
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

N

N
CH3

CH3

O2N N

N
CHO

CH3

O2N

NH2OH.HCl
Na2CO3

SeO2

140°C N

N

CH3

O2N

N OH

Ac2O
DMF N

N

CH3

O2N
CN H2NCSNHNH2

CF3COOH

N

N
CH3

O2N
N N

S NH2

(2) (3) (4)

(5) (1)

45% 75%

70% 85%

Desenvolvimento de uma nova metodologia de síntese para a obtenção do 
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Introdução                                
A doença de chagas ou tripanossomose americana 
é uma zoonose causada pelo parasito 
hemoflagelado Trypanosoma cruzi. Esta parasitose 
endêmica representa um grave problema de saúde 
pública em países tropicais. Poucos compostos 
sintéticos têm os marcantes efeitos curativos no 
tratamento da doença de Chagas como o megazol 
[2-amino-5-(1-metil-5-nitro-2-imidazol-2-il)1,3,4-tia-
diazol] (1)1, uma 1,3,4-tiadiazola nitroimidazólica 
que, em experimentos com ratos contaminados com 
cepas de T. cruzi Y e colombiana, apresentou maior 
índice de cura comparado ao tratamento similar 
empregado aos padrões, nifurtimox e benznidazol.  
 

 

 
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o 
desenvolvimento de uma nova metodologia que seja 
eficiente,  para a obtenção do megazol. 

Resultados e Discussão 
Berkelhammer & Asato1 desenvolveram uma rota de 
síntese para obtenção do megazol, a qual 
apresenta um desperdício de massa considerável, 
esquema 1.  
 

 
Esquema 1: Rota original de síntese do megazol1.               

A nova metodologia síntese (esquema 2) para 
obtenção do megazol visa, por razões tanto 
econômicas quanto ambientais, o máximo de 
conversão e seletividade com geração do mínimo 
de subprodutos e rejeitos2.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Esquema 2: Nova metodologia síntese para 
obtenção do megazol. 
   
O intermediário chave 1-metil-2-ciano-5-
Nitroimidazol (5) foi preparado reagindo 1,2-dimetil-
5-nitroimidazol (2) com SeO2 à 140°C (reação de 
fusão), obtendo-se o derivado aldeído 
correspondente (3). Em seguida, adicionou-se, in 
situ, solução aquosa de cloridrato de hidroxilamina e 
uma solução saturada de carbonato de sódio em 
água, mantendo-se a reação sob refluxo por um 
tempo adicional de 1 hora, resultando no derivado 
oxima (4), RMN 1H (400MHz, DMSO-d6) δ-ppm: 
8,22 (s, 1H, HC=NOH), 12,29 (s, 1H, HC=NOH), 
que ao reagir com anidrido acético em DMF, sob 
refluxo durante 4h, forneceu o intermediário chave 
ciano (5).  Este intermediário chave ao reagir com 
tiosemicarbazida e ácido trifluoro acético gerou o 
megazol (1) RMN 1H (500MHz, DMSO-d6) δ-
ppm:.7,85 (s, 2H, NH2). 
A confirmação de todos os intermediários, assim 
como o megazol foi realizada através das técnicas 
Instrumentais de análises, como: IV, MS e RMN de 
1H e 13C.  

Conclusões 
O desenvolvimento desta nova metodologia para 

obtenção do megazol mostrou-se mais eficiente, 
apresentando uma economia percentual de massas, 
quando comparada com a rota de síntese original. 
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