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Introdução 

 Com o intuito de investigar o efeito de 
substituintes na posição C-6 quanto a mudanças no 
perfil de interação de derivados do sistema 1H-
pirazolo[3,4-b]piridina com o sítio receptor do parasita T. 
cruzi, visamos neste trabalho a obtenção de derivados 4-
carboidrazida do sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina, 
substituídos na posição C-6 com grupos metílicos (CH3 
ou CF3) por modificação estrutural de derivados 
substituídos em C-6 por um grupamento fenila, estudado 
anteriormente.
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Resultados e Discussão 

 O núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina foi obtido por 
metodologia que utilizou de irradiação de micro-ondas 
doméstico, em reação de condensação de 5-amino-
pirazol (1) com espécies β-cetocarboniladas

2
 (2-3)

 
de 

maneira a obter compostos intermediários 
funcionalizados na posição C-4. Essa metodologia visou 
à obtenção dos compostos (4-5)

 
por procedimentos 

reacionais mais simples, em menor período de tempo e 
com reduzido consumo de solventes em comparação 
aos procedimentos convencionais.  
 O derivado éster substituído em C-6 pelo grupo 
CH3 (5a) pode ser obtido pela ciclocondesação de 5-
amino-pirazol (1) com 2,4-dioxovalerato de etila (2), em 
reação de condensação de Guareschi,

3
 com 90 % de 

rendimento. Devido a indisponibilidade de espécie β-
cetocarbonilada do tipo (2) com grupamento 
trifluorometílico, para obtenção o derivado éster (5b) 
foram necessárias etapas adicionais de interconversão 
de grupamentos funcionais

4 
(Figura 1). A substituição 

nucleofílica na carbonila dos derivados ésteres (5a e 5b) 
com monohidrato de hidrazina forneceu os derivados 
carboidrazidas (6a e 6b) com rendimento químico 
superior a 90 % (Figura 1). Todos os compostos foram 
identificados por métodos espectroscópicos. Os 

derivados carboidrazidas (6a e 6b) tiveram seus 
respectivos íons moleculares e graus de pureza 
analisados por espectrometria de LC/MS. Esses 
derivados foram avaliados in vitro contra formas 
tripomastigotas do clone CL B5 da cepa CL Brener de T. 
cruzi, a fim de verificar a atividade antiparasitária, e os 
resultados comparados com o fármaco Benznidazol 

(IC50 = 73 µM) utilizado como controle positivo.5 O 
derivado substituído em C-6 por CH3 (6a) apresentou 
atividade tripanocida (IC50= 227,9 µM). Entretanto, o 
derivado correspondente com CF3 (6b) não apresentou 
percentual de lise parasitária. 
 
 

   
Figura 1. Síntese dos derivados ésteres (5a e 5b) e 
carboidrazida (6a e 6b) a partir do amino-pirazol (1) e 
espécies β-ceto-carboniladas (2) ou (3). 

Conclusões 

 Na síntese dos derivados ésteres a partir de 5-
amino-pirazol, o éster intermediário substituído em C-6 
por CF3 (5b) necessitou de maior número de etapas 
reacionais do que o correspondente substituído em C-6 
por CH3 (5a). Na avaliação de atividade do derivados 4-
carboidrazida, somente (6a) exibiu perfil antiparasitário. 
 Os resultados sugerem que a substituição em C-
6 do sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina por grupamento 
CF3 promoveu alterações esteroeletrônicas e/ou 
lipofílicas significativas resultando em perda da 
atividade tripanocida. 
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