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RESUMO 
  
 
Enecarbamatos e enamidas endocíclicas são versáteis substâncias para a síntese de biciclos e 
heterociclos contendo nitrogênio, que apresentam importantes atividades biológicas. Embora 
conhecidos um grande número de reações  de cicloadição 1,3-dipolar, de óxidos de nitrila 
com substâncias que possuem ligações duplas, a utilização de enecarbamatos e enamidas 
endocíclicas como dipolarófilos, é até o presente trabalho desconhecida. Em vista do fato, de 
que enecarbamatos e enamidas endocíclicas possuem uma ligação dupla, estrategicamente 
localizada, vizinha a um átomo de nitrogênio, eles poderiam ser utilizados como material de 
partida na obtenção de novos núcleos isoxazolínicos biciclos, através de reações de 
cicloadição 1,3-dipolar. Neste trabalho, nós descrevemos as reações de cicloadição 1,3-
dipolar de enecarbamatos e enamidas endocíclicas de 6 membros, assim como a sua aplicação 
na obtenção de derivados isoxazolínicos bicíclicos, com potenciais atividades 
antiinflamatórias. Enecarbamatos e enamidas endocíclicas de 6 membros foram preparados a 
partir da N-acilação do monômero 1-piperideína 55, que por sua vez, é obtido pela 
destrimerização de seu respectivo trímero 51 (50%). Várias enamidas foram preparadas, 
variando o grupo  substituinte no anel aromático do grupamento benzoila, em posições meta e 
para: NO2, t-Bu, OMe e F (50-90%). Reações de Cicloadição 1,3-dipolar de enecarbamatos e 
enamidas com o N-óxido de nitrila CEFNO, para obtenção dos novos núcleos izoxasolínicos 
piperidínicos, foram desenvolvidas neste trabalho. A reação de cicloadição [3+2] envolve 
espécies dipolares (1,3-dipolos) com alquenos ou alquinos (dipolarófilos), produzindo anéis 
de 5 membros. As altas estereo e regeosseletividade apresentadas neste trabalho, foram 
explicadas e confirmadas pela teoria de orbitais de fronteira. As novas isoxazolinas bicíclicas 
piperidínicas obtidas 62, 63 e 64 (30 – 55%) foram caracterizadas por métodos 
espectrométricos (RMN 13C, 1H, IVFT e MASSAS de alta resolução). As isoxazolinas 
bicíclicas 61, obtidas a partir do enecarbamato N-(benziloxicarbonil)-2-pirrolina 54, foram 
submetidas à reações de hidrogenólise e subseqüente N-benzoilação, para a obtenção das 
isoxazolinas N-(benzoil)pirrolidinas bicíclicas. Posteriormente, os novos núcleos 
isoxazolínicos foram submetidos à reações de amonólise da função éster, com hidróxido de 
amônia, para obtenção da função amida, fundamental para a atividade antiinflamatória 
desejada. Todas as substâncias foram submetidas à testes de avaliação da atividade 
antimicrobiana, enquanto que as amidas N-(Benzoil)-isoxazolinas 65 também foram 
submetidas à avaliação da toxicidade aguda e atividade antiinflamatória. As N-(Benzoil) 
enamidas endocíclicas 58 apresentaram atividade antifúngica pronunciada contra Candida sp, 
apresentando halos de inibição de 20 mm para a N-(4-t-butil-benzoil)-2-piperideína 58e, nos 
testes de Bauer & Kirb. As outras enamidas apresentaram halos de inibição  entre 12 - 20 mm 
para outras espécies de fungos, como Aspergillus niger e Fusarium  moniliforme. Os testes 
preliminares de toxicidade aguda revelaram substâncias com alta toxicidade para doses de 
1000 mg/Kg, sendo observados efeitos estimulantes e depressores sobre o Sistema Nervoso 
Central (SNC). A partir das observações feitas, efeitos como sonolência, presentes em todas 
as doses testadas, sugerem uma possível atividade analgésica. Quanto à atividade 
antiinflamatória, realizada pelo método de edema de pata induzido pela carragenina, as 
amidas apresentaram excelentes resultados, atingindo um máximo de inibição de 69% para a 
amida 4-nitro-benzoilada 65a, contra 63% da Indometacina (padrão). A obtenção dos novos 
núcleos isoxazolínicos piperidínicos, através da reação de cicloadição 1,3-dipolar de 
enecarbamatos e enamidas com N-óxido de nitrila, demonstra o grande potencial e 



 

versatilidade sintética da metodologia desenvolvida, na obtenção dos heterociclos com 
importantes atividades biológicas.  

 

ABSTRACT 
 
 

Endocyclic enecarbamates and enamides are versatile building blocks for the synthesis of 
bicyclic ring compounds and nitrogen-containing heterocycles of biological significance. 
Although a large number of 1,3-dipolar cycloadditions of nitrile oxide with compounds 
containing a double bond are know, the use of endocyclic enecarbamates and enamides, as 
dipolarofiles, is, until the present work, unexplored. In view of the fact that endocyclic 
enecarbamates and enamides possess a strategically placed double bond next to a nitrogen 
atom, a deactivated enamine group, they can be used as starting materials in the synthesis of 
new bicyclic 2-isoxazolines nuclei, by 1,3-dipolar cycloaddition. In this work, we describe the 
1,3-dipolar cycloaddition reactions of 6-membered endocyclic enecarbamates and enamides, 
as well as, the obtention of bicyclical isoxazoline derivatives, with potential antiinflammatory 
activities. 6-Membered endocyclic enecarbamates and enamides 56, 57 e 58 had been 
prepared from the N-acylation of the 1-piperideine monomer, that is gotten from the 
detrimerization of its respective trimer 51 (50%). Some enamides had been prepared, varying 
the substituting group in the benzoyl aromatic ring, in meta and para positions: NO2, t-Bu, 
OMe e F (50-90%).1,3-dipolar cycloaddition reactions of 6-membered endocyclic enamides 
and enecarbamates with nitrile oxide, CEFNO, for obtention of the new piperidine isoxazoline 
nuclei, had been developed in this work.  The [ 3+2 ] cycloaddition reaction involves dipolar 
species (1,3-dipole) with alkenes and alkynes (dipolarofiles), producing 5-membered rings. 
According to frontier orbital molecular theory, the 1,3-dipolar cycloaddition reaction is a 
pericyclic reaction, when it occurs by a concerted mechanism. High stereo and 
regioselectivities presented in this work, had been explained and confirmed for the frontier 
orbital molecular theory. The obtained new piperidine bicyclic isoxazolines 62, 63 e 64 (30-
55%) had been characterized by espectrometrics methods (1H RMN, 13C RMN, IVFT and 
HRMS). Later, the new N-(benzoyl) bicyclic isoxazolines nuclei had been submitted to the 
ammonolysis reactions of the ester function, for the obtention of the amide function, that is 
pivotal for the desired antiinflammatory activity. All prepared compounds had been submitted 
to the tests of evaluation of the antimicrobial activity, while that the N-(benzoyl)-isoxazoline 
amides 65 also had been submitted to the evaluation of the acute toxicity and 
antiinflammatory activity. The endocyclic N-(benzoyl)-enamides 58 had presented sharp 
antifungal activity against Candida sp., presenting, in the Bauer & Kirb tests, inhibition halos 
of 20 mm for the N-(4-t-butylbenzoyl)-2-piperideine 58e. The other ones had presented 
inhibition halos between 12 - 20 mm for other fungal species, as Aspergillus niger and e 
Fusarium moniliform. The preliminary tests of the acute toxicity had disclosed substances 
with high toxicity for doses of 1000 mg/Kg, being observed effect stimulants and depressors 
on central nervous system (CNS). From the made remarks, effect as sleepiness, presents in all 
the tested doses, suggest a possible analgesic activity. As for the antiinflammatory activity, 
carried through by the method of carragenin induced edema of rat hind paw, the compounds 
had presented excellent resulted, reaching a maximum of inhibition of 69% for 4-
(nitrobenzoyl)-bicyclic-isoxazoline amide 65a, and 63% for Indometacin (reference) 50. The 
obtention of the new piperidine isoxazoline nuclei through the 1,3-dipolar cycloaddition 
reaction of endocyclic enecarbamates and enamides with Nitrile-oxide, evidences the great 



 

potential and synthetic versatility of the developed methodology, in the preparation of the 
heterocycles with important biological activities. 

 

1– INTRODUÇÃO 
 
 
 

Dentre a imensa variedade de substâncias orgânicas conhecidas, mais da metade 

contêm, no mínimo, um componente heterocíclico(1). 

Muitas substâncias, que contêm heterociclos em suas estruturas, ocorrem 

naturalmente, tendo funções específicas e de fundamental importância para os seres vivos, 

participando como componentes chaves em vários processos biológicos. 

 Dentre a grande gama de heterociclos descritos e conhecidos, uma classe que desperta 

grande interesse em síntese orgânica e em química medicinal é aquela que contêm na 

estrutura cíclica átomos de oxigênio e nitrogênio(2), devido à grande importância que 

apresentam na indústria química e farmacêutica e em bioquímica. 

  

1.1 - ISOXAZÓIS, ISOXAZOLINAS E ISOXAZOLIDINAS - ASPECTOS QUÍMICOS 
ESTRUTURAIS E IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA 
 

 

Heterociclos de 5 membros, contendo átomos de oxigênio e nitrogênio ligados entre si,  

tem despertado grande interesse, devido ao grande potencial biológico que estas substâncias 

apresentam. 

Estes heterociclos são classificados de acordo com o grau de oxidação do anel 

heterocíclico.  Isoxazóis 1, totalmente oxidados e aromáticos, Isoxazolinas 2 parcialmente 

oxidadas e Isoxazolidinas 3, totalmente reduzidas (fig. 01). 
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 Dos heterociclos descritos acima, particularmente 2-isoxazolinas 2a e Isoxazóis 1 

despertam grande interesse em estratégias sintéticas, visando a obtenção de substâncias com 

potenciais atividades biológicas. Muitas das atividades biológicas e aplicações terapêuticas de 

substâncias contendo tais heterociclos são relatadas e serão descritas, representativamente, a 

seguir. 

Isoxazóis estão presentes, por exemplo, em interessantes substâncias que são utilizadas 

na terapêutica como pró-droga da forma ativa de sulfaisoxazóis 4, potentes antibacterianos, 

em sua forma acetilada (pró-droga), que não apresenta sabor, podendo ser aplicada ao uso 

pediátrico(3). 

SO2NNH2

R

N
O

4  
 Substâncias contendo 2-Isoxazolinas em suas estruturas, são relatadas como 

antagonistas dos receptores da superfície celular, glicoproteína IIb/IIIa, impedindo a ligação 

do fibrinogênio e conseqüentemente a agregação plaquetária, sendo portanto, um atrativo 

representante do arsenal terapêutico no tratamento da aterosclerose. Entre essas, estão as 2-

isoxazolinas-3,5-dissubstituídas 5 e 6. Derivados destas isoxazolinas apresentaram também 

atividades antitrombótica(4) (fig. 02). 
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Figura 02 
 

 Recentes estudos mostram 2-isoxazolinas 7 como potentes inibidores do fator Xa, 

responsável pela catálise na produção de trombina a partir de protrombina, um dos 

mecanismos envolvidos na cascata da coagulação sanguínea (5). 
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 Batra et all relataram também atividade antitrombótica para uma série de derivados 

isoxazolínicos, que exibem mais de 50 % de proteção sobre o tempo de coagulação 

sanguínea(6).   

 Atualmente estão sendo investigados agonistas muscarínicos que possuem maior 

seletividade funcional pelos receptores M1, para tratar a redução intelectual associada à doença 

de Alzheimer. Lenz et all afirmaram que a conformação restringida de análogos heterocíclicos 

8 e 9 da norarecolina 10, tem apresentado potente atividade agonista muscarínica  M1  e, 

portanto,  podendo ser empregado como agente terapêutico em doenças degenerativas como o 

Mal de Alzheimer(7) (fig. 03). 
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 Por sua vez, o isoxazol 11, ácido-(S)-2-amino-3-(3-hidroxi-5-metilisoxazol-4-il)-

propanóico (AMPA), é relatado como um aminoácido excitatório, agonista do receptor 

ionotrópico de glutamato, envolvido com o controle do fluxo dos íons sódio, potássio e cálcio 

para as células nervosas de mamíferos. Alguns derivados do AMPA 11 são descritos como 

anticonvulsivantes e neuroprotetores, tendo assim potencial aplicação terapêutica para 

eplepsia e isquemia cerebral (8). 
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 Inibidores do ácido  γ-aminobutírico (GABA), um importante neurotransmissor 

inibitório em sinapses do SNC, podem agir como agentes anticonvulsivantes. Entre estes 

inibidores do GABA estão o isoxazol bicíclico (9) 12 e 13 (fig. 04). 

  

N

N
O

OH
H

N

O
N

H OH

12 13  
Figura 04 

 
O cogumelo Amanita muscaria, conhecido pelos hippies dos anos 60 por suas 

propriedades alucinógenas, produz o muscinol, amina isoxazólica 14, que apresenta 

propriedades GABA-érgicas centrais, responsáveis pelos efeitos farmacológicos (10). 
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 Penicilinas semi-sintéticas comerciais, tais como Oxacilina e Cloxacilina, possuem em 

sua cadeia lateral o radical isoxazolila. Carbapenens contendo isoxazolinas 15 e 

isoxazolidinas 16 como radical, tem apresentado potente atividade antibacteriana(11) (fig. 05). 
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A isoxazolina 17 é um antibiótico antituberculose de ocorrência natural e a 18 é um 

antibiótico antitumoral também natural(12) (fig. 06). 
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 Isoxazóis e Isoxazolinas têm apresentado também atividades antiinflamatória e 

analgésica. 

O ABT-418, derivado sintético desenvolvido nos laboratórios Abbott, como candidato 

a fármaco analgésico de ação central não opióide(13), possui o núcleo 5-(3-metil) isoxazol 19.    
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Derivados de isoxazolinas, representados pela estrutura 20, com atividades inibidoras 

de enzimas proteolíticas, envolvidas em processos inflamatórios crônicos, como artrite 

reumática, enfisema pulmonar entre outros, foram relatados por Groutas et all(14). 
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 A 4-isoxazolina dissubistituída 21 apresenta atividade inibidora específica para 

cicloxigenase 2 (COX 2), com 70 % de inibição do edema de pata induzido por carragenina e 

também  expressiva atividade analgésica(15).  
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1.2 - REAÇÕES DE CICLOADIÇÃO 1,3-DIPOLAR 

 
A adição de 1,3 dipolo a um alqueno ou alquino, para síntese de heterociclos de 5 

membros, é uma reação clássica em síntese orgânica. As reações de cicloadição são utilizadas 

na preparação de moléculas de fundamental importância, tanto em pesquisa acadêmica, 

quanto na indústria(16), incluindo  2-isoxazolinas e isoxazóis. 

O 1,3-dipolo é definido como uma espécie que é representada por uma estrutura 

zwiteriônica, que sofre cicloadições com um sistema dipolarófilo(17).  

 Basicamente, o 1,3-dipolo pode ser classificado em dois diferentes tipos: tipo ânion 

alila e tipo ânion alenila. O 1,3-dipolo do tipo de ânion alila é caracterizado  pela presença de 

quatro elétrons em três orbitais p, paralelos e perpendiculares ao plano do 1,3 dipolo, que é 

curvo. O 1,3-dipolo do tipo ânion alenila tem um orbital  π  extra, localizado no plano 

ortogonal, e é linear(17). (Fig. 07) 
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Figura 07 

Existem diversos 1,3-dipolos do tipo Alila e Alenila, que são utilizados em reações de 

cicloadição 1,3-dipolar, alguns exemplos são apresentados na figura 08. 
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As reações de cicloadição 1,3-dipolar  do 1,3-dipolo com alquenos ou alquinos 

(dipolarófilos) envolvem quatro elétrons  π do 1,3-dipolo e 2 elétrons  π do dipolarófilo. 

 As reações de cicloadição, quando concertadas, isto é, se passam por um estado de 

transição cíclico, são controladas pelos Orbitais Moleculares de Fronteira (FMO) HOMO e 

LUMO do 1,3-dipolo e do dipolarófilo. A teoria dos Orbitais Moleculares de Fronteira é 

utilizada para explicar a regiosseletividade da cicloadição(16). 

 O recente estudo de reações de cicloadição 1,3-dipolar tem nos últimos anos entrado 

em um novo estágio no controle da estereoquímica. O desafio da seletividade é o controle da 

regio, diastereo e enantiosseletividade da reação de cicloadição 1,3-dipolar. A estereoquímica 

destas reações pode ser controlada pela escolha de 1,3-dipolos apropriados ou controlando-se 

a reação por um complexo metálico agindo como catalisador(16).  

 A utilização de óxidos de nitrila (1,3-dipolo) em reações de cicloadição 1,3-dipolar 

com alquenos (dipolarófilos) consiste na principal estratégia para obtenção de 2-isoxazolinas. 

Utilizando-se alquinos como dipolarófilos, obtêm-se diretamente os isoxazóis. Os relatos da 

aplicação sintética para este tipo de reação são numerosos(16).  

 O óxido de nitrila 22 foi utilizado na síntese total da progesterona 25, via reação de 

cicloadição 1,3-dipolar  com a enamina 23. A eliminação posterior de pirrolidina produziu o 

isoxazol 24, onde após sucessivas etapas obteve-se a progesterona(18) (fig. 09).  
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 O antibiótico Vermiculina 29, isolado da fermentação do caldo do Penicillium 

vermiculatum, foi sintetizado através da cicloadição 1,3-dipolar do óxido de acetonitrila 26 

com o alqueno 27, produzindo-se a isoxazolina 28, com rendimento de 90%, que após 

diversas etapas, levou ao antibiótico esperado(19) (Fig. 10).  
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 De forma similar, o antibiótico Tienamicina 30, isolado da fermentação do caldo do 

microorganismo do solo Streptomyces cattleya, foi obtido via reação de cicloadição 1,3-

dipolar, com rendimento de 54%(20) (fig. 11).   
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1.3 - OBTENÇÃO DE 2-ISOXAZOLINAS E ISOXAZÓIS 

 
 Os dois principais métodos de preparo de 2-isoxazolinas e isoxazóis consistem na 

reação de cicloadição de N-óxido de nitrila com alquenos ou alquinos e na reação de cetonas 

α,β-insaturadas com hidroxilamina. Métodos adicionais incluem reações de  β-halocetonas e 

hidroxilaminas(21).  

