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Resumo 

 

A tuberculose (TB) é uma infecção bacteriana grave causada por micobactérias do 

complexo Mycobacterium tuberculosis. Atualmente, a doença é causa de morte de 

milhões de pessoas ao ano. Ainda que a prevalência não tenha aumentado, fatores 

como o surgimento de cepas multirresistentes, baixa adesão ao tratamento e co-

infecção com o HIV colocam a tuberculose novamente em destaque entre as 

doenças infecciosas. A pirazinamida, fármaco bactericida utilizado na primeira linha 

de tratamento da TB, possui o ácido pirazinoico (POA) como produto de sua 

hidrólise, sendo este último considerado a forma ativa do fármaco, já que cepas 

resistentes não expressam a enzima responsável por essa conversão. Por não 

apresentar boa penetração pelas membranas micobacterianas, o POA possui 

atividade limitada. Sua esterificação surge como uma estratégia para melhorar essa 

penetração, sendo posteriormente convertido na forma ácida novamente, inclusive 

em cepas resistentes. Ésteres, no entanto, são pouco estáveis no organismo devido 

à presença de esterases no plasma. Os ésteres de POA foram sintetizados com 

bons rendimentos e foram testados in vitro quanto a sua estabilidade química e 

enzimática. Ao se mostrarem instáveis nessas condições, esses ésteres foram 

incorporados em lipossomas, vesículas comumente utilizadas na liberação de 

fármacos, objetivando aumentar sua estabilidade tanto em formulações quanto a 

plasmática, de forma a melhorar sua biodisponibilidade e atividade contra as 

micobactérias. 

 

Palavras-chave: Tuberculose. Ácido pirazinoico. Latenciação. Ésteres. Lipossomas.  

 



Abstract 

 

Tuberculosis is a serious bacterial infection caused by mycobacteria from the 

Mycobacterium tuberculosis complex. Currently, the disease is the cause of death for 

millions of people every year. Although the prevalence hasn’t increased, factors such 

as the emergence of multiresistant strains, low adherence to treatment and co-

infection with HIV brought tuberculosis again into the spotlight amongst other 

infectious diseases. Pyrazinamide, a bactericidal drug used as first line treatment of 

TB, has pyrazinoic acid (POA) as the product of its hydrolysis, the latter being 

considered the active form of the drug, since resistant strains do not express the 

enzyme responsible for this conversion. Because it does not present good 

penetration by the mycobacterial membranes, POA has limited activity. Its 

esterification emerges as a strategy to improve its penetration, being later converted 

into the acid form again, even in resistant strains. Esters, however, are poorly stable 

in the body due to the presence of esterases in plasma. POA esters were 

synthesized in good yields and were tested in vitro for their chemical and enzymatic 

stability. As they showed to be unstable under these conditions, these esters were 

incorporated into liposomes, vesicles commonly used in drug delivery systems, in 

order to increase their stability in both formulation and plasma, improving their 

bioavailability and activity against mycobacteria. 

 

Keywords: Tuberculosis. Pyrazinoic acid. Produgs. Esters. Liposomes. 
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1 Introdução 

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS E HISTÓRICO DA TUBERCULOSE 

A tuberculose (TB) é uma doença milenar, relatada desde a época da Grécia 

e Roma antigas. Ainda recentemente, passou-se a considerar sua existência desde 

o antigo Egito após a descoberta de lesões tuberculosas em múmias (NOGUEIRA et 

al., 2012). No Brasil, acredita-se que a doença só se iniciou em 1500, como 

resultado da vinda dos portugueses e missionários jesuítas. Era uma doença comum 

entre a segunda metade do século XIX e meados do século XX, sendo a principal 

causa de morte no mundo nesse período (DUCATI, BASSO, SANTOS, 2008). 

Mesmo conhecida há séculos, somente no fim do século XIX foi realizado um 

estudo mais completo a seu respeito, quando o alemão Robert Koch apresentou a 

identificação da espécie Mycobacterium tuberculosis a partir do isolamento e cultivo 

de tubérculos macerados em 1882 (DUCATI, BASSO, SANTOS, 2008). 

Também chamada de “peste branca”, a tuberculose é uma infecção 

bacteriana crônica, geralmente pulmonar, causada por micobactérias do complexo 

Mycobacterium tuberculosis, que incluem as espécies M. bovis, M. africanum e M. 

tuberculosis, sendo causada principalmente pela última (BOMBARDA et al., 2001; 

DUCATI, BASSO, SANTOS, 2008; FERNANDES et al., 2014). 

