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Introdução 

A doença de Chagas é causada pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi. Esta doença 

apresenta duas fases infecciosas, a aguda e a 

crônica, e acomete, principalmente, a América 

Latina, porém, com casos reportados em todos os 

continentes. É a doença parasitária que mais mata 

em áreas endêmicas. Infelizmente, não há qualquer 

fármaco capaz de curar os pacientes na fase 

crônica desta doença.1 Por este motivo, existe uma 

urgente necessidade de desenvolvimento de 

substâncias seguras e capazes de curar esta 

patologia. Entre os alvos mais estudados para este 

objetivo estão a via da biossíntese do ergosterol e a 

via de metabolização por nitrorredutases. Dentro 

desta linha, nosso grupo de pesquisa vem 

desenvolvendo substâncias 3-nitro-1,2,4-triazólicas 

com potencial atividade nessas duas vias 

metabólicas. A substância mais potente da série (1, 

Figura 1) apresentou baixa estabilidade metabólica 

e pouca solubilidade aquosa.2  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento de novos análogos (2-10, Figura 1) 

desta substância líder que possam contornar estes 

dois aspectos limitantes. Foram propostos três tipos 

de modificações na estrutura da substância 1: o 

aumento do espaçador metileno (em ciano, Figura 

1), a derivatização da hidroxila (em vermelho, Figura 

1) e a inclusão do grupo básico piperazina (em 

verde, Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Planejamento dos derivados 2-10. 

Resultados e Discussão 

 A primeira reação realizada neste projeto 

consistiu numa substituição nucleofílica aromática, 

com o acoplamento da N-metilpiperazina ao 

bromobenzeno (11) gerando o intermediário 12 em 

41% de rendimento (Figura 2).   

 Paralelamente, foi realizada a síntese do 

intermediário 14, via uma acilação de Friedel-Crafts 

no anel aromático 13, em 77% de rendimento. Em 

seguida, este intermediário sofreu reação de 

substituição nucleofílica com o 3-nitro-1,2,4-triazol, 

gerando o intermediário 15 em 76% de rendimento 

(Figura 2). Todos os intermediários foram 

caracterizados e as etapas posteriores da rota estão 

em curso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntese dos intermediários 12, 14 e 15. 

Conclusão 

Até o momento a rota proposta para a 

obtenção se 2-10 está sendo bem sucedida.  
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