 N-óxidos de nitrila reagem com uma grande variedade de compostos alquênicos, 

levando à formação de isoxazolinas (fig.12).  
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 2-Isoxazolinas foram obtidas através da reação de cicloadição de diversos alquenos 

cíclicos e alicíclicos com óxido de benzenosulfonitrila(22). A adição lenta de uma solução do 

precursor do 1,3-dipolo sobre a mistura aquosa do  alqueno, em excesso, e carbonato de sódio 

aquoso, resultou na formação do  cicloaduto isoxazolínico, com rendimentos de até 94% 

(fig.13).  
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Quando a cromona 31 é tratada com cloridrato de hidroxilamina em etanol e 

piperidina, um ataque nucleofílico da hidroxilamina direciona para a abertura do anel 

cromona, com subseqüente formação do isoxazol 32(23) (fig.14).  
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 A cetona α,β-insaturada 33  é convertida à oxima 34, utilizando-se cloridrato de 

hidroxilamina, acetato de sódio e etanol, sob refluxo durante 5h. Subseqüente ciclização da 

oxima, quando tratada com iodo, iodeto de potássio e bicarbonato de sódio, fornece o 

derivado isoxazol(15) 35 (fig. 15).  
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 2-Isoxazolinas foram preparadas em solução de tolueno, sob refluxo, durante 36h, com 

dipolarófilos apropriados e clorooximidoacetato de etila, como precursor do 1,3-dipolo. Os 

experimentos realizados sob atmosfera inerte e com adição lenta do precursor, forneceram 2-

isoxazolinas(24), com rendimentos de 42 a 89% (fig. 16).  
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 Reações de cicloadição 1,3-dipolar da 2-vinilpirrolidina 36 com nitrona, gerada in situ, 

a partir de N-metilhidroxilamina e formaldeído, na presença de acetato de sódio, produziu a 

isoxazolidina 37, como uma mistura diastereoisomérica, que foi separada por coluna 

cromatográfica(11). O átomo de nitrogênio é protegido com o grupo PNZ (p-NO2-benziloxi). 

 Da mesma forma, a isoxazolina 38 foi também preparada, utilizando-se óxido de 

nitrila como dipolo, gerado in situ, a partir da adição lenta de trietilamina sobre o precursor 

clorooximidoacetato de etila(11) (fig.17). 
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1.4 – ENECARBAMATOS E ENAMIDAS ENDOCÍCLICAS, POTENCIAIS 
DIPOLARÓFILOS NA OBTENÇÃO DE  2-ISOXAZOLINAS. 
  

Enamidas e enecarbamatos endocíclicos de 5 e de 6 membros possuem uma ligação 

dupla estrategicamente localizada, possibilitando a introdução de funcionalização em posições 



 

α e β ao átomo de nitrogênio (fig. 18), tornando-se assim, atraentes para a preparação de 

várias classes de substâncias, como por exemplo aminoácidos, alcalóides e hetero-biciclos. 
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   Surpreendentemente, enamidas e enecarbamatos endocíclicos, apesar de 

recentemente serem focos em síntese orgânica e apresentarem grande versatilidade sintética 

estrutural e potencial para preparação de inúmeras substâncias, não haviam até o momento 

sido submetidos à reações de cicloadição 1,3-dipolar com 1,3-dipolos. 

 A utilização de enamidas e enecarbamatos endocíclicos, como dipolarófilos, em 

reações de cicloadição 1,3-dipolar com N-óxidos de nitrila, poderia levar à formação de 

inéditos heterociclos isoxazolínicos, que poderiam ser aplicados potencialmente na obtenção 

de inúmeras substâncias com possíveis atividades biológicas. 

 Alguns métodos de obtenção de enamidas e enecarbamatos endocíclicos são relatados 

na literatura e descritos a seguir, assim como algumas aplicações sintéticas dos mesmos, 

demonstrando-se assim o potencial sintético destas classes de substâncias.  

 Enecarbamatos endocíclicos 39 foram obtidos através da redução de N-acil lactamas 

40 à α-hidroxicarbamatos(25,26) 41, utilizando-se hidreto de diisobutilalumínio     (DIBAL-H) 

ou boridreto de trietillítio (LiEt3BH) em tolueno à – 78o C (72 a 89%), seguido de 



 

desidratação promovida por ácido trifluoracético (TFAA) e posterior tratamento com uma 

base(25) (fig. 19).  
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 Obtenção de enecarbamatos endocíclicos a partir de hidroxicarbamatos 42, via 

cilclização oxidativa, seguida de desidratação, foi relatada(27).  Foi possível obter o 

enecarbamato 43 com rendimentos quantitativos, quando utilizou-se periodinano Dess-

Martin, como agente oxidante, piridina  e diclorometano. O mecanismo de ciclização é 

favorecido entropicamente e vários enecarbamatos endocíclicos funcionalizados foram 

preparados por esse método, a partir de hidroxicarbamatos (fig. 20). 
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 O  α-Metoxi-carbamato 44 é utilizado como material de partida na preparação do 

correspondente enecarbamato 45, através do tratamento com ácido p-toluenosulfônico em 

benzeno e à temperatura ambiente, com rendimentos de 90 – 95%(28).  



 

 Posterior hidroboração oxidativa do enecarbamato endocíclico de seis membros(28)  

evidencia a alta reatividade da ligação dupla e mostra o grande potencial dessa classe de 

substâncias. (fig. 21) 
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 Enamidas endocíclicas 47 foram sintetizadas a partir de N-hidroxilaminas 46 com 

NaH em tolueno, sob refluxo, com posterior N-acilação, com rendimentos de  55 – 59%. A 

reatividade da ligação dupla da enamida foi também demonstrada através da hidroboração 

oxidativa (fig.22).(29)  
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 A aplicação do dimetil dioxirano, em acetona e à baixas temperaturas, propiciou a 

epoxidação de enecarbamatos de 5 e 6 membros com rendimentos de 97%(30) (fig. 23).  
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 Outro método de obtenção de enecarbamatos de 5 membros foi relatado por Kraus et 

all., a partir da N-acilação da 1-pirrolina(31). Enecarbamatos endocíclicas de 6 membros foram 



 

obtidos por Correia et all.,  a partir da N-acilação da 1-piperideína  por modificação do 

método de Kraus (32). 

Recentemente, foi relatado por Correia et all., a síntese total do alcalóide (-)-

codonopsinina 49, partindo-se do enecarbamato endocíclico de 5 membros 48, via arilação de 

Heck(33) (fig.24). A ligação dupla, estrategicamente localizada, possibilitou a introdução do 

grupo arila em  posição α ao nitrogênio, favorecendo a deslocalização dessa ligação dupla, 

que em etapas subseqüentes, favoreceu a obtenção da requerida função transdiol do alcalóide. 

 

N
TrO CO2Me

N
TrO CO2Me OMe

NH3C

CO2Me OMe

HO OH

(p-OMe)C6H4N2BF4

Pd(O)

4948  
Figura 24 

 
 

Nos últimos anos foram desenvolvidos por Correia et all. alguns trabalhos que 

exploravam pela primeira vez o potencial sintético de enecarbamatos endocíclicos de 5 

membros em reações de cicloadição [2+2], uma reação pericíclica envolvendo enecarbamatos 

endocíclicos. Primeiramente, demonstrou-se a viabilidade sintética de tais substâncias, 

fazendo-se um estudo sistemático da reação de cicloadição [2+2] de enecarbamatos 

endocíclicos com diversos cetenos(34) (fig.25). 

 
 

30 - 92 %
N

O R
N

O R

O

Y
X

H

H

C

O

X Y

+

 
Figura 25 

 
 

Várias aplicações sintéticas da nova reação investigada foram realizadas, 

demonstrando-se a versatilidade sintética de enecarbamatos endocíclicos frente à reação de 

cicloadição [2+2](34, 35, 36). 



 

Os excelentes e promissores resultados propiciaram a utilização desta metodologia na 

síntese da lactona de Geissman-Waiss, um importante precursor na síntese de bases necínicas 

de alcalóides pirrolizidínicos(34) (fig.26). 
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Posteriormente, a utilização desta mesma metodologia propiciou a síntese total de 

pirrolizidinas e de indolizidinas via alquil-cetenos (fig.27a) e halo-alquil-cetenos(35, 36) 

(fig.27b) e de derivados de amino-ácidos, via dihalo-cetenos (37). 
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Correia et all. também investigaram outros tipos de reações, envolvendo 

enecarbamatos endocíclicos. A epoxidação da ligação dupla também constitui em uma 

excelente maneira para funcionalização das posições α e β ao átomo de nitrogênio, que 

propiciou a obtenção de aminoácidos conformacionalmente restringidos (38) (fig. 28). 
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 Enecarbamatos endocíclicos de 6 membros foram também submetidos à reações de 

cicloadição [2+2] com diversos cetenos, mas ao contrário de seus homólogos de 5 membros, 

eles não sofreram a reação de cicloadição, mas sim, sofreram �-acilação do ceteno (36) (fig. 

29). 
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Este resultado mostra que, muito provavelmente, um mecanismo não concertado com 

intermediário dipolar é formado, propiciando, de duas opções, a adição de um segundo 

equivalente de ceteno, ao invés da cicloadição se concretizar. 

Reações de cicloadição 1,3-dipolar de enecarbamatos e enamidas endocíclicas com N-

óxido de nitrila, não são relatadas na literatura, não havendo nenhum outro precedente, 

mesmo com outros 1,3-dipolos. 

Todos os trabalhos mencionados anteriormente, envolvendo enecarbamatos 

endocíclicos de 5 membros e mesmo enecarbamatos endocíclicos de 6 membros, ilustram de 

maneira convincente, o potencial e a versatilidade sintética dos mesmos, propiciando grandes 

perspectivas em sua utilização em reações de cicloadição 1,3 dipolar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 - METODOLOGIA E OBJETIVOS 
 
 
2.1 - METODOLOGIA 
 

As possíveis isoxazolinas bicíclicas piperidínicas, cicloadutos inéditos das reações de 

cicloadição 1,3-dipolar de enamidas endocíclicas com N-óxido de nitrila, serão aplicadas na 

provável obtenção de potenciais substâncias com propriedades antiinflamatória e/ou 

analgésica. 

Ao observarmos as estruturas das substâncias antiinflamatórias não esteroidais (fig 

30), percebemos a relativa simplicidade das estruturas, assim como funcionalidades peculiares 

presentes, como as funções ácido e amida.  
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Utilizaremos portanto, o novo heterociclo a ser obtido, a isoxazolina bicíclica 

piperidínica, oriunda de nossos estudos, na obtenção de derivados N-benzoilados. 

A indometacina 50, antiinflamatório não esteroidal de referência, possui o átomo de 

nitrogênio do indol com o substituinte p-clorobenzoila. 

Utilizaremos nosso novo heterociclo, como núcleo base e com o átomo de nitrogênio 

piperidínico substituído com grupamentos benzoilas. 

Os substituíntes “R” variam desde grupamentos elétron atratores à elétron doadores, 

para averiguarmos possíveis diferenças reacionais das enamidas, assim como possíveis 

diferenças nas atividades biológicas. 

A figura 31 resume a seqüência de reações envolvidas em nosso trabalho, visando a 

obtenção dos novos núcleos isoxazolínicos piperidínicos e derivados. 
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Figura 31 - Esquema geral de síntese das isoxazolinas bicíclicas piperidínicas e derivados 

(síntese racêmica). 



 

Das duas rotas propostas, ROTA 1, a partir do enecarbamato N-(benziloxicarbonil)-2-

piperideína 57 e ROTA 2, a partir das enamidas N-(benzoil)-2-piperideína 58, seguimos a 

ROTA 2 , devido à problemas encontrados na etapa de hidrogenólise da rota 1, como 

discutiremos adiante. 

As enamidas N-(benzoil)-2-piperideína 58 serão obtidas a partir da N-benzoilação da 

1-piperideína 55, que por sua vez será obtida a partir de seu respectivo trímero 51 (etapa 1 e 

2). As isoxazolinas bicíclicas piperidínicas esterificadas 64, serão obtidas, a partir das 

respectivas enamidas 58, conforme condições estabelecidas em nosso estudo prévio, também 

a ser realizado (etapa 3). 

Por último, realizaremos a etapa 4, de amonólise, na obtenção das novas substâncias 

com possíveis atividades antiinflamatória e/ou analgésica. 

 

 
2.2 - OBJETIVOS 

 

2.2.1 - OBJETIVOS GERAIS 
 
 

1) Desenvolvimento de nova metodologia sintética, envolvendo as reações de cicloadição 

1,3-dipolar de enecarbamatos e enamidas endocíclicas de 6 membros com N-óxidos de 

nitrila (fig.32). 

Figura 32 
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2) Aplicação da nova metodologia sintética desenvolvida, na obtenção de derivados 7-

(N-benzoilados) dos novos núcleos isoxazolínicos piperidínicos, com potenciais 

atividades biológicas (fig.33).  
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Figura 33 
 

3) Avaliação das atividades biológicas dos produtos finais e de produtos intermediários 

 
 
2.2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Estudo detalhado e otimização na nova reação de cicloadição 1,3-dipolar de 

enecarbamatos e enamidas endocíclicas de 6 membros com N-óxidos de nitrila. 

 

 Aplicação sintética da nova metodologia na obtenção de amidas do 3-(ácido)-7-(N-

benzoil) isoxazolinas piperidínicas. 

 

 Determinar algumas propriedades físico-químicas dos compostos obtidos. 

 

 Elucidação estrutural das novas substâncias obtidas por métodos espectrométricos, 

como 1H RMN, 13C RMN, I.V. e Massas. 

 

 Avaliar a atividade antimicrobiana dos novos produtos obtidos frente a bactérias 

Gram-positivas, Gram-negativas, fungos e leveduras. 

 

 Realizar estudos preliminares de Toxicidade Aguda para as amidas N-benzoiladas. 

 



 

 Avaliar a atividade antiinflamatória das amidas N-benzoiladas. 
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Resumo  
Novas isoxazolinas bicíclicas foram obtidas regioespecificamente a partir de enecarbamatos e enamidas 
endocíclicas de 6 membros, via reações de cicloadição 1,3-dipolar com o N-óxido de nitrila CEFNO. Amidas 
derivadas dessas novas isoxazolinas foram obtidas, apresentando excelentes resultados prévios quanto à 
atividade antiinflamatória, atingindo um máximo de inibição de 69% para a amida 4-nitro-benzoilada 1a, contra 
63% da Indometacina. 
Palavras chave: enamidas endocíclicas, isoxazolinas piperidínicas, cicloadição 1,3-dipolar, atividade 
antiinflamatórias 
 

 
1. Introdução♣ 
 
2-Isoxazolinas [1] despertam grande interesse em 
estratégias sintéticas devido ao fato de que 
inúmeras substâncias, que possuem tal heterociclo 
em sua estrutura, apresentam importantes 
atividades biológicas, tais como antiinflamatória 
[2], antituberculose [3], antitumoral [3] 
etc...(fig.1). Aliado ao fato de desenvolvermos 
novas metodologias sintéticas envolvendo 
enecarbamatos endocíclicos e  no ensejo de 
analisarmos o potencial biológico das substâncias 
obtidas nesses estudos, sintetizamos uma série de 
amidas derivadas 1 do novo heterociclo, a 
isoxazolina bicíclica piperidínica: 3a,4,5,6,7,7a-
Hexaidro-isoxazolo-[5,4-b]-piridina 2 (fig.2). 
As isoxazolinas bicíclicas 1 foram obtidas a partir 
da reação de cicloadição 1,3-dipolar de enamidas 
endocíclicas de 6 membros N-benzoiladas com o 
N-óxido de nitrila CEFNO (óxido de 
carboetoxiformonitrila). A utilização dessas 
enamidas e desse óxido de nitrila propiciou as 
devidas funcionalizações amida e N-benzoila. O 
objetivo foi obter derivados análogos da 
indometacina, utilizando-se o novo heterociclo 

                                                
* Autor para correspondência 
♣ Este trabalho foi previamente apresentado no XLIII 
Congresso Brasileiro de Química 22-26 de setembro de 2003 
e no XXXV Congresso Brasileiro de Farmacologia 21-24 de 
setembro de 2003. 
 

como núcleo base para posterior averiguação da 
atividade antiinflamatória. 
 

 
 
figura 2. Estrutura geral do novo heterociclo e 
derivados 7-benzoilados. 
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1. Química 
 
Todas as substâncias, incluindo os derivados 
1a-e foram sintetizados conforme o esquema 1. 
Os cicloadutos 2-isoxazolínicos 5 foram 
obtidos através da reação de cicloadição 1,3-
dipolar  das enamidas N-(Benzoil)-2-
piperideína 4 com o óxido de 
carboetoxiformonitrila (CEFNO) [4], formado 
in situ. A etapa chave de cicloadição, conforme 

previsto teoricamente, segundo a teoria de 
orbitais de fronteira [5] apresentou 
regioespecificidade, assim como 
diastereoespecificidade, obtendo-se 
exclusivamente o par d,l 5. Posterior 
amonólise da função éster, propiciou a 
obtenção das amidas isoxazolínicas 1. As 
constantes físicas, rendimentos e dados 
espectrométricos das enamidas 4 são listados 
na tabela 1 e dos cicloadutos 1 e 5 na tabela 2. 
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Esquema 1. Esquema geral de síntese das amidas 

isoxazolínicas bicíclicas piperidínicas. 
 
Ena-
mida Rend. P.F.oC 1H RMN (ppm) 13C RMN (ppm) IV-FT (cm-1) 

 
4a 

 
62% 

93-94 
(c.amarelo) 

1,97 (m, 2H); 2,13 e 1,82 (m, 2H, rot.); 
3,85 e 3,49 (m, 2H, rot); 4,95 e 5,30 (m, 
1H, rot); 6,30 e 7,25 (dl, J= 8,4 Hz, 1H, 
rot); 7,64 (dl, J = 8,7 Hz, 2H); 8,27 (dl, J 
= 8,7 Hz, 2H) 

21.4 (CH2); 21.8 (CH2); 41.1 (CH2); 
109.4 (CH); 123.6 (CH); 126.3 (CH); 
129.1 (CH); 141.1 (C); 148.6 (C); 
167.0 (C=O). 

3.107, 2.955, 2.932, 2.895, 
1.627, 1.600, 1.515, 1.413, 
1.385, 1.350, 1.317, 1.288, 
1.270, 1.258, 993, 864, 840, 
755 

4b 51% 70-71 
(c.amarelo) 

1,99 e 1,84 (m, 2H, rot); 2,16 (m, 2H); 
3,86 e 3,57 (m, 2H, rot); 4,97 e 5,33 (m, 
1H, rot); 6,35 e 7,26  (dl, J= 8,4 Hz, 1H, 
rot); 7,65 (t, J = 8,1 Hz, 1H); 7,84 (dl, J 
= 8,1Hz, 1H), 8,33 (m, 2H) 

21.4 (CH2); 21.7 (CH2); 41.2 e 46.6 
(CH2, rot); 109.5 e 111.7 (CH, rot); 
123.2 e 122,5 (CH, rot); 124.8 e 124,1 
(CH, rot); 126.3 (CH); 129.6 (CH); 
134.1 e 133,4 (CH, rot); 136.6 (C); 
147.0 (C); 166.4 (C=O) 

3.077,  2.954,  2.925,  2.876,  
1.634,  1.531,  1.412, 1.385,  
1.351,  994,  918,  720,  614 

4c 88% Líq. 
(incolor) 

1,93 (sl, 2H); 2,11 (m, 2H); 3,80 (sl, 
2H); 3,82 (s, 3H); 4,84 e 5,17 (sl, 1H, 
rot); 6,52 (sl, 1H); 6,90 (dl, J = 8,7 Hz, 
2H); 7,47 (dl, J = 8,7 Hz, 2H) 

21.9 (CH2); 21.8 (CH2); 41.2 (CH2); 
55.3 (CH3); 107.2 (CH); 113.5 (CH); 
127.1 (CH); 127.9 (C); 130.3 (CH); 
161.1 (C); 169.0 (C=O). 

