o coeficiente de correlação para correlações

múltiplas, R, pode ser calculado em função dos coeficientes

de correlação parciais r l . 2 , r l . 3 e r l . 4 , através da equação

33.

R =

2 2
r1. 2 + r1. 3 + 2r1.2·2r1.3·3r2.3

2
1 - r 2 . 3

EQUAÇAo 33

o coeficiente de correlação para

correlações múltiplas, R, pode assumir valores entre O e 1.

Quanto mais próximo de 1 mais bem definida serã a correlação

entre as variãveis.

4.2.6 - Teste de significância de R

A estatlstica F é empregada para

fornecer niveis de significância de uma correlação. Desta

forma, a generalização da estatistica F pode ser definida p~

la equação 34.

F
/ R2/K

- V~1-R2).(N-k-l) EQUAÇAO 34

corre 1açõesem que: R = e o coeficiente de correlação para
multiplas;

N = e o numero de escores e;
k = e o numero de variãveis independentes.
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Os parâmetros exigidos para a

aplicação da estatistica F, estão descritos no item 3.2.4.

deste apêndice.
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