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Introdução 

O aumento da prevalência de síndrome metabólica, 
que inclui estado de resistência a insulina tal qual 
como no diabetes mellitus 2 (DM2), é considerado 
como alarmante. Esta condição patológica 
comumente é tratada com fármacos que visam 
aumentar a sensibilidade dos receptores de insulina 
à ação de seu ligante. Atualmente um dos fármacos 
de escolha, a pioglitazona, pertencente à classe 
das tiazolidinadionas (TZDs) que atuam por meio 
de ativação do receptor γ ativado pelo proliferador 
peroxissoma (PPARγ). Rosiglitazona, uma TZD que 
fora utilizada amplamente devido seu bom perfil 
terapêutico, porém atualmente proscrita dada a 
importância de seus efeitos adversos e.g. ganho de 
peso e insuficiência cardíaca, podendo levar à 
óbito. No âmbito de uma linha de pesquisa que visa 
o desenvolvimento de ligantes do PPARγ, 
descrevemos o estudo sintético e resultados 
obtidos relacionados à síntese de análogos da 
rosiglitazona. 

Resultados e Discussão 

A síntese foi iniciada a partir da mistura de 2-
cloropiridina (4,4 mmol) e N-metiletanolamina (2 
eqv) em diferentes metodologias: (a) a mistura foi 
submetida à reação SNAr sob radiação microondas 
em Reator Discover à 140ºC, durante 20 minutos; 
(b) a mistura foi submetida à radiação em 

microondas convencional por 5 minutos. (c) a 
mistura foi submetida à reação em sistema de 
refluxo por 11 horas a aproximadamente 150ºC, 
utilizando 3 eqv de N-metiletanolamina. Todas as 
metodologias forneceram o intermediário 2-(N-metil-
N-piridin-2-ilamino)etanol (R1) em rendimento de 
80%, 15% e 72% respectivamente. A uma solução 
de R1 (0,65 mmol) em THF (4 mL), foram 
adicionados 4-hidroxibenzaldeído (1,2 eqv) e 
trifenilfosfina (1,5 eqv) e 0,19 mL de DIAD, 
fornecendo o derivado-alvo 4-[2-(N-metil-N-piridin-
2-ilamino)etóxi]benzaldeí do (R2) em rendimento de 
10%, bem abaixo dos 70% obtidos por reação SNAr 
com 4- fluorobenzaldeído (1,05 eqv), TBHAS (0,1 
eqv), KOH (3 eqv) em água (0,5 mL) e tolueno (2,0 
mL) à temperatura de 85°C durante 20 minutos. 
Visando funcionalizar a subunidade TZD como N-(-

metilbenzil)-2,4-tiazolidinadiona, submetemos a 
TZD (1 eqv) com brometo de benzila (1,2 eqv), TEA 
(2,0 eqv) em MeCN (1,2 mL), sob radiação 
microondas em forno convencional, utilizando 
potência 5, em 3 minutos (6x30’’), obtendo o 
derivado-alvo 3-(4-metilbenzil)tiazolidina-2,4-diona 
(GAR-A) em rendimento de 93%. Em seguida R2 
(0,58 mmol) foi submetido à reação de 
condensação com GAR-A (1,05 eqv), sílica gel (100 
mg), e presença catalítica de piridina e ácido 
acético sob refluxo em tolueno (1,0 mL) durante 4 
horas à 120ºC, fornecendo o derivado 4-(Z)-5-{4-[2-
(N-metil-N-piridin-2-ilamino)etóxi]benzilideno}-3-(4-
metilbenzil)tiazolidina-2,4-dio na (R4) em 
rendimento de 30%. Todos os compostos e 
intermediários foram purificados em coluna 
cromatográfica e eluída com mistura de 
clorofórmio/etanol fornecendo os derivados-alvo em 
rendimentos satisfatórios, exceto para o derivado 
R2, cujo estudo de otimização inclui a abordagem 
de nova metodologia sintética. 
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a. N-metilaminoetanol, 140-150ºC; b. 4-hidroxibenzaldeiído, trifenilfosfina, DIAD; c. GAR-A, toluene, 

Piperidina AcOH, SiO2 120ºC, refluxo; d. Brometo de Tolila, TEA, MeCN, MO. 

Conclusões 

A metodologia sintética convergente forneceu os 

intermediários e derivados-alvo em bons 

rendimentos e pureza satisfatórios. A síntese de 

novos derivados e avaliação farmacológica frente 

ao receptor PPARγ para estabelecimento de REA 

compreendem as perspectivas deste trabalho. 
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