3.080,  3.000,  2.930,  2.830,  
1.629,  1.510,  1.407,  1.375,  
1.253,  1.175,  1.029,  992,  
842,  760,  720,  586 

4d 72% 99-99,4 
(c.branco) 

1,32 (s, 9H); 1,95 (sl, 2H); 2,05 (m, 2H); 
3,82 (sl, 2H); 4,84 (sl, 1H); 6,51 (d, J = 
7,2 Hz, 1H); 7,42 (s, 4H). 

21.8 (CH2); 31.2 (CH3); 34.8 (CH2); 
41.1 (CH2); 47.0 (C); 107.2 (CH); 125 
a 133 (CH); 153.5 (CH); 169.4 (C=O). 

3.000 – 3180,  2.960,  2.869,  
1.623,  1407,  1.374,  1.266,  
992,  850,  699 

4e 86% Liq. 
(incolor) 

 
1,95 e 1,81 (m, 2H, rot); 2,13 (m, 2H); 
3,81e 3,57 (m, 2H, rot); 4,88 e 5,24 (m, 
1H, rot); 6,45 e 7,23 (d, J = 8,1 Hz, 1H, 
rot); 7,10 (m, 2H); 7,51 (m, 2H). 

21.6 (CH2); 21.8 (CH2); 41.2 e 46,7 
(CH2, rot; 108.0 e 110,0 (CH, rot); 
115.4 (d, J = 21,6 Hz, CH); 127.3 e 
124,7 (CH, rot); 129.9 (C); 130.6 (d, J 
= 8,4 Hz, CH); 163.7 (d, J = 249 Hz, 
C); 168.2 (C=O) 

3.110,  2.920,  2.875,  2.800,  
1.633,  1.601,  1.507,  1.409,  
1.377,  1.227,  993,  848,  
757,  723,  577 

Tabela 1. Dados físico-químicos e espectrométricos 
das enamidas N-(benzoil)-2-piperideínas. 



 

 

 
 

Sub. Rend. P.F. oC 1H RMN (ppm) 13C RMN (ppm) IV-FT (cm-1) HRMS (M+/z) 

5a 30% 
113-114 

pó branco 
amorfo 

1,33 (t, J = 6,9 Hz, 3H); 1,70 a 1,95 (m, 4H); 3,26 
(m, 1H); 3,36 (sl, 1H); 4,31 (m, 3H); 5,94 (sl, 1H); 
7,72 (d, J = 7,8 Hz, 2H); 8,26 (d, J = 8,7 Hz, 2H) 

13,9 (CH3); 18,6 (CH2); 21,6 (CH2); 39,2 (CH2); 
41,5 (CH ); 62,2 (CH2); 90,9 (CH); 123,7 (CH); 
128,5 (CH); 140,4 (C); 148,7 (C); 156,0 (C);159,7 
(C=O); 170,1 (C=O). 

3.074,  2.980,  1.722,  1.638,  1.591,  
1.519,  1.428,  1.347,  1.126,  958,  
919,  864,  792,  768 

Calculado 347.11174 
Encontrado 347.11345 
150.01470 (100%) 

5b 33% 
107-107,5 
pó amorfo 

branco 

1,33 (t, J = 7,2 Hz, 3H); 1,70 a 1,98 (m, 4H); 3,27 
(m, 1H); 3,40 (sl, 1H); 4,31 (m, 3H); 6,00 (sl, 1H); 
7,62 (t, J = 8,1 Hz, 1H); 7,89 (d, J = 7,2 Hz, 1H);  
8,37 (sl, 1H); 8,28 (m. 1H) 

13,9 (CH3); 18,7 (CH2); 21,6 (CH2); 39,4 (CH2); 
41,5 (CH ); 62,2 (CH2); 91,0 (CH); 122,7 (CH); 
125,0 (CH); 129,7 (CH); 133,1 (CH); 136,1 (C); 
148,0 (C); 155,9 (C); 159,7 (C=O); 169,7 (C=O). 

3.105,  2.980,  2.965,  2.880,  1.723,  
1.668,  1.532,  1.432,  1.351,  1.250,  
1.117,  929,  858,  765,  730,  700 

Calculado 347.11174, 
Encontrado 347.11345 
150.01025 (100%) 

5c 47% 
Liq. 
(lev. 

Amarelo) 

1,36 (t, J = 7,2 Hz, 3H); 1,68 a 1,93 (m, 4H); 3,21 
(m, 1H); 3,36 (m, 1H); 3,82 (s, 3H); 4,34 (m, 3H); 
6,33 (sl, 1H); 6,92 (dl, J = 9 Hz, 2H); 7,50 (dl, J = 
9,0 Hz, 2H). 

14,0 (CH3); 18,9 (CH2); 21,7 (CH2); 39,5 (CH2); 
41,3 (CH ); 55,3 (CH3); 62,1 (CH2); 91,6 (CH); 
113,8 (CH); 126,4 (C); 129,7 (CH); 155,9 (C); 160,0 
(C); 161,4 (C=O). 

2.958,  1.722,  1.651,  1.606,  1.417,  
1.344,  1.251,  1.176,  1.129,  1.024,  
921,  843,  763 

Calculado 332.13722 
Encontrado 332.12713 
135.03258 (100%) 

5d 47% Liq. 
(incolor) 

1,31 (s, 9H); 1,35 (t, J = 7,2Hz, 3H); 1,68 a 1,94 
(m, 4H); 3,23 (m, 1H); 3,33 (sl, 1H); 4,34 (m, 
3H); 6,22 (sl, 1H); 7,46 (m, 4H). 

14,0 e 12,8 (CH3, rot); 18,9 (CH2); 21,8 (CH2); 31,0 
(CH3); 34,8 (C); 41,2 (CH); 42,7 (CH2); 62,2 e 64,2 
(CH3, rot); 92,0  (CH); 125,4 (CH); 127,3 (CH); 
131,4 (C); 153,9 (C); 160,0 (C); 160,8 (C); 172,4 
(C=O). 

2.962,  1.721,  1.657,  1.580,  1.417,  
1.374,  1.345,  1.246,  1.128,  921,  
850,  770,  731,  712 

Calculado 358.18926 
Encontrado 358.17850 
161.09528 (100%) 

5e 45% Liq. 
(incolor) 

1,36 (t, J = 7,2 Hz, 3H); 1,70 a 2,08 e 2,51 (m, 4H, 
rot); 3,24 (m, 1H); 3,37 e 3,80 (m, 1H, rot); 4,34 
(m, 3H); 6,16 (sl, 1H); 7.12 (m, 2H); 7,59 (m, 2H).

13,9 (CH3); 18,9 (CH2); 21,6 (CH2); 39,0 (CH2); 
41,3 (CH ); 62,1 (CH2); 91,4 (CH); 115,6 (d, J = 
21,5Hz, CH); 129,9 (d, J = 8,5 Hz, CH); 130,0 (d, J 
= 8,4 Hz, C); 155,8 (C); 159,9 (C=O); 165,3 (d, J = 
250 Hz, C); 171,2 (C=O) 

2.980,  1.725,  1.644,  1.602,  1.417,  
1.376,  1.348,  1.233,  1.128,  922,  
851,  762 

Calculado 320.11724 
Encontrado 320.11768 
123.03420 (100%) 

1a 68% 
174-175 

pó amorfo 
branco 

1,71 (m, 4H); 3,12 (m, 1H); 3,54 (sl, 1H); 4,03 (sl, 
1H); 5,96 a 6,78 (sl, 1H, rot); 7,60 (sl, 1h); 7,74 
(d, J = 8,7 Hz, 2H); 7.88 (sl, 1H); 7,74 (d, J = 8,7 
Hz, 2H 

18,2 (CH2); 20,8 (CH2); 38,7 (CH2); 41,7 (CH ); 90,2 
(CH); 123,8 (CH); 128,7 (CH); 141,0 (C); 148,0 (C); 
158,2 (C); 160,7 (C=O); 169,7 (C=O). 

3.452,  3.290,  3.230,  2.957,  1.680,  
1.633,  1.602,  1.530,  1.417,  1.344,  
1.261,  956,  921,  861,  800,  704 

Calculado 318.09642 
Encontrado 318.09612 
301.09456 (100%) 

1b 71% 
199-200 

pó amorfo 
lev. amarelo 

1,43 a 1,88 (m, 4H); 3,14 (m, 1H); 3,52 (sl, 1H); 
4,03 (m, 1H); 6,04 (sl, 1H); 7,59 (sl, 1H); 7.78 (t, J 
= 8,1 Hz, 1H); 7,89 (sl, 1H); 7,93 (m, 1H); 8,30 
(sl, 1H); 8,35 (m, 1H) 

18,3 (CH2); 20,9 (CH2); 39,0 (CH2); 41,7 (CH ); 90,3 
(CH); 122,2 (CH); 124,9 (CH); 130,3 (CH); 133,8 
(CH); 136,5 (C); 147,5 (C); 158,2 (C); 160,7 (C=O); 
169,3 (C=O) 

3.387,  3.197,  3.086,  2.957,  2.880,  
1.688,  1.642,  1.533,  1.419,  903,  
808,  703 

Calculado 318.09642 
Encontrado 318.09315 
150.01299 (100%) 

1c 65% 
190-191 

pó amorfo 
branco 

1,74 (m, 2H); 1,88 (m, 2H); 3,23 (m, 1H); 3,42 
(m, 1H); 3,82 (s, 3H); 4,17 (sl, 1H); 5,49 (sl, 1H); 
6,36 (sl, 1H); 6,51 (sl, 1H); 6,93 (m, 2H); 7,54 (m, 
2H). 

18,6 (CH2); 20,8 (CH2); 38,8 (CH2); 41,4 (CH ); 55,3 
(CH3) 90,0 (CH); 113,7 (CH); 126,0 (C); 129,4 
(CH); 158,1 (C);  160,8 (C); 160,9 (C=O); 171,1 
(C=O). 

3.414,  3.319,  2.960,  2.870,  1.696,  
1.634,  1.606,  1.431,  1.254,  1.176,  
1.024,  916,  842 

Calculado 303.12191 
Encontrado 303.11590 
135.04414(100%) 

1d 70% 
168 

pó amorfo 
lev. amarelo 

1,31 (s, 9H); 1,73 (m, 2H); 1,85 (m, 2H); 3,23 (m, 
1H); 3,41 (sl, 1H); 4,21 (sl, 1H); 6,00 (sl, 1H);  
6,23 (sl, 1H); 6,61 (sl, 1H); 7,44 (m, 4H) 

18,8 (CH2); 21,5 (CH2); 31,0 (CH3); 34,8 (C); 39,1 
(CH2 ); 41,0 (CH); 91,9 (CH); 125,5 (CH); 127,3 
(CH); 131,5 (C); 153,8 (C);  157,1 (C); 161,0 
(C=O); 172,5 (C=O). 

3.367,  3.189,  2.965,  2.869,  1.697,  
1.645,  1.427,  1.268,  921,  850,  704  

1e 60% 
198-199 

pó amorfo 
branco 

1,73 (m, 2H); 1,88 (m, 2H); 3,24 (m, 1H); 3,44 
(m, 1H); 4,19 (sl, 1H); 6,21 (sl, 1H); 6,49 (sl, 1H); 
6,51 (sl, 1H); 7,12 (m, 2H); 7,58 (m, 2H). 

18,5 (CH2); 20,7 (CH2); 38,2 (CH2); 41,6 (CH ); 90,5 
(CH); 115,5 (d, J = 21,5 Hz, CH); 130,0 (d, J= 8,5 
Hz, CH); 131,4 (C); 158,1 (C);  160,8 (C); 162,9 (d, 
J= 247 Hz, C); 170,5 (C=O). 

3.382, 3.183,  3.090,  2.960,  2.880,  
1.688,  1.655,  1.632,  1.621,  1.593,  
1.420,  1.345,  1.226,  1.165,  952,  
918,  855,  785,  763, 674,  606 

Calculado 291.10192 
Encontrado 291.09363 
123.02147 (100%) 

       
 

Tabela 2. Dados físico-químicos e espectrométricos das isoxazolinas bicíclicas piperidínicas e derivados



 

1. Farmacologia 
 
A atividade antiinflamatória das amidas 
isoxazolínicas 1 foi determinada pelo modelo 
clássico do edema de pata posterior do rato, 
induzido por carragenina [6], utilizando-se a 
indometacina como antiinflamatório de referência. 

A inibição do edema pelas substâncias testadas foi 
significativa quando comparada à inibição obtida 
pela indometacina, conforme tabela 3. As amidas 
1 apresentaram expressivo efeito anti-flogístico, 
que se destaca pela ação potencializadora frente 
ao grupo padrão. 
 

 

Substâncias 1h 2h 3h 4h 5h 6h 
1a 0,76± 0,094 0,87± 0,049 0,52± 0,042 0,44± 0,056 0,39± 0,033 0,36± 0,032 
1c 0,95± 0,063 1,04± 0,049 0,66± 0,042 0,54± 0,04 0,45± 0,035 0,41± 0,033 
1d 0,99± 0,032 0,88± 0,044 0,79± 0,025 0,73± 0,031 0,56± 0,038 0,48± 0,039 
1d 

fêmeas 0,65± 0,058 0,47± 0,029 0,34± 0,043 0,3± 0,059 0,25± 0,041 0,21± 0,034 

1e 0,74± 0,051 0,73± 0,076 0,78± 0,06 0,53± 0,031 0,47± 0,042 0,4± 0,04 
Indometacina 0,81± 0,051 0,66± 0,051 0,61± 0,057 0,43± 0,049 0,42± 0,027 0,32± 0,036 

Controle 
machos 1.83± 0.127 2.23± 0.082 1.65± 0,098 1.13± 0.061 1.22± 0.076 1.15± 0.046 

Controle 
fêmeas 0.81± 0.099 0.66± 0.09 0.65± 0.08 0.55± 0.09 0.75± 0.081 0.68± 0.057 

 
Os resultados acima são a média do volume do edema (mL) ± o erro padrão médio. Todos os resultados são 
significativos para p < 0,05. TESTE T’STUDENTES Vs CONTROLE. 
 

Tabela 03 – Efeito inibitório das amidas 1 no edema de pata induzido por carragenina em ratos 
 
2. Resultados e Discussão 
 
As enamidas N-(Benzoil)-2-piperideína 4 foram 
obtidas a partir da N-benzoilação da ∆1-
piperideína, obtida in situ a partir de seu 
respectivo trímero [7], em excelentes 
rendimentos. O óxido de carboetoxiformonitrila 
(CEFNO) [4] é formado in situ na reação de 
cicloadição 1,3-dipolar com as enamidas, a partir 
de seu precursor clorooxiimidoacetato de etila, 
obtido por sua vez da glicina esterificada. As 
reações de cicloadição 1,3-dipolar apresentaram 
rendimentos apenas moderados, porém o 
percentual de conversão das enamidas aos 
respectivos cicloadutos é cerca de 100%, devido à 
recuperação total da enamida que não tenha 
reagido. O novo heterociclo foi obtido de forma 
regioespecífica e diasteroespecífica. Os sinais 
diagnósticos do novo heterociclo em 1H RMN e 
13C RMN são do metino 7a da junção dos anéis, 
em torno de 6,00 ppm e 90 ppm respectivamente. 
Devido a presença da ligação amídica, os 
espectros de 1H RMN e 13C RMN apresentam 
sinais de rotâmeros, que coalescem, quando os 
espectros são obtidos à temperatura elevada. 
Como pode ser observado na tabela 3, houve uma 
diminuição significativa do edema, quando os 
animais foram tratados com a amida 1a e 
indometacina. O pico máximo de inibição do 
edema para a amida 1a foi verificado na terceira 
hora, onde o efeito foi mais acentuado que a 

indometacina. Esses resultados foram muito 
significativos quando comparados com o grupo 
controle, apresentando um p = 8,9 x 10-7 
(calculado) na terceira hora do ensaio. Quando a 
amida 1c foi administrada, o percentual de 
inibição foi também bastante significativo, tendo 
o pico máximo do edema registrado na segunda  
hora.  A amida 1c tem sua ação 
antiedematogênica, iniciada a partir da segunda 
hora, após a injeção da carragenina, apresentando 
um comportamento similar ao da indometacina. 
Os resultados mostram um percentual de inibição 
do edema para a amida 1c de 63% e 65% 
respectivamente para 5a e 6a hora contra 65% e 
72% de inibição para indometacina. 
Diferentemente das outras substâncias testadas, a 
amida 1e apresentou o pico máximo do edema na 
terceira hora, com percentual de inibição de 60%, 
contra 63% da indometacina. Ao final do 
experimento (sexta hora) houve uma redução de 
72% para a indometacina  (p calculado = 2,9 x 
109)  e  65% para o composto 1e  (p calculado = 
9,8 x 10-9). De todos as substâncias testadas, a 
amida 1d foi a que apresentou atividade 
antiedematogênica menos acentuada quando 
comparada ao antiinflamatório convencional 
indometacina, com percentual de inibição de  

 



 

apenas 35% para a quarta hora (p calculado = 2,1 
x 10-4), chegando à sexta hora com 58% de 
inibição (p = 1,8 x10-8). A avaliação da atividade 
antiedematogênica foi também determinada em 
fêmeas, utilizando-se apenas o composto 1d em 
comparação com o grupo controle. Foi verificada 
significância estatística p <0,05 (comparação com 
grupo controle) somente a partir da terceira hora 
do ensaio, com p calculado de 0,34 e 0,11 para 1a 

e 2a horas respectivamente. O percentual de 
inibição do edema atingiu 68% na  5a e 6a hora do 
ensaio. Através da análise do efeito 
antiedematogênico, em animais machos e fêmeas, 
tratados com a susbtância 1d, é possível perceber 
significativa diferença na evolução do edema. Os 
animais machos parecem ser mais sensíveis a ação 
edematogênica da carragenina, apresentando 
maior volume do edema, como pode ser 
observado na tabela 3. Essas diferenças de efeitos 
inibitórios quando comparamos grupos de machos 
e fêmeas, ocorrem em decorrência do sistema 
endócrino das fêmeas, respondendo de forma 
diferenciada frente ao grupo de animais machos. 
 
