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Introdução 

As pirimidinas e seus derivados estão presentes nas 
estruturas de diversas moléculas dotadas de 
atividade biológica.

1
 Neste sentido, moléculas com 

atividade antitumoral,
2
 indutora de interferon,

3
 anti-

hipertensiva,
4
 anticonvulsivante

5
 e analgésica e 

antiinflamatória
6 

já foram descritas na literatura.  
Grande parte das rotas sintéticas para a obtenção 
do anel da 4-(3H)-pirimidinona

1
 é composta por 

duas etapas-chave: a formação de intermediário de 
Michael, obtido a partir de um aldeído e um 
composto contendo um grupo "metileno ativo"; e a 
condensação deste com uma molécula contendo 
uma porção urônio. Isto pode levar um a dois dias 
de trabalho laboratorial. Neste trabalho, 
descrevemos uma metodologia inédita na qual estes 
derivados são obtidos via síntese multicomponente 
mediada por ultrassom em apenas duas horas.   
 

Resultados e Discussão 
Foram sintetizadas dez substâncias contendo o anel 
de pirimidinona com uma porção metiltio na posição 
2 do anel (4a-j). A síntese é do tipo 
multicomponente mediada por ultrassom, uma rota 
inédita para a síntese destas substâncias. Para tal, 
reagiu-se, sob a ação do ultrassom, por cerca de 
duas horas, o aldeído aromático correspondente 
(1a-j), o cianoacetato de etila (2), e o hemissulfato 
de pseudo-metiltiouréia (3) em meio hidroetanólico e 
utilizando carbonato de potássio como base, 
conforme o esquema.  
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a: Fenil (Ph)
b: o-Toluil
c: p-Toluil
d: p-NO2Ph
e: p-BrPh

f: p-ClPh
g: 3,4-diClPh
h: p-OCH3Ph
i: p-FPh
j: 2-Tiofenil

Esquema. Síntese das 2-metiltio-pirimidinonas 4a-j. 
 
As substâncias obtidas são de fácil cristalização em 
etanol e foram obtidas em rendimentos satisfatórios. 
Todas foram caracterizadas através de 
espectroscopia no RMN de 

1
H e 

13
C, IV e 

espectrometria de massas. Alguns dados 
experimentais para estas substâncias estão 
descritos na tabela a seguir (Tabela).  

 
Tabela. Alguns dados experimentais para 4a-j 

Substância Rend. 

(%) 

P.F. 

(ºC) 

Substância Rend. 

(%) 

P.F. 

(ºC) 

4a 50 280-
285 

4f 67 293-
300 

4b 55 205-
210 

4g 58 295-
300 

4c 71 285-
288 

4h 36 280-
286 

4d 42 290-
293 

4i 49 283-
288 

4e 61 >300 4j 31 >300 

 

Visando a obtenção de derivados solúveis em água, 
as pirimidonas 4a-j foram ainda transformadas em 
seus respectivos sais sódicos. A síntese destes 
últimos é feita misturando a pirimidinona com 
mesma quantidade molar de NaOH dissolvido em 
etanol, reagindo por cerca de uma hora, em 
ultrassom. Estes sais foram caracterizados por 
espectroscopia no RMN de 

1
H e no IV. Estes sais 

demonstraram ter atividade vasodilatadora em 
testes preliminares de reatividade vascular em aorta 
isolada de ratos. Testes mais conclusivos estão em 
andamento. 
 

Conclusões 
Foram sintetizadas dez pirimidinonas através de 
metodologia multicomponente utilizando ultrassom. 
Estas substâncias foram ainda transformadas em 
seus respectivos sais sódicos, fornecendo derivados 
pirimidinônicos solúveis em água. Estes sais 
demonstraram ter ação vasodilatadora em aorta 
isolada de ratos. 
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