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Introdução 

A malária ainda é um dos mais sérios problemas 

mundiais de saúde pública. Dados da Organização 

Mundial de Saúde mostram que, no ano de 2017, 

ocorreram 219 milhões de novos casos de malária 

no mundo com 435 mil mortes1. 

Nosso grupo de pesquisa tem buscado novas 

substâncias que possam ser usadas contra da 

malária. Foi demonstrada a importância do 

composto protótipo (I) que possui atividade anti-P. 

falciparum (IC50 = 0,023 μM)2. Em outro trabalho, foi 

demonstrada a importância dos espaçadores 

metilênicos entre o anel quinolina e o grupo 

benzenossulfonamida. O protótipo (II), com 

espaçador de de 4 unidades metileno, foi o mais 

potente da série com IC50 = 0,09 μM contra 

P.falciparum e, quando avaliado contra P. berghei, 

inibiu a parasitemia em 49% após o 5º dia de 

inoculação3. Para obter novos compostos com 

atividade anti-P. falciparum, foi planejada uma nova 

série de triazolopirimidinas (4-6), a partir da 

combinação do anel triazolo[1,5-a]pirimidina, 

presente no protótipo (I), ligado a uma séries de 

diaminas contendo 3, 4 ou 7 unidades metileno. 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planejamento dos compostos 4-6. 

Resultados e Discussão 

A rota sintética utilizada para obter os derivados 

inéditos 4-6 é mostrada no Esquema 1. 

A reação do aminotriazol 1 com acetoacetato de 

etila produziu o intermediário triazolo[1,5-a]pirimidin-

7-(4H)-ona 2 com 84% de rendimento, que foi 

tratado com POCl3 sob refluxo para obter o 

intermediário clorado 3 com 79% de rendimento1. 

A reação entre o intermediário 3 e as apropriadas 

diaminas, sob refluxo, produzirá os derivados finais 

inéditos N1-(5-metil-2-(trifluorometil)-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)propano-1,3-

diamina, N1-(5-metil-2-(trifluorometil)-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)butano-1,4-diamina 

e N1-(5-metil-2-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[1,5-

a]pirimidin-7-il)eptano-1,7-diamina (4-6).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Reagentes e condições: (i) acetoacetato de etila, 
AcOH, tolueno, refluxo, 24h, 84%; (ii) POCl3, refluxo, 
3h, 79%; (iii) diamina apropriada, refluxo, 2-4h. 

Esquema 1. Síntese dos compostos 4-6. 

Conclusões 

Foram sintetizados três intermediários com 

rendimentos de 79% a 84% sem necessidade de 

purificação. Os derivados finais (4-6) estão sendo 

sintetizados e serão enviados para testes contra P. 

falciparum. Esses compostos são promissores para 

estudos posteriores como antimaláricos. 
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