5. Procedimentos Experimentais 
 
5.1 Química 
As reações de síntese das enamidas assim como as 
reações de cicloadição 1,3-dipolar foram 
realizadas sob atmosfera de argônio, em aparato 
previamente seco em estufa por 4 h (120° C). 
Solventes e trietilamina foram secos com 
dessecantes de escolha e destilados antes do uso. 
A análise por cromatografia em camada fina 
(CCF) foi efetuada em cromatofolhas de alumínio 
(gel de sílica 60), contendo indicador para 254 
nm. Reveladores ácido fosfomolíbdico 7% em 
etanol, seguido de aquecimento, ou absorção de 
iodo, também foram utilizados. As colunas 
cromatográficas foram empacotadas com gel de 
sílica 60 (230 – 400 mesh) e eluidas sob pressão 
(Flash). Os produtos sólidos tiveram seu ponto de 
fusão aferidos em aparelhos     POLAX WRS – 1. 
Os espectros no infravermelho (I.V.) foram 
obtidos em aparelhos Bruker IFS 66 (FT), 
utilizando-se pastilhas ou janelas de KBr. Os 
espectros de 1H RMN e 13C RMN foram obtidos 
em aparelhos Variam Unity 300 MHz e 75 MHz 
respectivamente. Os sinais dos espectros de 1H 
RMN são designados da seguinte forma: 
deslocamento químico (ppm), multiplicidade (s = 
singleto, d = dubleto, dl = dubleto largo, t = 
tripleto, q = quarteto, dd = duplo dubleto, dt = 
duplo tripleto, m = multipleto, sl = sinal largo), 
constante de acoplamento (Hz) e números de 
hidrogênios. Os espectros de massas de alta 
resolução foram obtidos em aparelhos 

AUTOSPEC – MICROMASS-EBE, utilizando 
um potencial de ionização de 70 eV. O trímero da 
∆1-piperideína 3 foi obtido conforme literatura [7]
 
5.1.1. Procedimento geral para a síntese das 
enamidas N-(benzoil)-2-piperideína 4 
Uma solução do trímero da 1-piperideína 3 (8,01 
mmoles) e trietilamina (16.06 mmoles) em THF 
seco (85 mL) foi levada à refluxo. À esta solução 
sob refluxo adicionou-se lentamente, via seringa, 
durante 30 min, uma solução do respectivo cloreto 
de benzoila (16,06 mmoles; 4,0 mL de THF seco). 
Após o termino da adição, obteve-se uma 
suspensão, que foi deixada em agitação por mais 
3,0 h adicionais. A suspensão foi filtrada em funil 
sinterizado e após remoção do solvente, obteve-se 
um óleo amarelado. O produto reacional foi 
submetido à cromatografia em coluna “flash” (gel 
de sílica, AcOEt/hexano), obtendo-se as 
respectivas enamidas 4. As enamidas 4 absorvem 
consideravelmente iodo na revelação da CCF.  
 
5.1.2. Procedimento geral para as reações de 
cicloadição 1,3-dipolar. Obtenção dos 
cicloadutos 5 
A uma solução da enamida 4 (4,6 mmoles) e 
trietilamina (5,8 mmoles) em 14 mL de 
clorofórmio seco, foi adicionado lentamente, via
seringa ou funil de adição com equalização de 
pressão, uma solução do clorooxiimidoacetato de 
etila (precursor do CEFNO) por cerca de 2h. Em 
seguida, um segundo equivalente de trietilamina e 
de clorooxiimidoacetato de etila são adicionados 
nas mesmas condições. O meio reacional é lavado 
com água destilada (50 mL). A fase aquosa é 
extraída com clorofórmio (2x40mL). As fases 
orgânicas são reunidas e após remoção do 
solvente, o resíduo é submetido à cromatografia 
em coluna “Flash”: gel de sílica, eluente acetato 
de etila/n-hexano (40-70%). Rf do cicloaduto é 
menor do que enamida/enecarbamato (U.V., ac. 
Fosfomolíbdico). 
 
5.1.3. Procedimento geral para as reações de 
amonólise. Obtenção das amidas 1 
Á uma solução das isoxazolinas bicíclicas N-
benzoiladas 4 (2,94 mmoles) e NH4OH conc. (25 
mL) em 100 mL de THF, borbulhou-se NH3
gasosa até total consumo do produto de partida 
(~20h). Após remoção do THF, a amida precipita 
no meio aquoso. Após filtração in vácuo e 
recristalização em acetato de etila, obtem-se as 
amidas isoxazolínicas bicíclicas 1 como pó 
branco. 
 

 



 

 
5.2 Atividade Antiinflamatória 
 
Foram utilizados ratos albinos Wistar machos e 
fêmeas (Rattus novergicus) com peso variando de 
200 a 280g com faixa etária de 90 dias. O edema 
foi induzido por uma injeção subplantar de 
carragenina (0,1mL a 1%). Este método é bastante 
conveniente e é mais sensível para detectar a 
atividade de drogas antiinflamatórias, quando 
comparado à outros métodos [8]. O volume da 
pata foi medido imediatamente antes da injeção 
do agente flogístico (tempo 0 min) e 30 minutos 
após a indução do edema, seguido da 

administração por via intraperitoneal das 
substâncias testadas. A partir desse momento 
foram feitas seis leituras em intervalos constantes 
de 1 hora. A medida do edema foi realizada 
usando um hidroplestimômetro (UGO Basile, 
Italy, modelo 9 7150). Os resultados foram 
expressos através da determinação do volume do 
edema (mL), calculado pela subtração do aumento 
do volume da pata pelo volume basal. A tabela 4 
apresenta as doses utilizadas, via de 
administração, número de animais e sexo para 
todos os testes realizados.

 

SUBSTÂNCIA DOSE VIA DE ADM. GRUPO (n) SEXO 

Solução Salina 0,9% 1 mL VIP 08 Machos 

Solução Salina 0,9% 1 mL VIP 08 Fêmeas 

Indometacina 10 mg/Kg VIP 10 Machos 

1a 15 mg/Kg VIP 10 Machos 

1c 15 mg/Kg VIP 10 Machos 

1d 25 mg/Kg VIP 16 Machos 

1d 25 mg/Kg VIP 16 Fêmeas 

1e 15 mg/Kg VIP 10 Machos 

 
Tabela 4. Dados experimentais do ensaio farmacológico. 
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METODOLOGIA 
 
Nos ensaios foram selecionados 
camundongos albinos swiss (Mus musculus) 
machos, com peso entre 30 e 35g, agrupados 
em número de seis animais por gaiola para 
cada dose. As substâncias foram solubilizadas 
em solução salina a 0,9% e Tween 80 e 
administrados por via intraperitoneal. O grupo 
controle recebeu apenas solução salina 0,9%.  
Após administração das substâncias, os 
animais foram atenciosamente observados 
durante 72 horas. As observações 
experimentais foram registradas em fichas 
apropriadas de triagem farmacológica, 
adaptadas e descritas por MALONE (1977). 
  
 

A investigação toxicológica foi desenvolvida 
segundo a metodologia de KARBER et al. 
(1964).  
 
RESULTADOS 
 
 Após todo procedimento das 
investigações, verificadas pelas alterações na 
postura, motilidade e excitabilidade dos 
animais, obtivemos os resultados descritos 
nas tabelas de 1 à 5. 

Tabela 01: Efeitos provocados pela administração, por VIP, da substância 1a 
 

EFEITOS OBSERVADOS – 1a Dose 

mg/Kg 
ESTIMULANTES DEPRESSORES OUTROS EFEITOS

 

 

 

1000 
 

 

 
Piloereção; Movimentos 

estereotipados; Agitação, 
convulsão clônica, e 

tremores finos 
 

 
Diminuição dos 

movimentos 
(acomodação). Resposta 

ao toque diminuída, 
reflexo de endireitamento, 

ataxia, sonolência, 
analgesia, sedação e 

alienação ao ambiente. 

Ausência de diurese e 
de excreção fecal, 

contorções, 
espasmos, palidez, 

cianose, abdução das 
patas do trem 

posterior, fotofobia, 
cianose nas 

extremidades e 
hipertrofia testicular. 

 
 
 
 

500 

 
Piloereção, movimentos 

estereotipados.  
Tremores finos, 

hiperatividade, tremor de 
cauda após 25 minutos 

 
Diminuição do tonus 

dorsal. Resposta ao toque 
diminuída, alienação ao 
ambiente. Passividade e 

paralisação do trem 
posterior 

 
Fotofobia Espasmos, 
abdução das patas do 

trem posterior. 
Diurese e excreção 
fecal. Contorções e 

reações de fuga 

 
 
 

250 
 

 

 
 
 
 

Movimentos 
estereotipados, 

agressividade, piloereção 
e convulsão clônica. 

 

 
Reflexo de 

endireitamento. Resposta 
ao toque diminuída. 

Acomodação, alienação 
ao ambiente. Sonolência, 
diminuição da freqüência 

respiratória, sedação, 
catatonia e diminuição do 

tônus dorsal. 

 
Presença de diurese, 

excreção fecal. 
Hipertrofia testicular, 
palidez, espasmos 

cianose, movimentos 
estereotipados e 

formação de placas 
hemorrágicas na 

cauda. 

 

N

N
O

NH2
O

O
R

par (d,l)

1

R = p-NO2  (a)
R = m-NO2 (b)
R = p-OMe (c)
R = p-F       (d)
R = p-t-Bu  (e)

ALMEIDA, 2003.

 



 

Tabela 02: Efeitos provocados pela administração, por VIP, da substância 1b 

 

EFEITOS OBSERVADOS – 1b Dose 
mg/Kg 
  

ESTIMULANTES 
 

 
DEPRESSORES 

 
OUTROS EFEITOS 

 
 

 

1000 
 

 
Movimentos 

estereotipados, tremores 
finos, aumento da 

freqüência respiratória, 
aumento da atividade 

motora, convulsão 
clônica. Piloereção, 

tremores grosseiros e 
taquicardia 

 
 

Acomodação, respiração 
visceral. Resposta ao 

toque diminuída, 
catatonia, sonolência, 
sedação. Animais se 

mantiveram imobilizados 
com paralisia do trem 

posterior 
 
 

 
Abdução das patas do 

trem posterior. 
Ausência de diurese e 

de excreção fecal. 
Espasmos, palidez 
nas extremidades. 

Hipertrofia testicular e 
cianose 

generalizada.Todos 
foram a óbito após 3 h 

de administração 

 

 

 

500 
 

 

 
Movimentos 

estereotipados, 
piloereção, aumento da 
freqüência respiratória. 

Agitação, tremores finos 
 
 

 
Acomodação, ataxia, 

sonolência, diminuição da 
freqüência respiratória. 
Sedação, bradcardia. 

Animais permaneceram 
em sonolência por mais 

de 60 min 

 
 

Ausência de excreção 
fecal e de diurese. 

Espasmos, abdução 
das patas do trem 
posterior, palidez, 

cianose.  

 
 

250 
 

 

 
Movimentos 

estereotipados, 
piloereção, convulsão 
clônica. Aumento da 

freqüência respiratória e 
taquicardia 

 

 
Acomodação, reflexo de 

endireitamento. 
Diminuição da freqüência 
respiratória, bradcardia, 

ataxia e sonolência  
 

 
Espasmos. Diurese 
presente, abdução 
das patas do trem 
posterior e palidez 

  

 

 

 

 

 



 

 
Tabela 03: Efeitos provocados pela administração, por VIP, da substância 1c 

 

EFEITOS OBSERVADOS – 1c  
Dose 

mg/Kg 
 

 
ESTIMULANTES 

 

 
DEPRESSORES 

 
OUTROS EFEITOS 

 
 

 

1000 
 

 

 

 
Aumento da freqüência 
respiratória, piloereção. 

Movimentos 
estereotipados intensos, 

convulsão clônica e 
hiperatividade. 

 
 

Passividade, seguida de 
sedação. Diminuição da 
freqüência respiratória, 

catatonia. 

 
Ausência de diurese e 

de excreção fecal. 
Contorções, palidez e 
abdução das patas do 

trem posterior. 

 

 
 

500 
 

 

 
Piloereção, convulsão 
clônica, movimentos 

estereotipados. 
Agitação, aumento da 
freqüência respiratória. 

Reações 
comportamentais com 
intensificação após 20 
min com realização de 

saltos 
 

 
Diminuição da freqüência 
respiratória. Acomodação, 
sonolência, passividade, 
alienação ao ambiente 

temporariamente. Animais 
apresentaram 

diversificação de efeitos. 
 

 
 

Espasmos após 35 
min da administração.  
Ausência de diurese e 

de excreção fecal. 
Palidez e 

lacrimejamento 
 

 

 
 

250 
 

 
Agitação, movimentos 

estereotipados, 
convulsão após 10 min 

da administração. 
Ereção de cauda e 

agressividade 
 

 
Acomodação, 

sensibilidade, diminuição 
ao toque. Sonolência  e 

reflexo de endireitamento 

 
Contorções, 

ambulação lenta. 
Ausência de diurese e 

de excreção fecal 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabela 04: Efeitos provocados pela administração, por VIP, da substância 1d 

 

EFEITOS OBSERVADOS – 1d  
Dose 

mg/Kg 
 

 
ESTIMULANTES 

 

 
DEPRESSORES 

 
OUTROS EFEITOS 

 
 

 

1000 
 

 

 

 
Piloereção, movimentos 
estereotipados, agitação 

excitabilidade, 
fasciculações. Aumento 

da freqüência 
respiratória e 

taquicardia. Convulsão 
tônica e clônica, 

tremores grosseiros  

 
Reflexo de 

endireitamento, 
resposta ao toque 

diminuída. Diminuição 
da freqüência 
respiratória. 

Prostração, analgesia, 
catatonia. Sedação, 

paralisia do trem 
posterior. 

Diurese ausente, 
fotofobia, reações de 

fuga. Espasmos, palidez, 
contorções abdominais. 
Excreção fecal, cianose 

nas extremidades. 
Excreção uretral de 

líquido sanguinolento. 
Animais apresentaram 
sudorese e hipotermia 

 

 
500 

 

 
 

 
 

Piloereção, movimentos 
estereotipados, ereção 

de cauda, agitação, 
tremores finos e 

tremores grosseiros. 

 
Resposta ao toque 

diminuída. Reflexo de 
endireitamento. 

Abdução das patas do 
trem posterior. 

Deambulação difícil. 
Sonolência, perda do 

reflexo auricular  

 
Excreção fecal pastosa, 
contorções acentuadas, 

diurese presente. 
Reação de fuga, cianose 

nas extremidades. 
Formação de edema nas 
extremidades e dispnéia 

 
 

250 
 

 
Movimentos 

estereotipados, aumento 
da freqüência 

respiratória. Tremores 
finos, irritabilidade, 
ereção de cauda, 
convulsão clônica. 

 
Marcha lenta, paralisia 

do trem posterior. 
Respiração forçada, 

bradcardia, diminuição 
da freqüência 
respiratória.  

 
Diurese e excreção fecal 

presentes, espasmos. 
Abdução das patas do 
trem posterior, palidez. 

Formação de placas 
hemorrágicas na cauda 

e testículos 
 

 

 
 
 
 

 



 

Tabela 05: Efeitos provocados pela administração, por VIP, da substância 1e 

 

EFEITOS OBSERVADOS – 1e  
Dose 

mg/Kg 
 

 
ESTIMULANTES 

 

 
DEPRESSORES 

 
OUTROS EFEITOS 

 
 

 

1000 
 

 

 

 
 
 

Agitação, ereção de 
cauda. Tremores finos, 

convulsão clônica, tônica 
e generalizada. 

 
Animais com 

comportamento ébrio. 
Paralisia do trem 

posterior, animais não 
conseguem se 

locomover. Ataxia, 
resposta ao toque 

diminuída, dispnéia e 
formação de edema de 
membros posteriores. 

Fotofobia, espasmos, 
abdução das patas 

posteriores. Excreção 
fecal. Imobilização 
ocular (midríase). 
Perda do reflexo 

auricular, formação de 
placas hemorragias ao 

longo da cauda. 
Palidez, cianose, 

apnéia, congestão 
vascular e asfixia. 

 

 
500 

 

 
 

Piloereção, agitação, 
tremores finos. 

Movimentos circulares. 
Euforia seguida de 

ataxia, tremor da cauda, 
tremores grosseiros. 

Convulsão generalizada, 
taquicardia. Convulsões 

a cada 5 min  após 
reações anteriores 

 
 

Alteração de marcha. 
Acomodação, paralisia 

esparcha, ataxia 

 
Espamos. Ausência de 

diurese, sialorréia, 
excreção fecal. 

Hipertrofia e cianose 
testicular. Exoftalmia 
em olho esquerdo. 

Apnéia 

 
 

250 
 

 
Movimentos 

estereotipados após 20 
min da administração. 
Piloereção, ereção de 
cauda e taquicardia. 

 
 

 
Diminuição da freqüência 

respiratória. 
Acomodação, 

prostração, bradcardia, 
sonolência e sedação 
por mais de 120 min 

Contorções 
abdominais. Diurese 
abundante. Excreção 

fecal pastosa, 
espasmos abdução 

das patas posteriores e 
fotofobia. 

 
 
 
DISCUSSÃO 
 
Após 24 horas da administração da 
substância 1a foram registrados cinco 
óbitos na dose de 1000 mg/kg. Os animais 
iniciaram a fase mais crítica com dispnéia, 
cianose, apnéia e parada cardio-
respiratória. Na dose de 500mg/kg, após 
reações de agitação e hiperatividade, 

verificamos que os animais foram 
perdendo os movimentos, com reflexo de  
 
 
 
 
endireitamento e paralisia do trem 
posterior, sonolência, sedação, diminuição 
da freqüência respiratória e cianose. Três 
animais foram a óbito após 18 horas do 
ensaio. De um modo geral, na dose de 250 



 

mg/kg, todos os animais apresentaram 
palidez, com reação de fuga, exaustão e 
logo em seguida prostração. Essas reações 
se repetiram ciclicamente. Em seguida, 
verificamos reações de tetania e cianose 
profunda, seguida de dispnéia, taquicardia, 
tremores e a seguir sonolência, perda do 
reflexo auricular e sedação. Parada cardio-
respiratória após 180 minutos da 
administração levou um animal a óbito. 

Para a substância 1b na dose mais 
elevada (1000mg/Kg), os animais 
apresentaram inicialmente excitabilidade, 
irritabilidade e aumento da freqüência 
respiratória, com tremores e taquicardia. 
Essas reações permaneceram por 30 
minutos após a administração. A seguir, 
começaram a apresentar inversão de 
efeitos, se caracterizando principalmente 
por dispnéia, cianose generalizada e 
hipertrofia testicular, com 
comprometimento do sistema vascular 
periférico (SNA). Todos os animais 
submetidos à dose referida foram a óbito. 

 Entretanto, na dose de 500 mg/Kg, 
a substância teve efeito tóxico 
pronunciado, com óbito de 5 animais. 

Apenas um animal foi a óbito 
quando foi administrada a dose de 250 
mg/Kg da substância 1b. A ação sedativa e 
anestésica da substância permaneceu por 
mais de 120 minutos, levando a uma lenta 
recuperação dos animais.  

Em relação à substância 1c, foram 
registrados quatros óbitos após 18 horas da 
administração, para o grupo de animais 
que receberam a dose de 1000 mg/Kg  e 
apenas um óbito para a dose de 500 
mg/Kg. 
 Com a administração da dose de 
250 mg/Kg, os animais permaneceram 
sonolentos e sedados por mais de 6 horas. 
Todos se mantiveram paralisados durante 
todo o experimento. Não houve óbitos 
nesta dose. 

Com a administração da substância 
1d, na dose de 1000 mg/Kg, todos animais 
apresentaram palidez acentuada, reação de 
fuga, exaustão, taquicardia, aumento da 

freqüência respiratória e cianose profunda. 
Todos os animais deste grupo foram a 
óbito após 4 horas da administração da 
dose.  
 Foi registrado apenas um 
óbito para a dose de 500 mg/Kg e 
dois óbitos para a dose de 250 
mg/Kg. 

Os animais que receberam a dose 
de 1000mg/Kg da substância 1e 
apresentaram reações comportamentais 
bem diversificadas, com manifestações ora 
estimulantes, ora depressoras e atividade 
autônoma. As reações começaram com 
agitação e tremores finos e se 
intensificaram, com paralisia esparcha, 
sistema músculo esquelético 
completamente afetado. Verificamos 
cianose, respiração visceral, edema de 
membros posteriores, convulsão 
generalizada e óbito por asfixia, que 
ocorreu com todos os animais deste grupo. 
Esses feitos foram observados em 
intervalos de 10 a 12 minutos. 
 Na dose de 500mg/Kg, os 
animais apresentaram algumas 
reações semelhantes, entretanto, 
verificamos outras reações bem 
diferenciadas, como ausência de 
diurese, sialorréia, exoftalmia, 
movimentos circulares, cianose e 
hipertrofia testicular, até convulsão 
generalizada, que levou cinco 
animais a óbito. 

