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Introdução 

A tuberculose (TB) é uma doença 

infectocontagiosa grave causada pelo agente 

etiológico Mycobacterium Tuberculosis, que 

apresenta como principais sintomas a tosse crônica, 

dor torácica, febre, sudoreses noturnas, entre 

outros. Segundo dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), no ano de 2017 ocorreram 10 

milhões de casos de tuberculose em todo mundo e 

1,3 milhões de óbitos, incluindo 300 mil portadores 

do vírus HIV1,2. Além disso, há um alarmante 

crescimento de casos de tuberculose 

multirresistente e extensivamente resistente sendo 

que desde o ano de 2006 existem relatos de cepas 

do M. Tuberculosis que são totalmente resistentes a 

todos os fármacos em uso clínico (TDR-TB)1. 

Nesse contexto, este trabalho visa a obtenção de 

compostos acilidrazônicos contendo diferentes 

núcleos heterocíclicos nitrogenados com potencial 

atividade contra a tuberculose, planejados com base 

no fármaco de primeira escolha isoniazida e na 

experiência prévia do grupo de pesquisa3. 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Para a síntese dos derivados acilidrazônicos, 
primeiramente obteve-se o éster do ácido 2-
pirimidinocarboxilico (2) a partir de reação com 
cloreto de tionila e metanol. Em seguida, o 
intermediário-chave 3 foi sintetizado através da 
reação de 2 com hidrato de hidrazina. Por fim, a 
condensação de 3 com diversos aldeídos 
aromáticos e heteroaromáticos levou aos produtos 
desejados 1. 
 

Figura 1. Rota sintética para obtenção dos 
derivados acilidrazônicos 1. 

 
Todos os produtos sintetizados foram 
caracterizados por métodos espectroscópicos e 
espectrométricos estando em acordo com as 
estruturas propostas. Os produtos finais foram 
testados in vitro frente à cepa ATTC 27294 do M. 
tuberculosis (Método MABA)4, tendo como padrão o 
fármacos isoniazida (MIC = 0,46 µM) e etambutol 
(MIC = 15,6 µM). Os resultados estão resumidos na 
Tabela 1.  

 
Tabela 1. Rendimentos obtidos e MIC das 
substâncias sintetizadas. 

Substância 
Substituintes 

(Ar/Het) 
Rend. (%) MIC (µM) 

1a 2-OH 64 >500 

1b 2,3-diOH 85 >500 

1c 2,4-diOH 88 >500 

1d 2,5-diOH 69 >500 

1e 2-OH, 4-CH3 71 391 

1f 2-OH, 5-NO2 83 174 

1g 2-Piridin-2-il 43 >500 

1h 5-NO2-Fur-2-il 55 48 

1i 5-NO2-Tien-2-il 40 45 

Conclusões 

A substâncias foram obtidas através de rotas 

sintéticas viáveis, reprodutivas e com rendimentos 

satisfatórios. As moléculas sintetizadas foram 

testadas frente ao M. Tuberculosis ATTC 27294, 

com as substâncias 1h e 1i apresentando atividade 

biológica moderada quando comparados aos 

fármacos de referência. 
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