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Introdução 

O câncer é uma doença multifatorial de natureza 
complexa e difícil tratamento, que aflige um grande 
número de pessoas em todo mundo. A 
quimioterapia é uma das estratégias clínicas mais 
utilizadas contra essa doença. Apesar disso, está 
associada a várias limitações como custo elevado, 
efeitos adversos devido à baixa seletividade em 
relação às células. O desenvolvimento de novas 
substâncias anticâncer com maior seletividade em 
relação às células saudáveis, dessa forma, se torna 
cada vez mais necessária. Neste sentido, 4-
quinolonas,1 acilhidrazonas2 e 1,3,4-oxadiazóis3 são 
classes de substâncias que têm sido associadas a 
atividades antitumoral frente a diferentes linhagens 
de células cancerígenas. Nesse trabalho uma série 
de derivados 4-quinolônicos contendo em sua 
estrutura os grupos acilhidrazona e 1,3,4-oxadiazol 
ligados a um grupo cloridrato de piridínio foram 
sintetizados para atuarem como possíveis agentes 
antitumorais de boa biodisponibilidade no 
organismo. 

 Figura 1. Planejamento estrutural para 5 e 6. 

Resultados e Discussão 

Os ésteres quinolônicos N-alquilados (2) foram 
preparados através do método de Gould-Jacobs, 
após a condensação entre anilinas devidamente 
substituídas (1) e etoximetilenomalonato de dietila 
(EMME), seguido de ciclização térmica e N-
alquilação. As substâncias 2 foram convertidas nas 
respectivas acilidrazonas 3 através da substituição 

nucleofílica com monoidrato de hidrazina seguida de 
condensação com isonicotinaldeído. A ciclização 
oxidativa das acilidrazonas 2 levou à obtenção dos 
oxadiazóis 4. Ambos os derivados do tipo 3 e 4 
foram protonados em meio etanólico acidificado 
sendo convertidos nos respectivos cloridratos de 
piridínio 5 e 6, os quais mostraram-se hidrossolúveis 
(Esquema 1).  

 
Esquema 1. Síntese das substâncias 5 e 6. 
 

Conclusões 

Oito sais hidrossolúveis híbridos quinolônicos de 

acilidrazona ou oxadiazol foram sintetizados com 

sucesso. Estas substâncias terão sua atividade 

antitumoral avaliada. 
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