Os efeitos se tornaram menos 
intensos na dose de 250 mg/Kg, com 
agitação mais moderada, abdução das patas 
do trem posterior, movimentos 
estereotipados, bradcardia e sonolência. 
Nesta dose os animais tiveram total 
recuperação após 72 horas da 
administração da substância 1e por via 
intraperitoneal e todos sobreviveram. 
  
CONCLUSÕES 
 



 

Durante o período de observação, todos as 
substâncias testadas apresentaram reações 
bem caracterizadas, como: agitação, 
excitabilidade, sonolência e sedação com 
diminuição dos reflexos e da atividade 
motora, como pode ser verificado nas 
tabelas acima. Essas alterações podem ser 
sugestivas de ação central a nível 
periférico.  
 Verificamos ainda que todos as 
substâncias testadas agem visivelmente no 
Sistema Nervoso Central, tendo ações 
estimulantes e depressoras, e 
principalmente no sistema Nervoso 
Autônomo. 
 Como estimulante do SNC, as 
substâncias podem agir, bloqueando a 
captação neuronal de noradrenalina, em 
decorrência das reações de euforia, seguida 
de disforia. O bloqueio da captação 
neuronal da noradrenalina aumenta a 
freqüência cardíaca e em altas doses leva à 
depressão, insuficiência respiratória e 
convulsão (JACOB, 1998). 
 Fisiologicamente, os nervos 
autônomos periféricos modulam a 
atividade contínua de órgãos viscerais 
involuntários, desencadeando respostas 
excitatórias e inibitórias. Embora as 
conexões neuronais para o sistema nervoso 
somático estejam localizadas 
completamente dentro do SNC, quase 
todos os nervos autônomos têm gânglios 
localizados fora do SNC (BRODY, 1997). 
 As substâncias apresentaram 
respostas desencadeadoras de estímulos 
com funções autônomas simpáticas e 
parassimpáticos, pois houve 
vasoconstricção e vasodilatação (vasos 
sanguíneos periféricos e viscerais) e 
também aumento e diminuição da 
freqüência cardíaca. 
 Os efeitos verificados nos ensaios 
realizados conferem ação estimulante do 
SNC com uma possível ação analgésica, 
observada em doses menores. 
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SUMARY 
 
Acute Toxicity Assays of Piperidine Byciclic 

Isoxazolines Derivatives 
 
ALMEIDA VM, SANTOS RJ, GÓES AJS, SOUZA IA 
and FARIA AR 
 
In this work, we have investigated the acute 
toxicity of a new class of isoxazolines 1, derived 
from 6 membered endocyclic enamides.  The 
preliminary studies of these unpublished 
heterocycles, revealed compounds very active 
in the organism of the animals. In the tested 
doses, 1000, 500 and 250 mg/Kg, by 
intraperitoneal route, there was high mortality 
rate for the largest dose, however, with the other 
tested doses it was possible to observe 
analgesic and anaesthetic activity, revealed by 
the intense sleepiness that animals were 
attacked. Compounds presented answers of 
stimulus, with autonomous simpatic and 
parassimpatic functions, because there were 
vasoconstriction and vasodilatation (peripheral 
and visceral blood vessels) and also increase 
and decrease of the heart frequency. 
 
KEY WORDS 
Bicyclic 2-Isoxazolines, Structure-Activity, 
relationship doses effect, Acute toxicity and 
pharmacologycal effects 
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Resumo – Novas isoxazolinas bicíclicas foram obtidas regioespecificamente a partir de
enecarbamatos e enamidas endocíclicas de 5 e de 6 membros, via reações de cicloadição 1,3-dipolar 
com o N-óxido de nitrila CEFNO. Amidas derivadas dessas novas isoxazolinas foram obtidas,
apresentando excelentes resultados prévios quanto à atividade antiinflamatória. 
 
Enecarbamatos* e enamidas endocíclicas 
possuem uma ligação dupla estrategicamente 
localizada em posição α e β ao átomo de 
nitrogênio e relativamente desativada, quando 
comparada à enaminas, que possibilita a 
aplicação dos mesmos na obtenção de 
heterociclos e heterobiciclos contendo 
nitrogênio, tais como alcalóides1. Embora 
existam relatos de reações de cicloadição 
[2+2]2 e [4+2]3 envolvendo enecarbamatos e 
enamidas, surpreendentemente, ainda não 
haviam sido relatadas na literatura reações de 
cicloadição 1,3-dipolar envolvendo tais 
substâncias, mesmo sendo potenciais 
dipolarófilos. Reações de cicloadição 1,3-
dipolar de enecarbamatos e enamidas 
endocíclicas com N-óxidos de nitrila poderiam 
levar à formação de novos heterobiciclos 
contendo o núcleo 2-isoxazolina4. Muitas 
substâncias que possuem o núcleo 2-
isoxazolina, apresentam variadas atividades 
biológicas, tais como, antitrombótica5, 
antituberculose6, antitumoral6, 
antiinflamatória7 etc... (esquema 1).  
Neste trabalho, relatamos o desenvolvimento 
de metodologia sintética envolvendo a reação 
de cicloadição 1,3-dipolar de enecarbamatos e 
N-(benzoil)-enamidas endocíclicas na 
obtenção de novos heterobiciclos, isoxazolinas 
pirrolidínicas e isoxazolinas piperidínicas. 
Utilizou-se o método de Kraus8 para a 
obtenção de enecarbamatos e enamidas 
endocíclicas de 5 membros e uma adaptação9 
                                                
*Autor para correspondência. 

do método de Kraus para a obtenção das 
enamidas e enecarbamatos endocíclicos de 6 
membros, devido aos baixos rendimentos 
(3%). 
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Utilizou-se o N-óxido de nitrila CEFNO, óxido 
de carboetoxiformonitrila, como 1,3-dipolo nas 
reações de cicloadição 1,3 dipolar. O CEFNO 
é formado in situ a partir de seu precursor 
clorooximidoacetato de etila10. No 
desenvolvimento e otimização das reações de 
cicloadição 1,3-dipolar, as variáveis: solvente, 
base, ordem de adição e tempo de adição do 
precursor foram levadas em consideração, 
chegando-se às condições otimizadas11. O 
esquema 2 mostra a rota de obtenção das 
amidas isoxazolínicas 4, derivadas de 
enamidas endocíclicas de 6 membros 2. 
 

 



 

 

 
 

 
As reações de cicloadição entre as enamidas 2 
e o CEFNO, apesar de apresentarem 
rendimentos apenas moderados, apresentam 
percentuais de conversão ao cicloaduto 3 
próximos de 100%, devido à total recuperação 
das enamidas que não reagiram. Este 
comportamento não é verificado com as 
enamidas endocíclicas de 5 membros 12, que 
não são recuperadas do meio reacional. As 
enamidas endocíclicas de 6 membros 2 são 
mais estáveis do que as enamidas endocíclicas 
de 5 membros 12, refletindo diretamente no 
rendimentos das reações, visto que os 
respectivos rendimentos das reações de 
cicloadição 1,3-dipolar da série de 5 membros 
são superiores aos dos homólogos de 6 
membros 
As amidas isoxazolínicas pirrolidínicas  9 
foram obtidas através de uma rota sintética 
alternativa, a partir do enecarbamato N-
(benziloxicarbonil)-2-pirrolina 5, devido aos 
baixos rendimentos nas reações de preparação 
das enamidas 12. Um único cicloaduto, 
oriundo do enecarbamato, precisa ser obtido. 
Após hidrogenólise do cicloaduto 6, efetua-se 
a N-benzoilação e posterior amonólise da 
função éster. (esq.3) 
 

 
Reações de cicloadição 1,3-dipolar com 
enecarbamatos endocíclicos de 6 membros 10,  
enamidas endocíclicas de 5 membros 12 
(esq.4) e enecarbamato N-(etoxicarbonil)-2-
pirrolina 14 (esq.5),  também foram realizadas. 

 
esquema 4 
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Os novos heterobiciclos 3, 6, 11, 13 e 15 foram 
devidamente caracterizados por métodos 
espectrométricos (1H e 13C RMN, DEPT, IVFT 
e HRMS)12. Os sinais característicos e 
diagnósticos da formação dos heterobiciclos 
são do metino da junção dos anéis, ligado ao 
oxigênio e nitrogênio. O sinal do hidrogênio 
aparece próximo de 6,00 ppm e do carbono 
próximo de 90 ppm. Uma peculiaridade dos 
espectros de RMN dos cicloadutos, foi a 
detecção de sinais de rotâmeros, devido à alta 
barreira rotacional das ligações amídica e 
carbamídica, além da deformação de alguns 
sinais, que estão próximos à essas ligações. A 
separação dos deslocamentos químicos e a 
deformação dos sinais vão diminuindo à 
medida que se afasta das ligações amídicas ou 
carbamídicas, até não perceber mais o 
fenômeno, como por exemplo na metila da 
função éster. Espectros de 1H RMN, obtidos à 
altas temperaturas (60oC) apresentam a 
coalescência dos sinais dos rotâmeros. A 
reação de cicloadição 1,3-dipolar se mostrou 
regioespecífica e diasteroespecífica, havendo 
apenas a formação do par d,l do disteroisômero 
com junção cis dos anéis, como previsto pela 
análise dos coeficientes e energias dos orbitais 
de fronteira HOMO e LUMO dos 
enecarbamatos, enamidas e CEFNO13.  
Os rendimentos das reações de cicloadição 
variaram de 30 à 70 %. Outra peculiaridade 
interessante, encontrada neste trabalho, foi a 
reatividade distinta dos cicloadutos oriundos 
de enecarbamatos de 6  membros e de 
enecarbamatos de 5 membros, frente à reação 
de hidrogenólise. Tentou-se também obter as 
amidas isoxazolínicas finais a partir do 
enecarbamato N-(benziloxicarbonil)-2-
piperideína 10b, mas na etapa de hidrogenólise 
do grupamento Cbz, a ligação N-O do anel 
isoxazolínico parece ser reduzida nestas 
condições, produzindo, segundo cromatografia 
em camada delgada, vários sub-produtos não 
identificáveis. O mesmo fenômeno não 
acontece na série de 5 membros. A isoxazolina 

bicíclica piperidínica, por possuir um metileno 
a mais do que sua homóloga, parece poder 
assumir um número maior de conformações, 
fazendo com que a ligação N-O fique mais 
fraca e suscetível à redução (esq.6) 
Apesar do cicloaduto 10b não poder ser 
aplicado na obtenção das amidas finais 4, as 
mesmas foram obtidas através da cicloadição 
direta das respectivas N-(benzoil)-enamidas 
piperideínicas com o N-óxido de nitrila. A 
vantagem da utilização do cicloaduto oriundo 
do enecarbamato (N-CBz) 10b seria que 
apenas uma única reação de cicloadição seria 
realizada, como na série homóloga de 5 
membros, visto que as reações posteriores são 
praticamente quantitativas. 

Os produtos finais N-(benzoilados) e com 
função amida 4 e 9 foram obtidos, no intuito de 
averiguarmos posteriormente as atividades 
antiinflamatória dos mesmos, visto que, muitos 
antiinflamatórios não esteriodais possuem 
função acídica ou amídica, assim como o 
antiinflamatório de referência, indometacina, 
possui anel indólico substituído, no átomo de 
nitrogênio, por 4-clorobenzoíla14. Excelentes 
resultados de atividade antiinflamatória foram 
obtidos com nossas amidas isoxazolínicas N-
benzoiladas, que serão divulgados 
oportunamente. 
Em conclusão, nós exploramos as inéditas 
reações de cicloadição 1,3-dipolar entre 
enecarbamatos e enamidas endocíclicas de 5 e 
de 6 membros, obtendo-se novos núcleos 
isoxazolínicos bicíclicos, de forma 
regioespecífica, que são potenciais 
intermediários na obtenção de uma série de 
substâncias, como alcalóides e aminoácidos, 
demonstrando-se assim, a versatilidade de 
enecarbamatos e enamidas endocíclicas em 
síntese orgânica. 
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4.1 - CONCLUSÕES GERAIS 
 
 

 Neste trabalho, desenvolvemos uma nova metodologia sintética, para obtenção de 

novos heterociclos, as isoxazolinas piperidínicas. A metodologia se baseia na reação de 

cicloadição 1,3-dipolar entre enecarbamatos e enamidas endocíclicas com N-óxidos de nitrila, 

até então não explorada. 

 Os novos heterociclos 62, 63, e 64, como previsto pela teoria de orbitais moleculares 

de fronteira, foram obtidos de forma regio e diastereosseletiva e com rendimentos satisfatórios 

de 30-60%. 

 Os novos heterociclos obtidos podem ser utilizados na elaboração e síntese de várias 

substâncias contendo tais heteroátomos (O e N), como por exemplo, alcalóides e aminoácidos, 

que possuem interessantes atividades biológicas. 

 Visando a obtenção de novas substâncias com atividades antiinflamatórias, utilizamos 

a metodologia na obtenção das amidas N-benzoiladas 65.  

 Todas as substâncias sintetizadas, principalmente o novo núcleo obtido, foram 

devidamente caracterizadas por métodos espectrométricos. 
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 Os inéditos cicloadutos obtidos podem ser aplicados na obtenção de várias 

substâncias, com possíveis atividades biológicas.  

 Todos os produtos sintetizados 58, 64 e 65, foram submetidos a testes de avaliação da 

atividade antimicrobiana. As enamidas 58 apresentaram atividade contra algumas espécies de 

fungos. As enamidas 58a e 58e, apresentaram halos de inibição de 20 mm para Fusarium 

moniliforme e Candida sp (4249), isoladas de pacientes imunodeprimidos, respectivamente. 

 Os estudos preliminares de toxicidade aguda, dos derivados isoxazolínicos 

piperidínicos, as amidas 65, revelaram ser substâncias muito ativas no organismo dos animais. 

Nas doses testadas, 1000, 500 e 250 mg/Kg, por via intraperitoneal, houve alto índice de 

mortalidade para a maior dose, porém com as demais doses testadas foi possível observar a 

presença de atividade analgésica/anestésica, revelada pela intensa sonolência com que os 

animais foram acometidos. 

 A realização dos testes de atividade antiinflamatória, pelo método do edema de pata 

induzido por carragenina, em ratos, para os compostos 65, forneceram excelentes resultados, 

quando comparados ao grupo controle e ao grupo padrão (indometacina 10 mg/Kg). 

 A substância 65a apresentou percentuais de inibição do edema, superiores ao da 

indometacina, atingindo o pico máximo na terceira hora do ensaio, com 69% de inibição, 

superando a indometacina. 

 Estes resultados ilustram claramente o grande potencial sintético de enecarbamatos e 

enamidas endocíclicas, evidenciado na nova reação de cicloadição 1,3-dipolar descrita, que 

possibilitou a obtenção de substâncias biologicamente ativas.  

 Os inéditos cicloadutos obtidos podem ser aplicados na obtenção de várias 

substâncias, com possíveis atividades biológicas. 

 

 



 

 

4.2 - PERSPECTIVAS  
 
 
 A obtenção dos novos heterociclos, isoxazolinas bicíclas piperidínicas, obtidas a partir 

da reação de cicloadição 1,3-dipolar de enecarbamatos e enamidas endocíclicas de 6 

membros, assim como a série de 5 membros, também executada em nosso grupo, abrem 

excelentes perspectivas para a obtenção de uma série de potenciais substâncias bioativas. 

 Algumas aplicações da metodologia, desenvolvida em nosso trabalho, já estão sendo 

realizadas em nosso grupo, com resultados bastante promissores, como a oxidação das 

isoxazolinas bicíclas aos respectivos isoxazóis biciclos. 
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 Obtenção de aminoácidos não naturais a partir da redução da ligação O-N das 

isoxazolinas. 
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 Muitas outras aplicações dos núcleos isoxazolínicos, assim como reações de 

cicloadição 1,3-dipolar com outros 1,3-dipolos, serão realizados, visando a obtenção de outros 

heterociclos e derivados. 

 Com relação à parte biológica, devido aos excelentes resultados prévios apresentados, 

em relação à atividade antiinflamatória e de toxicidade, serão realizados testes específicos 

para verificação da atividade analgésica e anestésica da série de substâncias obtidas. 
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5.0 – ESTUDO QUÍMICO 
 



 

 

5.1 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Enecarbamatos e Enamidas podem ser obtidos a partir da N-acilação da 1-piperideína. 

Devido à sua instabilidade, ela é formada e N-acilada in situ a partir do seu respectivo 

trímero. O trímero da 1-piperideína, por apresentar uma boa estabilidade, pode ser sintetizado 

em grande quantidade e armazenado por longo período. 

Diante do exposto, partimos para a obtenção do trímero da 1-piperideína (fig. 34), que 

foi preparado nas três etapas descritas a seguir: 
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Figura 34 

 

5.1.1 - PREPARAÇÃO DO TRÍMERO DA 1-PIPERIDEÍNA 51 (39) 
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1a Etapa: Obtenção do acetato de piperidínio 52 

  

Nesta etapa foi obtido o acetato de piperidínio 52, precursor da N-cloro piperidina 54. 



 

 

 A piperidina 53, disponível comercialmente, foi submetida à reação com ácido acético 

glacial, segundo as condições especificadas acima, obtendo-se o respectivo sal. Por ser uma 

reação quantitativa o produto foi utilizado sem prévia purificação (fig. 35). 
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Figura 35 

 
 

2a Etapa: Obtenção da N-cloropiperidina 54 

 

 O acetato de piperidínio 52, foi submetido à reação com hipoclorito de cálcio 

(Ca(OCl)2 ), resultando na N-cloração da piperidina 53, através de um mecanismo radicalar 

(fig 36).  

A solução de hipoclorito de cálcio (Ca(OCl)2 ), foi preparada segundo métodos 

descritos na literatura(39), a partir do hipoclorito de cálcio HTH para piscinas (65%). O 

doseamento da solução foi feito pelo método iodométrico (KI, Na2S2O3). 
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3a Etapa: Obtenção do Trímero da 1-piperideína 51 
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Figura 37 

A N-Cloropiperidina 54 reage com o hidróxido de potássio, convertendo-se na 1-

Piperideína 55. A 1-Piperideína 55, que é bastante instável, sofre trimerização no meio 

reacional, formando o trímero da 1-piperideína 51 (fig.37). O trímero pode ser armazenado 

por longo período, devido à sua grande estabilidade.  

 Cristais amarelos do trímero, devidamente caracterizados por métodos 

espectrométricos (RMN 13C), foram obtidos por cristalização em acetona resfriada à -20o C, 

com um rendimento global de 42% a partir da piperidina, conforme a literatura. 

 

5.1.2 - SÍNTESE DOS ENECARBAMATOS E ENAMIDAS ENDOCÍCLICAS DE 6 
MEMBROS (32) 

 

Dois enecarbamatos foram sintetizados: o N-(Etoxicarbonil)-2-piperideína 56, visando 

sua utilização no estudo e desenvolvimento da nova metodologia sintética, frente a inédita 

reação de cicloadição 1,3-dipolar com N-Óxido de nitrila e o N-(Benziloxicarbonil)-2-

piperideína 57, visando sua aplicação na rota sintética (ROTA 1; fig. 31) dos potenciais 

antiinflamatórios em questão. 