Sua transmissão se dá através da inalação de gotículas contendo bacilos 

provenientes de doentes infecciosos, que são expelidas por tosses, espirros ou até 

mesmo pela fala, e permanecem em suspensão por algumas horas (DHEDA, 

BARRY, MAARTENS, 2016; DUCATI, BASSO, SANTOS, 2008; NOGUEIRA et al., 

2012). Esse contato inicial com o bacilo também é chamado de infecção primária 

(BOMBARDA et al., 2001; DUCATI, BASSO, SANTOS, 2008). 

Uma vez inalados, os bacilos atingem os alvéolos e bronquíolos, onde são 

barrados por macrófagos alveolares e linfócitos T. Após sofrerem fagocitose pelos 

macrófagos, podem ser eliminados ou começarem a se multiplicar em seu interior, 

formando lesões localizadas, chamadas de granuloma (BOMBARDA et al., 2001; 

DUCATI, BASSO, SANTOS, 2008; NOGUEIRA et al., 2012). 
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Muitas vezes, os bacilos permanecem isolados e inativados no interior dos 

macrófagos, durante anos sem serem destruídos, coexistindo com o hospedeiro de 

forma dormente. Nessa fase da infecção, conhecida como fase latente da doença 

(LTBI), ainda que o indivíduo possua grande reservatório da micobactéria, ao se 

mostrarem metabolicamente inativos, as manifestações clínicas são ausentes 

(TEIXEIRA, ABRAMO, MUNK, 2007; VENKETARAMAN, KAUSHAL, SAVIOLA, 

2015). 

Entretanto, quando ocorre a incapacidade do sistema imunológico de 

controlar a infecção de forma eficiente, como em casos de imunossupressão, o 

resultado é a reativação e multiplicação indiscriminada dos bacilos, causando uma 

reinfecção (infecção secundária), que ocorre em cerca de 10% dos casos de LTBI 

(BOMBARDA et al., 20011; NOGUEIRA et al., 2012; TEIXEIRA, ABRAMO, MUNK, 

2007; VENKETARAMAN, KAUSHAL, SAVIOLA, 2015). 

 

1.2 GÊNERO MYCOBACTERIUM 

As micobactérias são bacilos pertencentes ao gênero Mycobacterium. São 

microorganismos aeróbios e álcool-ácido resistentes (BAAR), não-formadores de 

esporos, não-produtores de toxinas e que não possuem cápsula. Seu habitat é 

preferencialmente intracelular, infectando e se proliferando no interior de 

macrófagos, numa velocidade lenta, mas que varia de acordo com a espécie 

(DUCATI, BASSO, SANTOS, 2008; MANDAL et al., 2017; MURRAY, ROSENTHAL, 

PFALLER, 2009). 

As principais diferenças em relação às demais bactérias são a respeito de sua 

parede celular, cuja composição é principalmente lipídica (cerca de 60%), sendo 

esses lipídeos denominados ácidos micólicos; estes compostos são ácidos graxos 

incomuns, com cerca de 60 a 90 átomos de carbono, e são uma exclusividade do 

gênero (Figura 1). Essa composição é responsável pela maioria das propriedades da 

micobactéria, incluindo resistência à acidez, detergentes e antibacterianos comuns 

(KAKWANI et al., 2011; MURRAY, ROSENTHAL, PFALLER, 2009). Ainda que seja 

extremamente lipofílica, dentre as espécies do gênero a M. tuberculosis é a que 
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possui uma das paredes mais permeáveis a substâncias hidrofílicas (DUCATI, 

BASSO, SANTOS, 2008). 

Figura 1 – Parede celular da micobactéria 

 
Fonte: Adaptado de Murray, Rosenthal, Pfaller (2010). 

 

1.3 EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS – WHO, em inglês), a TB é 

a nona causa de mortalidade mundial e a principal causa de mortalidade causada 

por um único agente infeccioso (WHO, 2016). Anualmente, é uma doença que 

acomete cerca de 8 a 9 milhões de pessoas, sendo estimado que um terço da 

população mundial seja portador de sua forma latente (TEIXEIRA, ABRAMO, MUNK, 

2007). 

Em 2016, foram estimados 1,3 milhões de mortes entre os casos incidentes 

de TB em indivíduos HIV-negativos e 374 mil mortes em casos de indivíduos HIV-

positivos no mundo. Além disso, foram 10,4 milhões de novos casos, e desses, 90% 

eram adultos, 65% homens, 10% indivíduos HIV-positivos (74% na África) e 56% 

estavam concentrados em cinco países: Índia, Indonésia, China, Filipinas e 
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Paquistão (WHO, 2016). A distribuição mundial dos casos está representada na 

Figura 2. 

