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Introdução 

O Diabetes mellitus é um distúrbio metabólico 

multifatorial, caracterizado por hiperglicemia 

crônica, acarretada por deficiência na secreção ou 

na ação da insulina, ou ambos. Antidiabéticos orais 

da classe das tiazolidinadionas (TZDs), que atuam 

melhorando a insulinorresistência periférica, ativam 

o receptor gama ativado por proliferador 

peroxissômico (PPARγ). Tal receptor está envolvido 

em processos que controlam o metabolismo da 

glicose, bem como na sensibilização dos tecidos 

periféricos à ação da insulina. Porém, as TZDs 

apresentam efeitos adversos importantes, os quais 

parecem estar associados a seu perfil agonista 

pleno, que comprometem esta estratégia 

terapêutica e o prognóstico dos indivíduos 

diabéticos. O derivado GQ-16, identificado como 

ligante PPARγ pelo GPIT/UFPE, atua como 

agonista parcial frente ao receptor em questão e se 

trata do modelo molecular deste trabalho. Seu perfil 

de atividade acarretou na diminuição de alguns 

efeitos adversos significativos. Descrevemos neste 

trabalho o desenvolvimento metodológico a partir 

da variação de sua estrutura molecular visando 

estudos estrutura-atividade futuros de novos 

derivados. 

Resultados e Discussão 

O planejamento sintético convergente para a 

obtenção dos derivados-alvo das séries 1 e 2 

compreendeu a exploração de procedimentos 

sintéticos clássicos de interconversão de grupos 

funcionais e.g. reações de condensação, O- e N-

alquilação, bem como hidrogenação, em condições 

experimentais sob refluxo, aquecimento em banho 

de óleo e radiação microondas. 
Considerando a série 1, a subunidade N-(4-
metilbenzil)-TZD foi obtida pela reação de N-
alquilação da 2,4-tiazolidinadiona (TZD) com 
brometo de benzila (1,13 Eqv), na presença de 
trietilamina (1,2 Eqv), em acetonitrila, sob 
aquecimento em microondas à potência de 50%, 
levando à obtenção do intermediário-chave. Em 
seguida, este foi submetido às seguintes reações: 
(i) na presença de 5-bromo-2-metóxibenzaldeído e 
piperidina em piridina, sob radiação microondas à 
potência 60%, levando ao composto GQ-16; (ii) na 
presença de 2-metóxibenzaldeído e piperidina, em 

piridina, sob aquecimento em microondas à 70% de 
potência, fornecendo o derivado PSA 5; (iii) na 
presença do intermediário 2-ciano-3-(-4-
metóxifenil)acrilato de etila e piperidina, em etanol, 
sob refluxo por 6 horas, levando ao derivado PSA 
7. Para obtenção de derivado sem a subunidade 4-
metilbenzila presente nos compostos citados, 
reagiu-se 4-metóxibenzaldeído, TZD e uréia, em 
água destilada, em aquecimento em banho de óleo 
a 130°C por 30 minutos, o que levou ao derivado 
PSA 8. A série 2 compreende a redução dos 
derivados PSA 5 e PSA 7, por meio de 
hidrogenação catalítica, em metanol, durante 5 
horas, fornecendo os derivados PSA 5R e PSA 7R.  
Todos os compostos e intermediários foram 
purificados em coluna cromatográfica ou por 
recristalização em etanol. 

 
Esquema 1. Síntese dos análogos do GQ-16. 

Conclusões 

Os intermediários e derivados alvo foram obtidos 

em rendimentos justificáveis pela dificuldade de 

purificação, os quais foram caracterizados por 

métodos espectrofotométricos. A avaliação 

farmacológica frente ao receptor PPARγ para 

estabelecimento de relações estrutura-atividade 

compreendem as perspectivas deste trabalho. 
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