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Introdução 

A tuberculose (TB) continua a ser uma das mais 
prevalentes e uma das principais doenças com altas 
taxas de mortalidade resultando em 1,4 milhões de 
mortes, especialmente nos países em 
desenvolvimento. O surgimento de TB resistente à 
medicamentos (DR-TB), TB multirresistente (MDR-
TB, com apenas uma taxa de cura de 40-80%, 
resultaram em 48 milhões de mortes em 2015), TB 
extensivamente resistente a medicamentos (XDR-
TB) e os recém-casos de TB totalmente resistente a 
medicamentos (TDR), bem como a co-infecção com 
o HIV faz com que o problema grave no controle de 
TB seja alarmante.[1] Devido à gravidade da 
situação, a OMS declarou a TB como uma 
emergência global na tentativa de aumentar a 
conscientização e a política pública. As pirrolo [2,1-
c] [1,4] benzodiazepinas (PBDs) são agentes de 
ligação secundários de DNA baseados na família de 
ocorrência natural de antibióticos antitumorais 
antramicinas e a literatura cita tmbém como 
potentes agents tuberculostáticos.[2] A reutilização 
de produtos naturais bioativos existentes levam ao 
desenvolvimento de novos fármacos 
tuberculostáticos de ação rápida com novo 
mecanismo de ação para alcançar o controle efetivo 
da TB. Então, planejamos a síntese das moléculas 
com a arquitetura de produtos naturais e 
avaliaremos sua atividade contra o Mycobacterium 
tuberculosis.Por esses motivos, o presente trabalho 
visa a síntese de derivados inéditos 
benzodiazepínicos acoplados ao núcleo 1,2,3-
triazólico.  

Resultados e Discussão 

A síntese dos triazóis foi realizada segundo o 
esquema reacional apresentado no Esquema 1. 
Para obtenção dos triazóis foi-se necessário a 
obtenção do intermediário chave alcino (3), que foi 
sintetizado por uma sequência de 2 etapas 
reacionais. A primeira etapa consiste na formação 
do derivado pirrolobenzodiazepínico (2) em 70%. 
Em seguida, obteve-se o (3) em meio básico com o 
brometo de propargila. Este reagiu-se com 
diferentes azidas aromáticas, previamente 

sintetizadas no nosso grupo de pesquisa, aplicando 
o conceito da química “click” à reação de 
cicloadição 1,3-dipolar, conhecida como reação de 
Huisgen. A reação se mostrou eficiente e os 
produtos (4) foram de fácil isolamento, sendo 
purificados por cromatografia em coluna para 
retirada do excesso de alcino utilizado nas reações.  
 
 

 
Esquema 1. Rota sintética empregada. 

 
Todos os compostos sintetizados foram 
caracterizados por espectrometria de RMN de 1H e 
de 13C e por espectroscopia na região do 
Infravermelho. 

Conclusões 

Todos os compostos foram obtidos com 
rendimentos satisfatórios e a rota sintética 
apresentou-se eficiente na preparação desses 
materiais. As substâncias serão enviadas para teste 
na Fiocruz. 
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