 As Enamidas N-(Benzoil)-2-piperideína 58 foram sintetizadas, visando sua aplicação 

na rota sintética alternativa (ROTA 2; fig. 31),  para obtenção das substâncias com potenciais 

atividades antiinflamatórias. 

 A síntese de enecarbamatos e enamidas endocíclicas de seis membros, a partir do seu 

respectivo trímero (da 1-piperideína), foi baseada em uma adaptação da síntese dos 

homólogos de 5 membros(31), visto que o mesmo procedimento da literatura não é apropiado 

para a série de 6 membros, com o qual se obtém rendimentos de apenas 3%(32).  

Nesta etapa, através da destrimerização do trímero da 1-piperideína e adição do agente 

N-acilante, cloroformato de benzila, sob refluxo, obteve-se o enecarbamato N-

benziloxicarbonil-2-Piperideína 57 (fig. 38). 

 O N-benziloxicarbonil-2-piperideína 57, foi obtido, no intuito de aplicá-lo na rota 

sintética em questão (rota 1), pois em etapas posteriores a desproteção do átomo de nitrogênio 

é favorecida com o substituinte Benziloxicarbonila, por reação de hidrogenólise. 

De modo semelhante, foi também sintetizado o N-etoxicarbonil-2-piperideína 56, 

utilizando o cloroformato de etila como agente acilante (fig. 38). Com a variação dos 

substituintes do átomo de nitrogênio, pode-se ver até que ponto ocorre interferência na 



 

 

reatividade da ligação dupla, pois além do efeito estérico, haverá também variação da 

conjugação da ligação dupla com a carbonila, tornando-a mais ou menos eletricamente densa. 
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Figura 38 

 

 

Com base na síntese dos enecarbamatos(32), realizada com bons rendimentos, 53% para 

o  enecarbamato 56 e 66% para o enecarbamato 57, utilizou-se a mesma metodologia para 

obtenção das enamidas endocíclicas 58. Os agentes acilantes utilizados foram os respectivos 

Cloretos de Benzoila, com substituintes no anel aromático em posições para ou meta, 

conforme pode ser visto na figura 38.  

Através da variação dos citados substituintes, sendo estes elétron-indutores ou elétron-

retiradores, foi possível obter as respectivas enamidas com rendimentos variando entre 50 -

88%, com propriedades eletrônicas distintas. 

 

 



 

 

5.1.3 - SÍNTESE DO CLOROOXIMIDOACETATO DE ETILA 59, PRECURSOR DO 
N-ÒXIDO DE NITRILA – CEFNO 61(40)  
 
 
 O N-óxido de nitrila - CEFNO, utilizado na reação de cicloadição 1,3-dipolar, foi 

obtido in situ, através do seu precursor clorooximidoacetato de etila 59. 

 O precursor do N-óxido de nitrila, clorooximidoacetato de etila 59, foi preparado 

através da oxidação da glicina 60 por NaNO2, em meio ácido (HCl), (fig. 39).  

Devido a sua grande estabilidade, ele pode ser armazenado em grandes quantidades 

por longo período e utilizado conforme necessidade. 
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5.1.4 - REAÇÃO DE CICLOADIÇÃO 1,3-DIPOLAR DE ENECARBAMATOS E 
ENAMIDAS COM O N-ÓXIDO DE NITRILA - CEFNO – ETAPA CHAVE 

 
5.1.4.1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A NOVA REAÇÃO(41) 
 
 

A reação de cicloadição [3+2] envolve espécies dipolares (1,3-dipolos) A com alquenos 

(ou alquinos) B (dipolarófilos), produzindo anéis de 5 membros C. O dipolo 1,3 contém 4 

elétrons π distribuídos sobre 3 átomos (fig.40). 
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Figura 40 

 
Segundo Woodward e Hoffman(42) é uma reação pericíclica com mecanismo 

concertado, ou seja, se passa por um estado de transição cíclico, onde a formação desse estado 



 

 

se dá de forma sincronizada. As altas estereo e regiosseletividades apresentadas neste tipo de 

reação, podem ser explicadas pela teoria de orbitais moleculares de fronteira (FMO)(17). 

 As reações de cicloadição dipolares são classificadas em 3 tipos, dependendo das 

energias relativas dos orbitais moleculares de fronteira do dipolo e do dipolarófilo: 1) Reações 

controladas pelos orbitais HOMO do dipolo/ LUMO do dipolarófilo, 2) Reações controladas 

pelos orbitais LUMO do dipolo/ HOMO do dipolarófilo e 3) Reações controladas pelos 

orbitais HOMO e LUMO de ambos (∆E próximos). 

 Portanto, uma análise dos coeficientes e dos níveis de energia dos orbitais HOMO e 

LUMO do dipolo e do dipolarófilo, nos indicará a possível reatividade e seletividade do 

sistema.  

Enecarbamatos e enamidas possuem ligação dupla rica em elétrons, portanto os 

respectivos orbitais HOMO são mais instáveis, possuindo maior energia. 

 Com relação aos N-óxidos de nitrila, especialmente o CEFNO 61, que possui 

grupamento elétron atrator (carbonila), o orbital LUMO está mais estabilizado, possuindo 

baixa energia relativa, fazendo com que a diferença de energia  (∆E)  entre esses orbitais seja 

menor do que o inverso (HOMO dipolo/ LUMO dipolarófilos). Muito provavelmente então, a 

demanda eletrônica será normal HOMO (dipolarófilos) LUMO (dipolo) (fig.41).  

A análise das energias relativas de orbitais de fronteira indica realmente que a reação 

de cicloadição 1,3-dipolar de enecarbamatos/enamidas com N-óxido de nitrila será regida pelo 

HOMO da enamida/enecarbamato e LUMO do N-óxido de nitrila, levando assim a um estado 

de transição de menor energia.  

A figura 41 apresenta os valores de energias relativas e os orbitais de fronteira da 

reação de cicloadição 1,3-dipolar de enecarbamatos com N-óxido de nitrila(43). 

LUMO 3,0 eV
enecarbamato

HOMO - 9,0 eV
enecarbamato

energia
 (eV)

LUMO - 0,5 eV
 dipolo

HOMO -11 eV
 dipolo

Estado Fundamental
 

Figura 41 



 

 

5.1.4.2 - DESENVOLVIMENTO DA NOVA METODOLOGIA 

 
Poucos precedentes de reações pericíclicas envolvendo enecarbamatos e enamidas 

endocíclicas de 6 membros foram relatados. Um desses precedentes, envolvia a tentativa de 

cicloadição [2+2] de enecarbamatos endocíclicos de 6 membros com cetenos, mas ao 

contrário de seus homólogos de 5 membros, eles não sofreram a reação de cicloadição, mas 

sim, sofreram β-acilação(36) (fig.42). 
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Este resultado mostra que, muito provavelmente, um mecanismo não concertado com 

intermediário dipolar é formado, ocorrendo à adição de um segundo equivalente do ceteno, ao 

invés da cicloadição [2+2] se concretizar. 

A reação de cicloadição 1,3-dipolar de enecarbamatos e enamidas endocíclicas de 6 

membros, com N-óxido de nitrila foram bem sucedidas em nosso trabalho, isto, 

provavelmente se deve à grande reatividade e propriedades eletrônicas do dipolo N-óxido de 

nitrila, quando comparadas aos cetenos das reações de cicloadição [2 + 2] e provavelmente à 

um estado de transição cíclico de menor energia, menos tencionado. 

A inédita reação de cicloadição 1,3-dipolar entre enecarbamatos/enamidas de 6 

membros e o N-óxido de nitrila “CEFNO”, constitui a etapa chave do processo (fig. 43 e 44). 

Até o presente momento, não havia relato na literatura de reações de cicloadição 1,3-dipolar 

envolvendo tais substâncias. Os novos heterociclos obtidos 62, 63 e 64 também inéditos, são 

potenciais intermediários na preparação de inúmeras substâncias com atividade biológica.  
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 As reações de cicloadição dos enecarbamatos 56 e  57 e das enamidas 58 com CEFNO 

61, apesar de apresentarem rendimentos apenas moderados, apresentam percentuais de 

conversão aos respectivos cicloadutos de aproximadamente 100%, devido à total recuperação 

em coluna cromatográfica das enamidas e enecarbamatos que não reagiram. Dessa forma tem-

se reações de caráter praticamente quantitativo. 

Os resultados foram confirmados a partir da identificação dos novos biciclos 

isoxazolínicos piperidínicos por métodos espectrométricos (RMN 13C, 1H, IV e MASSAS de 

alta resolução).  

Os sinais “diagnósticos”, bastante característicos do novo heterociclo, são 

respectivamente 6  ppm em 1H RMN e  ~ 90 ppm em 13C RMN, que determinam a formação 

do cicloaduto e a regioquímica da reação (Fig. 45).   

Devido à presença de uma ligação amídica, que possui relativa barreira rotacional, há a 

detecção de rotâmeros nos espectros de 1H RMN e 13C RMN. 



 

 

Os sinais de hidrogênios próximos a ligação amídica, além de aparecerem na maioria 

das vezes duplicados, aparecem deformados, sendo provavelmente os sinais dos hidrogênios 

voltados para parte convexa do biciclo. À medida que se afasta da ligação amídica, a 

separação dos sinais dos rotâmeros diminui, até não existir mais. Por exemplo, na metila da 

função éster. 

Na figura abaixo, é apresentado o cicloaduto benzoilado 64a com os dados 

espectrométricos (13C e 1H RMN). Os deslocamentos químicos estão em ppm. 
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Figura 45  

 

Todos estes resultados primeiramente foram confirmados experimentalmente, através 

do acompanhamento das reações por CCD, onde se percebe a formação de apenas um 

produto. Isto confirma todo o estudo teórico da reação, evidenciando a alta estéreo e 

regiosseletividade esperada, havendo a formação do diasteroisômero cis par d,l (Fig 46). 

A figura abaixo apresenta os possíveis produtos a serem formados a partir da reação de 

cicloadição, sendo destacado o único produto obtido, em virtude da seletividade já discutida. 
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 A minimização da energia conformacional, realizada pelo programa MOPAC (método 

AM1), com os diastereoisômeros cis e trans, revelou que as isoxazolinas piperidínicas trans 

possuem calores de formação maiores, sendo portanto menos estáveis (maior energia 

potencial) do que o diastereoisômeros cis.  

Para exemplificar, abaixo estão as estruturas minimizadas dos estereoisômeros N-p-

nitrobenzoila 64a, com os respectivos dados de calores de formação (fig 47). 



 

 

        

         Isoxazolina bicíclica trans                                        Isoxazolina bicíclica cis 

         p-nitrobenzoíla      p-nitrobenzoíla 

         Calor de formação: -44,101 Kcal / mol               Calor de formação:  -61,555 Kcal / mol 
 

PROGRAMA MOPAC (Método AM1) 

Figura 47 
 
 

A diferença de calor de formação entre ambos os diastereoisômeros é bastante 

considerável, indicando que o produto termodinâmico da reação, em caso de um provável 

equilíbrio, seria o biciclo cis. Mesmo considerando um mecanismo não consertado, dipolar 

por exemplo, o provável estado de transição para a formação do produto termodinâmico seria 

de menor energia, sendo provavelmente também o produto cinético da reação. 

 

Mecanismo proposto I 

• Mecanismo não concertado dipolar (fig. 48). 

Neste mecanismo consideramos a linearidade do N-óxido de nitrila (dipolo alenila) e a 

grande diferença dos valores de coeficiente de orbital HOMO do enecarbamato/enamida, que 

dificultam a formação simultânea das duas ligações na reação de cicloadição. A ligação do 



 

 

carbono β ao átomo de nitrogênio com o carbono do N-óxido de nitrila é concluída primeiro, 

formando um intermediário N-acil-imínio dipolar. 
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No intermediário N-acil-imínio, tem-se agora uma estrutura angular N-óxido-imina, 

que devido à maior proximidade espacial, possibilitará a adição do oxigênio ao carbono do 



 

 

acil-imínio, ocorrendo a interação frontal entre o orbital preenchido do oxigênio com o orbital 

LUMO do imínio (fig 48). 

Este mecanismo dipolar seria o único que poderia explicar um possível cicloaduto de 

estereoquímica relativa “trans”, que não foi formado, mas o estado de transição para sua 

formação, similar ao segundo ET do esquema acima, seria altamente tencionado, com 

interação mínima entre o orbital do oxigênio e o LUMO do imínio (ângulo de ~90o e não 

frontal). 

 
Mecanismo proposto II 

• Mecanismo concertado altamente assincronizado (fig. 49). 

 Este mecanismo, possivelmente menos provável, devido às particularidades estéreo-

eletrônicas do N-óxido de nitrila e do enecarbamato/enamida, explicaria a obtenção exclusiva 

do isômero cis. 

 Mesmo que ambas as ligações, em formação na cicloadição, sejam formadas 

simultaneamente (mecanismo concertado), não podemos imaginar total sincronia, ou seja, não 

poderiam ser formadas na mesma intensidade, devido justamente aos fatores de linearidade do 

dipolo e assimetria da ligação dupla do enerbamato/enamida. 
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 O Orbital HOMO do enecarbamato/enamida e o LUMO do N-óxido de nitrila 

interagiriam, ocorrendo a formação simultânea de ambas as ligações, de maneira 

assincronizada. Devido a assincronia na formação do estado de transição, a porção N-óxido de 

nitrila começaria a ficar angular favorecendo a ciclização (fig. 49). 

 Após confirmação do produto obtido, o passo seguinte foi trabalhar com o objetivo de 

aumentar os rendimentos da citada reação, e isto foi feito considerando algumas variáveis, 

como solventes utilizados na reação, bases, ordem e tempo de adição dos reagentes.  

Solvente: em princípio foi utilizado um sistema bifásico água/éter etílico, sendo 

posteriormente testado somente o éter etílico como solvente da reação. 

Base: as primeiras reações foram feitas com solução aquosa de carbonato de sódio, mas no 

transcorrer dos testes foi também utilizada solução etérea de trietilamina. 

Ordem de adição: quanto à ordem de adição, foram realizadas todas as variáveis possíveis 

com relação aos reagentes (enecarbamato, precussor do N-óxido de nitrila “CEFNO” e base) 

utilizados nas reações. 

Tempo de adição: o tempo de adição dos reagentes nos experimentos variou de 1,5h  à  4,5h. 

 Várias reações foram realizadas alterando-se todas estas variáveis apresentadas, onde o 

melhor resultado obtido foi quando se adicionou uma solução clorofórmica de 

clorooximidoacetato de etila (precursor) sobre a solução do enecarbamato e trietilamina, 

também em clorofórmio, sendo a adição feita durante 2h. Dessa forma, foi possível obter o 

produto  com um rendimento otimizado de aproximadamente 60%. 

 O rendimento da reação de cicloadição é drasticamente sensível ao tempo de adição. 

A adição da solução clorofórmica do precursor clorooximidoacetato de etila sobre o meio 

reacional, contendo o enecarbamato ou enamida, juntamente com a trietilamina, é feita 

lentamente gota a gota.  O dipolo N-óxido de nitrila é formado in situ. A partir deste 

momento, inicia-se a cicloadição entre o dipolo e o dipolarófilo. 

A adição do precursor deve ser lenta, pois a medida que o dipolo é formado, ocorre 

uma reação secundária de dimerização do N-óxido de nitrila. A adição rápida do precursor 

leva à formação de uma grande quantidade do dímero, havendo perdas na concentração do 

dipolo no meio reacional, acarretando em uma diminuição no rendimento da reação. Para que 

este problema fosse amenizado, adicionamos ao meio reacional dois equivalentes do 

precursor, sendo estas duas adições feitas separadamente. 



 

 

Toda enamida ou enecarbamato que não tenham sido convertidos nos respectivos 

cicloadutos são completamente recuperados, podendo ser reutilizados em novas reações de 

cicloadição, minimizando assim os custos do processo. 

 As reações de cicloadição 1,3-dipolar de enamidas piperidínicas com N-Óxido de 

nitrila foram feitas somente após todo o processo de otimização com enecarbamatos ter sido 

concluído. O procedimento experimental das reações de cicloadição para os enecarbamatos e 

enamidas são semelhantes, tendo inclusive rendimentos muito aproximados.   

 

5.1.5 - ROTA SINTÉTICA 

 
 Conforme foi aqui discutido, as isoxazolinas piperidínicas foram obtidas a partir da 

inédita reação de cicloadição 1,3-dipolar entre enecarbamatos/enamidas com N-óxido de 

nitrila. Para obtenção dos cicloadutos originados a partir das enamidas biciclas, seguiu-se a 

rota sintética 2 (fig.31, pg.22), e para obtenção dos cicloadutos  originados dos 

enecarbamatos  seguiu-se a rota sintética 1. 

 Em princípio, nossa proposta foi chegar aos produtos finais – as amidas isoxazolínicas 

N-benzoiladas 65 – seguindo a rota 1. Porém a reação de desproteção do nitrogênio 

piperidínico, através da reação de hidrogenólise do grupamento benziloxicarbonila (Cbz), não 

correu como esperado. A hidrogenólise, utilizando Pd(OH)2  como catalisador, parece ter 

levado à clivagem da ligação  N-O do anel izoxazolínico, impedindo assim, chegarmos aos 

produtos finais por esta rota. Houve formação de vários subprodutos, impedindo a 

identificação e utilização da rota 1 na obtenção dos produtos finais. 

 A hidrogenólise dos homólogos de 5 membros(44), seguindo a rota 1, foi realizada com 

bastante sucesso, paralelamente em nosso grupo de pesquisa, levando à formação do anel 

pirrolidínico desprotegido, que  seguida da adição dos respectivos cloretos de benzoila, 

chegou-se aos produtos finais, em ótimos rendimentos (fig. 50). Na série de 5 membros, não 

houve a redução da ligação O-N da isoxazolina. 

 A vantagem da utilização da rota 1, é que seria necessária a preparação de apenas uma 

substância intermediária, oriunda de um único enecarbamato, ao invés da síntese de várias 

enamidas. 



 

 

Pd(OH)2/H2
cloretos de 

benzoila

N

N

O

Cbz

R

N

N

O

H

R

R

N

N

O

R

O
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 A diferença de reatividade entre as izoxazolinas bicíclas formadas de 5 e 6 membros é, 

como pode ser visto, bastante significativa. A presença de apenas um metileno a mais na 

estrutura do anel piperidínico muda completamente a reatividade do sistema. As várias 

conformações espaciais admitidas pelo anel de 6 membros (piperidínico) em relação ao de 5 

membros (pirrolidínico) leva, inclusive, a obtenção de menores rendimentos  em reações 

semelhantes, como por exemplo na reação de cicloadição 1,3-dipolar dos respectivos 

enecarbamatos e enamidas.  

 Como caminho alternativo para a série de 6 membros, seguimos portanto  a rota 

sintética 2 proposta. 

