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iv) Descrição do projeto: 

 O desenvolvimento de agentes farmacológicos com função específica tem papel 

importante em vários aspectos da pesquisa em química, química medicinal, biologia, 

bioquímica e química farmacêutica, bem como no estabelecimento de novas estratégias 

terapêuticas. Neste contexto, encontra-se o núcleo quinazolina que, quando seletivamente 

funcionalizado, constitui o bloco construtor para a preparação de numerosos alcalóides e 

substâncias com atividade biológica pronunciada, assim, apresentando uma droga promissora.1 

Sendo assim, a enzima adenosina quinase (AK), uma das principais envolvidas no metabolismo 

purínico, tem sua inibição beneficamente envolvida em uma série de patologias e condições 

adversas do organismo, tais como no pré-condicionamento isquêmico, modulação da resposta 

inflamatória, convulsão e complicações do diabetes mellitus. Este efeito citoprotetor é 

desencadeado por um de seus substratos, a adenosina, que se acumula no interstício e tem sua 

ação através da interação com receptores específicos.2 Sabe-se que compostos 4-

anilinoquinazolínicos têm a capacidade de inibir a atividade catalítica da AK e promover o 

aumento da concentração de adenosina local. Por ser tal efeito promissor, no sentido do 

desenvolvimento de fármacos e contarmos com uma 4-anilinoquinazolina inédita (DMA),3 de 

conhecida potência em inibir a atividade da AK, objetiva-se com esse projeto a síntese de uma 

nova série de derivados de quinazolinas 4- e 8- substituídas. Os compostos, após a purificação, 

serão caracterizados, principalmente, aplicando técnicas de ressonância magnética nuclear 

(RMN), i.e., homo-, heteronucleares e multidimensionais, bem como serão avaliados quanto ao 

potencial de inibição da adenosina quinase in vitro. NESTE PROJETO, o Bolsista PIBIC sintetizará 
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30 derivados de quinazolinas utilizando metodologias organo-sintéticas já estabelecidas no laboratório, 

além de trabalhar no estabelecimento de novas metodologias e rotas sintéticas. 

 

v) Descrição dos objetivos: 

- Sintetizar derivados inéditos de 

quinazolinas 4- e 8-substituídas (1) que 

serão avaliadas quanto ao potencial de 

inibição sobre a adenosina quinase (AK) in 

vitro. 

- Caracterizar a estrutura dos compostos por 

Ressonância Magnética Nuclear uni e 

bidimensionais (1H, 13C, COSY, {1H-13C}-

HSQC, entre outros). 

- Determinar a pureza através de ensaios de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(HPLC). 
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X= H, F, Cl, Br, I, CH3, OH, OCH3, CF3, NO2, NH2,  

N(CH3)2, C(O)CH3, 3´-OCH2Ph, 4´-OCH2Ph e 3,4,5-OCH3

 

 (a) R1= OCH3 

 (b) R1= Cl 

 

 

 

vi) Plano de trabalho incluindo metodologia e cronograma de resultados previstos. 

Metologia sintética geral: 

 

 Devido à grande importância de quinazolinonas e quinazolinas, muitos métodos para as 

suas sínteses têm sido reportados na literatura.1,3B As rotas sintéticas principais utilizam como 

reagentes de partida o ácido 2-aminobenzóico ou seus derivados, 2-aminobenzamida, 2-

aminobenzonitrila, anidrido isatóico, 2-carbometóxifenil isocianato, sais de N-arilnitrílio e 4H-

3,1-benzoxazinonas.1,3B 
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a: formamida, acetato de formamidina, etc; b: POCl3 ou SOCl2/DMF; c: ArNH2 ; d: P2S5; e: RI, base.  
Esquema 1. Etapas para a preparação de 4-anilinoquinazolinas (7).1 

 

 Conforme metodologia geral apresentada no Esquema 1, o primeiro passo envolve a 

adição de uma unidade de carbono a um derivado do ácido antranílico (2), que conduz à 

ciclização in situ para a quinazolinona 3 (Esquema 1).1, 3B Esta transformação pode ser realizada 
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utilizando-se reagentes tais como ácido fórmico, formamida e amidinas. A síntese deste 

precursor foi descrita em 1895 por Niementowski,4 que reagiu o ácido antranílico com 

formamida. No entanto, resultados superiores são frequentemente obtidos com reagentes tais 

como acetato de formamidina.1,3B O segundo passo na derivatização envolve a conversão do 

intermediário 3 para a 4-cloroquinazolina 4, através da reação com cloreto de fosforila (POCl3) 

ou com cloreto de tionila contendo uma quantidade catalítica de DMF. Um procedimento 

alternativo, que é melhor para quinazolinonas menos solúveis, envolve a conversão para o 

análogo tiona 5 seguida de alquilação no enxofre para fornecer um derivado alquiltio 6. 

Finalmente, a reação ou do derivado 4-cloro (4) ou do 4-alquiltio (6) com um derivado da 

anilina fornece o produto final (7) (Esquema 1). 

 

Cronograma de execução: 

1. Síntese e Caracterização das moléculas 

2. Refinamento e otimização das 

moléculas 

3. Relatório científico 

 

 

 Meses 

Atividade 2 4 6 8 10 12 

1       

2       

3       

 

 

vii) Justificativa: 

 O presente projeto é multidisciplinar e interessante do ponto de vista do 

desenvolvimento de novos alvos farmacológicos e terapêuticos, assim como pela possibilidade 

de estudos da ação de derivados de quinazolinas em modelos experimentais de doenças em que 

a enzima adenosina quinase (AK) esteja envolvida. 

 

                                                 
4 Niementowski, S. J. Prakt. Chem. 1895, 51, 564. 


