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Introdução 

Anualmente, milhares de pessoas são diagnostica-

das com câncer ao redor do mundo. A doença é um 

grave problema de saúde pública, atrelada a altas 

taxas de morbidade e mortalidade. A quimioterapia 

é um dos tratamentos disponíveis - assim como 

radioterapia e remoção cirúrgica do tumor - apre-

sentando boa efetividade na maior parte dos casos. 

Contudo,  a seletividade dos fármacos empregados 

frente às células neoplásicas é um problema que 

precisa ser superado, visto os efeitos colaterais 

observados nos pacientes, tal como a possibilidade 

das células-alvo desenvolverem resistência aos 

fármacos empregados na terapêutica do câncer.1 A 

busca por novos agentes anticâncer é alvo constan-

te de pesquisas e a conjugação em uma única es-

trutura, de duas ou mais ‘unidades’ presentes em 

diferentes substâncias com atividade biológica co-

nhecida é uma boa estratégia para se planejar a 

síntese de substâncias que possam apresentar ati-

vidade biológica superior, e maior seletividade do 

que os seus precursores. Face ao amplo escopo de 

atividades biológicas dos compostos 4-

oxoquinolínicos e a resultados obtidos em trabalhos 

de nosso grupo de pesquisas,2,3 o presente trabalho 

propõe a obtenção de novos aciclonucleosídeos 

fosfonatos azido 4-oxoquinolínicos (5) visando a 

posterior obtenção de novos híbridos, fosfonatos 

triazolil-4-oxoquinolínicos, como potenciais agentes 

anticâncer. 

Resultados e Discussão 

Foram preparadas as 1-[(diisopropoxifosforil)metil]-
4-oxoquinolinas 3, a partir da reação de N-
alquilação das nitro 4-oxoquinolinas (1) com diiso-
propil(tosilmetoxi)fosfonato (2). Estes ANPs nitrados 
(3) foram submetidos a reação de redução química 
para a obtenção dos ANPs amino 4-oxoquinolìnicos 
(4), que foram então empregados na reação de 
diazotação seguida de tratamento com azida de 
sódio, levando aos derivados ANPs azido 4-
oxoquinolínicos (5). 
 
 
 
 

 

Esquema 1. Esquema reacional para obtenção dos 
derivados ANPs quinolônicos 5. 

Conclusões 

A metodologia utilizada para a obtenção dos ANPs 
azido 4-oxoquinolínicos 5 se mostrou eficiente, pos-
sibilitando a obtenção de quatro substâncias inédi-
tas: os ANPs azido 5a e 5b e seus precursores 
ANPs amino 4a e 4b. Estes ANPs azido 4-
oxoquinolínicos 5 são de grande importância sintéti-
ca por serem os intermediários chave para a obten-
ção de novos híbridos fosfonatos triazolil-4-
oxoquinolínicos. 
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