 

5.1.6 - REAÇÃO DE AMONÓLISE DOS CICLOADUTOS DERIVADOS DAS 
ENAMIDAS ENDOCÍCLICAS N-BENZOILADAS 
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RENDIMENTO = 60 - 75%64
 

Figura 51 

 



 

 

  O Cicloaduto isoxazolínico N-(etoxicarbonil) 62 foi o primeiro utilizado na reação de 

hidrólise da função éster, que foi realizada com o intuito de se obter o respectivo ácido, 

utilizando-se como base o hidróxido de bário, Ba(OH)2. O processo de isolamento da reação 

não foi bem sucedido, obtendo-se rendimentos não satisfatórios e o produto formado foi um 

óleo viscoso. Utilizando-se como base o hidróxido de amônia, NH4OH, tem-se uma reação 

bem mais simples, obtendo-se as respectivas amidas 65, como produtos sólidos e de fácil 

purificação. 

 A função amida obtida na reação de amonólise é de fundamental importância para a 

atividade antiinflamatória desejada, como pode ser observado na metodologia, sendo 

conhecidas hoje, várias drogas antiinflamatórias com esta função presente.  

 Os cicloadutos 64, derivados das enamidas endocíclicas N-benzoiladas, também foram 

submetidos à reação de amonólise, utilizando-se NH4OH concentrado e amônia gasosa 

borbulhada no meio reacional (fig. 51). A reação se processou lentamente, sendo 

acompanhada através de cromatografia de camada delgada, onde percebeu-se a formação da 

amida, logo após o início da reação. 

  Com um tempo médio de 20h, todo o produto de partida fora consumido, sendo 

formado então a amida como produto majoritário da reação.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.2 – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 
5.2.1 - TRÍMERO DA 1-PIPERIDEÍNA(39) (ISÔMERO α) 51 
 

N

H

N N
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53 51  
 

5.2.1.1 - PREPARAÇÃO DO ACETATO DE PIPERIDÍNIO 52 
 

 Em um balão de duas bocas colocou-se 23 mL (0,238 moles) de piperidina e em 

seguida resfriou-se a - 5°  C. Sob forte agitação e sem ultrapassar a temperatura de  10° C, 

adicionou-se lentamente 13,4 mL (0,238 moles) de ácido acético glacial,  através de um funil 

de adição. Periodicamente colocou-se gelo picado no meio reacional para dissolver o produto 

formado. Obteve-se uma solução aquosa, límpida e viscosa, correspondendo ao acetato de 

piperidínio. 

 

5.2.1.2 - PREPARAÇÃO DA  N-CLOROPIPERIDINA 54 
 

 Em um balão de duas bocas de 250 mL, colocou-se 280 mL  de um solução 0,93 M de 

hipoclorito de cálcio (0,26 moles de Ca(OCl)2 )1. Em seguida, resfriou-se essa solução em 

banho de gelo/NH4Cl. Sob forte agitação e mantendo-se a temperatura do banho sempre 

abaixo de 0° C, adicionou-se lentamente, durante 1,5 h, a solução de acetato de piperidínio 

preparada anteriormente. Deixou-se a solução resultante em agitação por mais 15 min. Em 

seguida, fez-se a extração da solução amarelada resultante com éter etílico (3 x 100 mL). O 

extrato etéreo incolor foi seco durante a noite sob Na2SO4 anidro e armazenado em geladeira. 

                                            
1 Utilizou-se hipoclorito de cálcio HTH para piscinas (65%). A solução foi aferida pelo método iodométrico (KI, 
Na2S2O8). 



 

 

Concentrou-se o extrato etéreo seco em banho de água (~50° C), nunca ultrapassando 60° C. 

A solução etérea concentrada foi utilizada logo em seguida na reação subseqüente.  

 

5.2.1.3 - PREPARAÇÃO DO TRÍMERO DA 1-PIPERIDEÍNA 51 
 

A um balão de 2 bocas de 500 ml, equipado com funil de adição com equalização de 

pressão e condensador de refluxo, foram colocados 30,6 g (0,53 moles)  de hidróxido de 

potássio e 150 ml de etanol seco. Após completa dissolução do hidróxido de potássio em 

etanol, sob refluxo, adicionou-se lentamente durante 3 h, via funil de adição, a solução 

concentrada de N-Cloropiperidina preparada no dia anterior, mantendo-se sempre agitação 

magnética vigorosa. Após o término da adição, a suspensão amarelada resultante foi deixada 

sob refluxo por mais 2h e em seguida mantida em repouso absoluto a temperatura ambiente 

durante 24h. 

Filtrou-se o cloreto de potássio precipitado em funil de vidro sinterizado, lavando-se o 

precipitado com etanol. Após completa remoção do etanol em evaporador rotatório, obteve-se 

um líquido oleoso de cor castanha. 

O sal foi solubilizado em 150 mL de água destilada e em seguida foi feita a extração 

(3 x 80 mL de  éter etílico),  obtendo-se uma solução etérea do trímero, que possivelmente 

tenha sido retido na sal. Ao produto obtido da evaporação do etanol foi vertida a solução 

etérea, secando-se a solução resultante sob Na2SO4 anidro. 

Após remoção completa2 do solvente, obteve-se um líquido oleoso de cor castanha, 

que foi solubilizado em 9 mL de acetona. A cristalização foi efetuada a -18° C (freezer). Os 

cristais obtidos, ainda congelados, foram lavados com acetona resfriada (abaixo de -20°C). 

Obtiveram-se 9,3g do trímero 51, cristais amarelos, correspondendo a um rendimento de 47%. 

Os cristais podem ser armazenados por mais de 1 ano em recipientes secos. Dados de  1H  e 
13C RMN do produto estão de acordo coma literatura  para o isômero α.. Ponto de Fusão 58° 

C (conforme literatura). 

 

DADOS ESPECTROMÉTRICOS DE  51 
1H RMN (CDCl3, δ, ppm, 300 MHz, t.a.). 

                                            
2 A remoção do solvente deve ser eficiente, pois traços do solvente podem dificultar a cristalização. 



 

 

1,28 (m, 3 H); 1,56 (m, 6 H); 1,71 (m, 9H); 2,03 (m, 3 H); 2,79 (dd; 3 H); 3,12 (m, 3 

H). 
13C RMN (CDCl3, δ, ppm, 75 MHz, t.a.). 
82,0 (CH); 46,4 (CH2); 29,2 (CH2); 25,8 (CH2); 22,3 (CH2) 

 

5.2.2 - N-(BENZILOXICARBONIL)-2-PIPERIDEÍNA  57 
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 Uma solução do trímero da 1-piperideína 51 (2g; 8,01 mmoles) e trietilamina (2,2 mL; 

16.06 mmoles) em THF seco (85 mL) foi levada à refluxo. À esta solução sob refluxo 

adicionou-se lentamente, via seringa, durante 30 min, uma solução de cloroformato de benzila 

(2,28 mL; 16,06 mmoles; 4,0 mL de THF seco). Após o termino da adição, obteve-se uma 

suspensão levemente amarelada, que foi deixada em agitação por mais 3,0 h adicionais. 

 A suspensão amarelada foi filtrada em funil sinterizado e após remoção do solvente, 

obteve-se um óleo amarelado. O produto foi submetido à cromatografia em coluna “flash” 

(gel de sílica, AcOEt/hexano 1:19). Obteve-se 2,3 g do enecarbamato 57, um óleo incolor, 

correspondendo a um rendimento de 66%. Rf – 0,26 (AcOEt/hexano 1:19). 

 
 
5.2.3 - N-(ETOXICARBONIL)-2-PIPERIDEÍNA 56 
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Procedimento experimental idêntico ao item 2. 



 

 

 Trímero da 1-piperideína 51 (3,12g; 12,85 mmoles), trietilamina  (5,4 mL; 38,55 

mmoles), THF seco (130 mL), cloroformato de benzila (3,6 mL; 38.55 mmoles; 6,0 mL de 

THF seco). O produto foi submetido á cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica, 

AcOEt/hexano 1:19). Obteve-se 3.18 g do enecarbamato 56, um óleo incolor, correspondendo 

a um rendimento de 53%. Rf – 0,2 (AcOEt/hexano 1:19). 

 

DADOS ESPECTROMÉTRICOS DE 56 

 
1H RMN (CDCl3, δ, ppm, 300 MHz, t.a.), presença de rotâmeros. 
1,26 (t, J = 6,9 Hz, 3H); 1,80 (sl, 2H); 2,02 (m, 2H); 3,58 (m, 1H); 4,17  (q, J= 6,9 Hz, 

2H); 4,83 e 4,92  (m, 1H, rotâmeros); 6,74 e 6,84 (d, J = 8,4 Hz, 1H, rotâmeros). 
13C RMN (CDCl3, δ, ppm, 75 MHz, t.a.), presença de rotâmeros. 
14,5 (CH3); 21.4 e 21,2 (CH2, rotâmeros); 21.5 (CH2); 41,9 e 42,2 (CH2, rotâmeros); 

61,6 (CH2); 105.9 e 106,2 (CH, rotâmeros); 124.9 e 125,3 (CH, rotâmeros); 153,3 

(C=O). 

I.V. (pastilha KBr, cm-1) principais sinais. 
2.929, 1709, 1653, 1411, 1377, 1343, 1256, 1231, 1114, 1055, 990, 767, 716.  

 

5.2.4 - N-(4-NITROBENZOIL)-2-PIPERIDEÍNA 58a 
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Procedimento experimental idêntico ao item 2. 

 Trímero da 1-piperideína 51  (2g;  8,03 mmoles), trietilamina  (2,2 mL; 16,06 mmoles) 

e THF seco (85 mL), cloreto de 4-nitrobenzoila (3,72g; 16,06 mmoles em 4 mL de THF 

seco). Após remoção do solvente, obteve-se um óleo amarelo escuro e viscoso. 

Cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica, AcOEt/hexano 1:5) forneceu 2,3g da enamida 

58a, correspondendo a um rendimento de 62%. Rf = 0,27 (AcOEt/hexano 1:5). 

 



 

 

5.2.5 - N-(3-NITROBENZOIL)-2-PIPERIDEÍNA 58b 
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51 58b  
Procedimento experimental idêntico a reação 3.  

Trímero da 1-piperideína 51 (2g; 8,03 mmoles), trietilamina  (2,23 mL; 16,06 mmoles) 

e THF seco (85 mL), cloreto de 3-nitrobenzoila (3,72g; 16,06 mmoles em 4 mL de THF 

seco). 

  Cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica, AcOEt/hexano 1:4), forneceu 1,73g 

da enamida 58b, correspondendo a um rendimento de 50,3%. Rf = 0,21 (AcOEt/hexano 1:4). 

 

5.2.6 - N-(4-METOXIBENZOIL)-2-PIPERIDEÍNA 58c 
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Procedimento experimental idêntico a reação 3. 

 Trímero da 1-piperideína 51 (1,8g; 7,2 mmoles), trietilamina (2,01 mL; 14.4 mmoles) 

e THF seco (80 mL), cloreto de 4-metoxibenzoila (2,46g; 14,45 mmoles em 4 ml de THF 

seco). O produto foi submetido á cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica, 

AcOEt/hexano 3:7). Obteve-se 2.76g da enamida 58c, correspondendo a um rendimento de 

88%. Rf = 0,25 (AcOEt/hexano 1:4). 

 

5.2.7 - N-(4-FLUORBENZOIL)-2-PIPERIDEÍNA 58d 
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Procedimento experimental idêntico a reação 3. 

 Trímero da 11-piperideína 51 (1,8g; 7,2 mmoles), trietilamina (2,01 ml; 14,4 mmoles) 

e THF seco (80 mL), cloreto de 4-terbutilbenzoila (2,3g; 14,4 mmoles em 4 mL de THF 

seco). Cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica, AcOEt/hexano 1:3). forneceu 2,54g da 

enamida 58d, correspondendo a um rendimento de 86%. Rf = 0,4 (AcOEt/hexano 1:4). 

5.2.8 - N-(4-TERBUTILBENZOIL)-2-PIPERIDEÍNA 58e 
 

N N

N N

O

51 58e
 

 
Procedimento experimental idêntico a reação 3. 

 Trímero da 1-piperideína 51 (2g; 8,03 mmoles), trietilamina (2,23 mL; 16,06 mmoles) 

e THF seco (85 mL), cloreto de 4-terbutilbenzoila (3,15g; 16,06 mmoles em 4 mL de THF 

seco).  

 O produto foi submetido á cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica, 

AcOEt/hexano 1:9). Obteve-se 2,8g da enamida 58e, correspondendo a um rendimento de 

72%. Rf = 0,32 (AcOEt/hexano 1:9). 

 
5.2.9 – CLOROOXIMIDOACETATO  DE  ETILA(40)  59  
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 Em um balão de 250 mL foi adicionado o cloridrato da glicina etíl-éster 60 (10,2g; 73 

mmoles), água estilada (15 mL) e ácido clorídrico concentrado (6,3 mL; 73 mmoles). Em 

seguida, resfriou-se essa solução em banho de gelo/NH4Cl. Sob forte agitação e mantendo-se 

a temperatura do banho sempre abaixo de 0° C, adicionou-se lentamente, via funil de adição, 

a solução de nitrito de sódio (5,1g; 73 mmoles; 9 mL de água). Ao término desta adição, 

repetiu-se o processo, adicionando-se mais um equivalente de HCl  e de nitrito de sódio. 

Deixou-se a solução resultante em agitação por mais 15 min à mesma temperatura. Em 

seguida, o produto foi extraído com clorofórmio (4 x 40 mL) e seco sob sulfato de sódio 

anidro.  

  Após remoção do solvente, seguido de adição de hexano, ocorre precipitação de 

cristais brancos, que são lavados com hexano e secos sob vácuo. Obteve-se 5g do produto 

identificado como 59, correspondendo a um rendimento de 45%. Identificação - Ponto de 

Fusão 80° C, conforme literatura. 

5.2.10 – 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4-b]-PIRIDINA 
DICARBOXILATO DE 3-ETILA 7-BENZILA  63 
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 A um balão de 100 mL, acoplado com funil de adição com equalizador de pressão e 

agitador magnético, foi adicionado o enecarbamato 57 (1,0g; 4,6 mmoles), trietilamina (0,81 

ml; 5,8 mmoles) e clorofórmio seco (14 ml). A esta solução, sob forte agitação, adicionou-se 

lentamente durante 2h a solução clorofórmica do 59 (0,8g; 5,29 mmoles; 4 ml de CHCl3), 

precursor do CEFNO, que é formado in situ. Logo após o término desta primeira adição, 

adicionou-se um segundo equivalente de trietilamina e do precursor nas mesmas condições. A 

reação foi acompanhada através de cromatografia de camada delgada, onde percebeu-se  a 

formação do produto (cicloaduto) logo após o início da adição do precursor. 

 Lavou-se a fase orgânica com água destilada (50 ml) e após separação das fases, a fase 

aquosa foi extraída com clorofórmio (2 x 40 ml). As fases orgânicas foram combinadas e 

secas sob Na2SO4 anidro. Após remoção do solvente obtve-se um óleo amarelo escuro e 

bastante viscoso.O produto bruto foi submetido à cromatografia em coluna “flash” (gel de 



 

 

sílica, AcOEt/Hexano 1:5). Obteve-se 0,83g do cicloaduto 63, um líquido incolor pouco 

viscoso, correspondendo a um rendimento de 54%. Rf = 0,16 (AcOEt/hexano 1:5). 

 
 
DADOS ESPECTROMÉTRICOS DE 63 
 
1H RMN (CDCl3, δ, ppm, 300 MHz, t.a.), presença de rotâmeros. 
1,36 (t, J = 7,2 Hz, 3H); 1,68 (m, 4H); 3,35 (m, 2H); 3,76 e 3,86 (sl, 1H, rotâmeros); 

4,36 (m, 2H); 5,18 (s, 2H); 6,56 e 6,73 (m, 1h, rotâmeros); 7,36 (sl, 5H).  
13C RMN (CDCl3, δ, ppm, 75 MHz, t.a.). 
14,0 (CH3); 18,9 (CH2); 21,4 (CH2); 40,0 (CH2); 41,0 (CH); 62,0 (CH2); 67,9 (CH2); 

89,4 (CH); 128,0 (CH); 128,2 (CH);128,5 (CH); 135,7 (C);156,1 (C=O); 160,1 (C=O). 

I.V. (janela de KBr, cm-1) principais sinais. 
2.958, 1.714, 1.581, 1.417, 1.327, 1.248, 1.129, 942, 913, 757. 

 

5.2.11 - 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4-b]-PIRIDINA-3,7-                
DICARBOXILATO DE ETILA  62 
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 Procedimento experimental idêntico a reação 10. 

 Enecarbamato 56 (0,8g; 5,16 mmoles), trietilamina (0,9 mL; 6,53 mmoles), 

clorofórmio seco (15 mL), precursor 59  (0,9g; 5,94 mmoles, 4 ml de clorofórmio) dois 

equivalentes. 

 Cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica AcOEt/hexano 3:7) forneceu 0,63g do 

cicloaduto 62, um óleo incolor, correspondendo a um rendimento de 45%. Rf = 0,28 

(AcOEt/hexano 3:7). 

 

DADOS ESPECTROMÉTRICOS DE 62 

 
1H RMN (CDCl3, δ, ppm, 300 MHz, t.a.), presença de rotâmeros. 



 

 

1,29 (t, J = 7,3 Hz, 3H); 1,37 (t, J = 7,3 Hz 3H); 1,72 (m, 4H); 3,22 (m, 1H); 3,41 (sl, 

1H); 3,78 (sl, 1H); 4,22 (q, J = 7,3 Hz, 2H); 4,34 (m, 2H); 6,71 e 6,57 (dl, 1H, 

rotâmeros). 
13C RMN (CDCl3, δ, ppm, 75 MHz, t.a.), presença de rotâmeros. 
14,0 (CH3); 14,4 (CH3);18,9 (CH2); 21,4 (CH2); 40,0 (CH2); 41,0 (CH); 62,0 (CH2); 

62,3 (CH2); 89,5 (CH); 155,0 (C=O); 160,2 (C=O). 

I.V. (janela de KBr, cm-1) principais sinais. 
2.981, 1.716, 1.417, 1.377, 1,336, 1.250. 

E.M – Alta Resolução (m/z). Calculado 270.12157, encontrado 270.12187. 
Principais sinais. 
68.04657, 82.06245, 107.05617, 127.06016, 155.09358, 181.09564, 197.09058,  

225.08570,  253.117994 (100%),  270.12187 (M+).  

 

 

 

5.2.12 - 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4-b]-PIRIDINA-3-        
CARBOXILATO DE ETILA E 7-(4-NITROBENZOILA)  64a 
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Experimental idêntico à reação 10. 

 Enamida 58a (2g; 8,6 mmoles), trietilamina (1,45 mL; 10,4 mmoles), clorofórmio seco 

(17 mL), precursor  59  (1,43g; 9,48 mmoles, 4 ml de clorofórmio) dois equivalentes. 

 Cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica AcOEt/hexano 3:7) forneceu 0,9g do 

cicloaduto 64a correspondendo a um rendimento de 30%. Rf = 0,2 (AcOEt/hexano 3:7). 

 

5.2.13 - 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4-b]-PIRIDINA-3-        
CARBOXILATO DE ETILA E 7-(3-NITROBENZOILA)  64b 
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 Enamida 58b (1,73g; 7,4 mmoles), trietilamina (1,25 mL; 9,0 mmoles), Clorofórmio 

seco (15 mL), precursor 59 (1,24g; 8,2 mmoles, 4 ml de clorofórmio) dois equivalentes. 

 O produto foi purificado através de cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica 

AcOEt/hexano 3:7). Obteve-se assim 0,85g do cicloaduto 64b correspondendo a um 

rendimento de 33%. Rf = 0,15 (AcOEt/hexano 3:7). 

 

 

 

 
5.2.14 - 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4-b]-PIRIDINA-3-        

CARBOXILATO DE ETILA E 7-(4-METOXIBENZOILA)  64c 
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Enamida 58c (2,8g; 12,9 mmoles) trietilamina (2,17 mL 15,6 mmoles), clorofórmio 

seco (26 mL), precursor 59 (2,14g; 14,19 mmoles; 5 ml de clorofórmio)  dois equivalentes. 

 Cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica AcOEt/hexano 1:3) forneceu 2,01g do 

cicloaduto 64c correspondendo a um rendimento de 47%. Rf = 0,15 (AcOEt/hexano 1:3). 

 

 



 

 

5.2.15 - 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4-b]-PIRIDINA-3-        
CARBOXILATO DE ETILA E  7-(4-FLUORBENZOILA)  64d 
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 Enamida 58d (2,17g; 10,6 mmoles), trietilamina (1,78 mL; 12,8 mmoles), clorofórmio 

seco (22 mL), precursor 59 (1,76g; 11,6 mmoles; 5 ml de clorofórmio) dois equivalentes. 

 Cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica AcOEt/hexano 1:3) forneceu 1,52g do 

cicloaduto 64d correspondendo a um rendimento de 45%. Rf = 0,18 (AcOEt/hexano 1:3). 

 

 
 
 
5.2.16 - 3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4-b]-PIRIDINA-3-        

CARBOXILATO DE ETILA E 7-[4-(t-BUTIL)BENZOILA]  64e 
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 Enamida 58e (2,65g; 10,93 mmoles), trietilamina (1,84 mL; 13,2 mmoles), 

clorofórmio seco (22 mL), precursor 59 (1,81g; 12,0 mmoles; 5 ml de clorofórmio) dois 

equivalentes. 

 Cromatografia em coluna “flash” (gel de sílica AcOEt/hexano 1:9), forneceu 1,84g do 

cicloaduto 64e correspondendo a um rendimento de 47%. Rf = 0,2 (AcOEt/hexano 1:5). 

 



 

 

5.2.17 – 7-(4-NITROBENZOILA)-3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO -[5,4b]-
PIRIDINA- 3-CARBOXAMIDA    65a  
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 À um balão de 500 mL, acoplado com condensador de refluxo e agitador magnético 

adicionou-se 250 mL de NH4OH concentrado. Elevou-se a temperatura do banho até 70° C, 

ocorrendo desprendimento de NH3 gasoso. A amônia gasosa foi canalizada ao balão da reação 

de amonólise. Ao balão da reação adicionou-se o cicloaduto 64a (0,932g; 2,68 mmoles) a ser 

hidrolisado juntamente com THF (100 mL) e NH4OH concentrado (25 mL). A reação foi 

acompanhada através de cromatografia de camada delgada, onde percebe-se o consumo lento 

do cicloaduto 64a e a formação do produto hidrolisado, levando-se em média 20h para o 

término da reação. 

 Após remoção do THF, ocorreu precipitação da amida na fase aquosa. Filtrou-se o 

produto in vacuo e após solubilização em acetato de etila e clorofórmio, a fase orgânica é seca 

com sulfato de sódio anidro, removendo-se assim toda a água existente. Após remoção do 

solvente obteve-se o produto praticamente puro. 

 Após recristalização da amida em acetato de etila à quente, obtém-se 0,58g da amida 

65a, correspondendo a um rendimento de 68%. Rf = 0,25 (AcOEt/hexano 7:3). 

 
5.2.18 - 7-(3-NITROBENZOILA)-3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4b]-

PIRIDINA- 3-CARBOXAMIDA    65b 
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 Cicloaduto 64b (1,02g; 2,94 mmoles), THF (100 mL), NH4OH concentrado (25 mL). 

O produto foi purificado por recristalização em acetato de etila à quente, fornecendo 0,66g 

amida 65b, correspondendo a um rendimento de 71%. Rf = 0,29 (AcOEt/hexano 7:3). 

 

5.2.19 - 7-(4-METOXIBENZOILA)-3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4b]- 
PIRIDINA- 3-CARBOXAMIDA    65c  
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 Cicloaduto 64c (1,25g; 3,7 mmoles), NH4OH concentrado (25 mL), THF (100 mL). 

Recristalização em acetato de etila á quente forneceu 0,73g da amida 65c, correspondendo a 

um rendimento de 65%.  Rf = 0,28 (AcOEt/hexano 7:3). 

5.2.20 - 7-(4-FLUORBENZOILA)-3a, 4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4b]- 
PIRIDINA- 3-CARBOXAMIDA    65d  
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 Cicloaduto 64d (1,0g; 3,1 mmoles), NH4OH concentrado (25 ml), THF (100 ml). O 

produto foi recristalizado em acetato de etila à quente. Obteve-se 0,54g da amida 65d, 

correspondendo a um rendimento de 60%. Rf = 0,35 (AcOEt/hexano 7:3). 

 
 
5.2.21 - 7-[4-(t-BUTIL)BENZOILA)-3a,4,5,6,7,7a-HEXAHIDROISOXAZOLO-[5,4b]- 

PIRIDINA- 3-CARBOXAMIDA    65e 
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 Cicloaduto 64e (1,28g; 3,9 mmoles), NH4OH concentrado (32 ml), THF (110 ml). 

Cromatografia em coluna “flash” (sílica gel, AcOEt/Hexano 3:7), forneceu  0,89g  da amida  

65e, correspondendo a um rendimento de 70%. Rf = 0,20 (AcOEt/hexano 3:7). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.0 – ESTUDO BIOLÓGICO 
 
6.1 - ATIVIDADE ANTIMICROBIANA – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Os antibióticos são substâncias produzidas por diversos grupos de microrganismos, 

que inibem o crescimento de outros microrganismos, podendo eventualmente destruí-los. 

Todavia, o uso comum quase sempre se estende o termo antibiótico para agentes 

antimicrobianos, pois estes englobam também os agentes sintetizados em laboratório.(45) 

 
 A determinação da atividade antimicrobiana constitui um dos métodos de caracterizar 

o espectro de sensibilidade dos microrganismos aos antibióticos e quimioterápicos, sendo esta 

sensibilidade – antibiograma – umas das provas mais solicitadas para selecionar o agente 

terapêutico no tratamento de uma infecção bacteriana.(46) 

 

 A determinação da atividade antimicrobiana foi realizada através do teste de disco, 

denominado de ensaio de difusão em ágar, segundo o método descrito por Bauer et all. 

(1966). Este método informa se o microrganismo é sensível ou resistente a um determinado 

antibiótico, através da formação do halo de inibição (47).  

 
 Diante do exposto, foi realizada a determinação da atividade antimicrobiana in vitro 

para as substâncias 58, 64, e 65, sintetizados entre intermediários e produtos finais, bem como 

a Concentração Mínima Inibitória (CMI) para os compostos 58.  

 
Em relação aos nossos resultados, foram considerados positivos aqueles cujos halos de 

inibição tenham sido igual ou superior a 10 mm. 

 
Conforme observado no gráfico 01, as substâncias 58e, 65a e 65e apresentaram 

atividade para Bacillus subtilis, com halo de inibição respectivamente 13, 12 e 11 mm. Os 

demais compostos testados foram inativos, ou apresentaram zonas de inibição inferior a 10 

mm para todas as bactérias testadas.  
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Gráfico 01: Halos de inibição contra Bacillus subtilis, em meio Agar Nutritivo e Muller 

Hinton, das substâncias  58e,  65a e 65e  

 

As enamidas 58 apresentaram atividade para os fungos Fusarium moniliforme e 

Aspergillus niger, como pode ser observado no gráfico 2. As substâncias 58a e 58d  

apresentaram atividade para F. moniliforme, enquanto as substâncias 58b e 58c  exibiram 

halos de inibição de 15 mm para estes mesmos fungos. Para A. niger, as substâncias 58a e 

58b mostraram halos de inibição respectivamente de 10 e 13 mm, enquanto que para os 

produtos 58c e 58d, os halos de inibição foram de 15 mm.  
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Gráfico 02: Halos de inibição contra Aspergillus niger, Fusarium moniliforme e Candida sp 

(4249), em meio Saboreaud Agar, das substâncias 58. 

Candida sp (4249), isolada de pacientes imunodeprimidos, apresentou uma 

significativa sensibilidade a substância  58e,  com halo de inibição de 20 mm. 

A partir destes resultados, foi determinada a Concentração Mínima Inibitória (CMI) 

em meio sólido, das substâncias 58, para verificar a sensibilidade  dos fungos  Aspergillus 

niger,  Fusarium moniliforme e Candida sp (4249), a estas substâncias. 

A substância 58a, apresentou a menor CMI, entre 75 e 150 µg/mL  para o F. 

moniliforme, enquanto que para  A. niger e Candida sp a CMI ficou entre  150  e 300 µg/mL 

para as  substâncias 58a, 58b e 58c. A atividade inibitória contra Candida sp (4249) das 

substâncias 58d e 58e foi > 300µg/mL como pode ser observado na tabela 1. 

 
           COMPOSTO 
FUNGOS 

58a 58b 58c 58d 58e 

Fusarium  
moniliforme 

75 - 150 150 - 300 150 - 300 > 300 150 - 300 

Aspergillus niger 150 - 300 150 - 300 150 - 300 150 - 300 > 300 

Cândida sp 
(4249) 

150 - 300 150 - 300 150 - 300 > 300 > 300 

 

Tabela 01: Concentração Mínima Inibitória em µg/mL das substâncias 58, para os 

microrganismos Fusarium moniliforme, Aspergillus niger e Cândida sp (4249). 

 
 

6.2 - ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA - GRÁFICOS 
  
 A inflamação, definida como reação do tecido vivo vascularizado a uma agressão, se 

caracteriza pelas seguintes reações: dilatação, aumento da permeabilidade vascular, migração 

dos leucócitos das vênulas e capilares e desenvolvimento subseqüente de exudato nos tecidos 

lesados(49). Os sinais característicos da inflamação se dividem em quatro: rubor, calor, dor e 

tumor. 



 

 

 A resposta inflamatória é mediada por uma série de compostos endógenos, incluindo 

fatores imunológicos e quimiotáxicos, proteínas do sistema do complemento, histamina, 

bradicinina, leucotrienos e prostaglandinas, entre outros(48). 

 As prostaglandinas e leucotrienos contribuem significativamente para patogenia dos 

sinais e sintomas da inflamação. A PGE2, PGI2 (prostaciclina) e PGD2 aumentam 

acentuadamente a formação do edema e infiltração leucocitária,  facilitando o fluxo sanguíneo 

para região inflamada(45). 

 A histamina é considerada um dos principais mediadores da inflamação aguda, 

produzindo vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, o que contribui para 

formação do edema e espasmo da musculatura lisa. A bradicinina age localmente, induzindo 

dor, vasodilatação e aumentando a permeabilidade vascular(45). 

 Os medicamentos antiinflamatórios não esteróides (MAINES), são usados para tratar 

dor leve ou temperatura corporal elevada, artrite e outros distúrbios inflamatórios como gota e 

hiperuricemia. 

 Os MAINES agem através da inibição da ciclooxigenase, enzima responsável pela 

biosíntese das prostaglandinas. 

 Dentre os muitos métodos usados para avaliação de drogas antiinflamatórias, destaca-

se o edema de pata induzido por um agente flogístico, no caso o mucopolissacarídeo 

carragenina, extraída de uma erva marítima Chondrus crispus.(50). 

 O método do edema de pata induzido por carragenina, quando comparado a outros 

métodos, é bastante conveniente, pois consome menos tempo e é mais sensível para detectar 

atividade de drogas antiinflamatórias(51). 

 Para avaliação da atividade antiedematogênica foram testadas as amidas N-

benzoiladas 65, padrão Indometacina e solução salina 0,9%, como grupo controle, 

administrados em diferentes doses através da Via Intraperitoneal (VIP), em ratos Wistar 

(Ratus novergicus). 

  Os resultados estão apresentados nos gráficos abaixo e foram expressos em percentual 

de inibição do edema em relação ao grupo controle (gráfico 07), e medida do volume do 

edema durante as seis horas do experimento, para cada composto testado. 
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Gráfico 03 – Comparação do desenvolvimento do edema de pata por injeção subplantar de 
carragenina, em ratos machos tratados por VIP, com a substância 65a, Indometacina e  
Solução Salina 0,9%. Os valores representam a média do volume da pata (mL) ± EPM (Erro 
Padrão Médio) Resultados significativos para p < 0,05 comparado com o grupo controle (teste 
t de  students). 
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Gráfico 04 – Comparação do desenvolvimento do edema de pata por injeção subplantar de 
carragenina em ratos machos tratados por VIP, com a substância 65c, Indometacina e  
Solução Salina 0,9%. Os valores representam a média do volume da pata (mL) ± EPM (Erro 



 

 

Padrão Médio) Resultados significativos para p < 0,05 comparado com o grupo controle (teste 
t de  students). 
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Gráfico 05 – Comparação do desenvolvimento do edema de pata por injeção subplantar de 
carragenina em ratos machos tratados por VIP, com a substância 65d, Indometacina e  
Solução Salina 0,9%. Os valores representam a média do volume da pata (mL) ± EPM (Erro 
Padrão Médio) Resultados significativos para p < 0,05 comparado com o grupo controle (teste 
t de  students). 
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Gráfico 06 – Comparação do desenvolvimento do edema de pata por injeção subplantar de 
carragenina em ratos machos tratados por VIP, com a substância 65e, Indometacina e  
Solução Salina 0,9%. Os valores representam a média do volume da pata (mL) ± EPM (Erro 



 

 

Padrão Médio) Resultados significativos para p < 0,05 comparado com o grupo controle (teste 
t de  students). 
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Gráfico 07: Percentual de inibição do edema de pata induzido por carragenina, em ratos 
machos, para as substâncias 65a, 65c, 65d e 65e e Indometacina. Considera-se o grupo 
controle como 100% do edema. 
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Gráfico 08 – Comparação do desenvolvimento do edema de pata por injeção subplantar de 
carragenina em ratas fêmeas tratadas por VIP, com a substância 65e e Solução Salina 0,9%. 



 

 

Os valores representam a média do volume da pata (mL) ± EPM (Erro Padrão Médio) 
Resultados significativos para p < 0,05 (3a  a 6a  hora) comparado com o grupo controle (teste 
t de  students). 
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Gráfico 09 – Comparação do desenvolvimento do edema de pata por injeção subplantar de 
carragenina em machos e fêmeas tratadas por VIP, com a substância 65e. Os valores 
representam a média do volume da pata (mL) ± EPM (Erro Padrão Médio).  
 
 
 O gráfico 07 apresenta o percentual de inibição do edema, a cada hora, para todos os 

produtos testados. A atividade antiedematogênica foi mais expressiva, quando tratou-se os 

animais com a substância 65a, atingindo  o pico máximo de inibição, na quinta e sexta hora 

com 68% e superando o padrão indometacina na terceira hora do ensaio.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.3 - ATIVIDADE ANTIMICROBIANA – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Os testes de atividade antimicrobiana, denominados de difusão em Agar, foram 

realizados segundo o método Bauer et all (1966)(47). 

As substâncias 58, 64 e 65, obtidas sinteticamente neste trabalho, foram submetidos ao 

“screening” antimicrobiano,  sendo utilizado os seguintes meios de cultura: 

 

• Mueller-Hinton Agar    (MH) 

• Agar-Nutritivo              (AN) 

• Agar Sabouraud            (SAB) 

• Metanol – PA 
 

 Todos os microorganismos testes são procedentes da coleção de microorganismos do 

Departamento de Antibióticos da UFPE e do IMR (Instituto de Micologia). 

 

• Staphilococcus  aureus  -  1 

•    Bacillus subtilis  -  16 

• Escherichia coli  -  39 

• Pseudomonas aeruginosa - 224 

• Aspergillus niger - 2003 

• Colletotrichum graminicola 2403 

• Fusarium oxiporum  - 2414 

• Fusarium moniliforme - 2409 

• Candida albicans  -  1007 

• Candida tropicalis  -  1002 

• Candida sp  -  4224  - IMR 

• Candida sp  -  2224   - IMR 

• Candida sp  -  720   -   IMR 

• Candida sp  -  4249   - IMR 

 

 

As Candidas spp utilizadas nos experimentos, foram isoladas de pacientes 

imunodeprimidos do Hospital das Clínicas da UFPE, portadores de HIV e fazem parte da 

Coleção do Departamento de Micologia (IMR) UFPE.  

Foram pesados 10 mg de cada um dos produtos a serem testados e solubilizados em 1 

mL de metanol, correspondendo a uma concentração de 10.000 µg/mL. 

Os meios de cultura Muller-Hinton, Agar Nutritivo e Sabouraud Agar foram 

preparados segundo as instruções dos seus fabricantes e esterilizados em autoclave à 121° por 

15 minutos. Os meios sólidos de Mueller-Hinton e Agar Nutritivo foram utilizados para a 



 

 

avaliação da atividade antibacteriana e o meio sólido Sabouraud Agar, para avaliação da 

atividade antifúngica.  

Em placas de Petri estéreis de 9 cm de diâmetro,  foram adicionados 10 mL  do meio 

de cultura e colocadas em superfície plana até completa solidificação. 

Os inóculos bacterianos foram obtidos a partir de uma cultura de 24 horas de cultivo. 

As suspensões foram preparadas utilizando-se água destilada esterilizada e turbidez para o 

grau 4, da  escala de Mac Farland(52), equivalente  a 107 - 108 UFC/mL. Desta suspensão, foi 

retirado 100 µL e espalhada com alça de Drigalski em toda superfície da placa. 

 Discos de papel de filtro com diâmetro de 6 mm foram saturados com 30 µL da 

solução da substância a ser  testada, correspondendo a 300 µg de cada produto no disco.  

Após completa evaporação do solvente nos discos de papel, estes foram aplicados na 

superfície dos meios. As placas foram incubadas por 24 horas em estufa à 37° C para as 

bactérias e 48 horas à 30° C para os fungos. Após incubação, foram efetuadas as leituras dos 

diâmetros dos halos de inibição em milímetros (mm).  

 

Determinação da Concentração Mínima Inibitória – CMI 

 
 A determinação da Concentração Mínima Inibitória (CMI) foi realizada, em meio 

sólido, com as substâncias que apresentaram os maiores halos de inibição, após contato com 

os microrganismos. 

 Foram analiticamente pesados 6 mg de cada um dos produtos 58. Estas substância 

foram solubilizadas em água destilada esterilizada e metanol na proporção de 1:1, sendo 

obtida concentração  final de 3000 µg/mL. 

 Para determinação da CMI foram testadas as concentrações de 30 a 300µg/mL. Os 

volumes específicos foram adicionados às placas seguido, da adição do meio liquefeito (450 – 

500 C), totalizando 10 mL por placa. Placas contendo o meio de cultura, sem as substâncias 

teste, foram utilizadas como controle. 

 À cada placa foi adicionado pontualmente 5 µL da suspensão fúngica e em seguida as 

placas foram incubadas a 30° C por 48 horas. 

Após a incubação, a CMI foi determinada observando qual a menor concentração do 

produto em que se observa crescimento visível, comparando com a placa controle. 

 