Figura 2 – Taxa de mortalidade estimada de casos de Tuberculose no ano de 2016 

 
Fonte: World Health Organization (2016). 

No caso do Brasil, em 2017 foram reportados 69,5 mil casos novos e 13,3 mil 

casos de abandono ao tratamento, também chamado de retratamento. Ainda que o 

abandono ocorra em taxas significativas, nesse mesmo ano o percentual de cura de 

novos casos foi de 73%, maior que a taxa do ano de 2015, de 71% (BRASIL, 2018). 

Embora os níveis de prevalência tenham sido controlados durante décadas, 

fatores como o aparecimento de cepas resistentes como as multirresistentes (MDR-

TB) e de resistência ampliada (XDR-TB), abuso de antibióticos, falta de adesão a 

esquemas terapêuticos e a co-infecção com o vírus HIV trouxeram a doença a um 

estado de alarme, sendo considerada novamente um problema global de saúde 

pública (LEMKE, 2002; NOGUEIRA et al., 2012; SEGRETTI et al., 2016). 

Com relação à resistência, a caracterização das cepas multirresistentes 

(MDR-TB) se dá por sua resistência aos fármacos isoniazida e/ou rifampicina. Já as 

de resistência ampliada (XDR-TB) são consideradas cepas MDR-TB que também 

são resistentes a quaisquer fluorquinolonas e a pelo menos outros três fármacos de 

segunda linha (ARBEX et al., 2015; NOGUEIRA et al., 2012). 
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1.4 TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 

Atualmente, o tratamento padrão ocorre em média por um período de seis 

meses, baseando-se na terapia observada de curta duração, como recomendado 

pela OMS. O tratamento padrão pode variar, baseando-se em dados de saúde local, 

como por exemplo o padrão de resistência da região (ARBEX et al., 2015; DUCATI, 

BASSO, SANTOS, 2008). 

Os fármacos de primeira linha utilizados nesse tratamento são isoniazida, 

rifampicina, etambutol e pirazinamida, que são administrados concomitantemente 

nos primeiros dois meses. Nos quatro seguintes, é administrada a combinação de 

isoniazida e rifampicina; este período pode ser prolongado e fármacos podem ser 

trocados de acordo com a necessidade do tratamento (LEMKE, 2002; RANG, DALE, 

RITTER, 2001; SEGRETTI et al., 2016). 

Tendo em vista o panorama alarmante da tuberculose no mundo, fica 

evidente a necessidade da busca por novos agentes terapêuticos. Assim, este 

trabalho objetiva propor novas alternativas para a terapêutica futura da tuberculose, 

através de formas de transporte de ésteres de ácido pirazinoico veiculados em 

lipossomas. 



6 

2 Referencial Teórico 

2.1 PIRAZINAMIDA/ÁCIDO PIRAZINOICO 

A pirazinamida (PZA) é um fármaco de utilizado no tratamento da TB e foi 

descoberta em 1954, quando se investigavam análogos da nicotinamida, sendo um 

bioisóstero da mesma (Figura 3) (LEMKE, 2002). 

Figura 3 – Estrutura da nicotinamida comparada a PZA 

Nicotinamida PZA

N H
2

O

N

N H
2

O

N
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É um dos agentes mais eficientes na eliminação de bacilos de M. 

tuberculosis, principalmente os metabolicamente inativos, que outros agentes falham 

em atingir. Ainda que seu mecanismo de ação não seja totalmente conhecido, 

algumas teorias sugerem sua atuação inibindo a proteína ribossomal S1 (RpsA), via 

indispensável na eliminação de toxinas produzidas sob diversas condições de 

stress. Mais recentemente, estudos também indicam sua intervenção em uma via de 

biosíntese de pantotenato e coenzima A, através de sua ligação ao gene panD 

(LEMKE, 2002; SEGRETTI et al., 2016; ZHANG et al., 2014). 

Outra hipótese a respeito, é que a PZA propriamente dita não é totalmente 

responsável pela atividade contra a micobactéria, sendo grande parte atribuída ao 

ácido pirazinoico (POA), produto da hidrólise da PZA pela pirazinamidase (PZAse) 

(Figura 4) (LEMKE, 2002; SPEIRS, WELCH, CYNAMON, 1995). A justificativa por 

trás dessa teoria se baseia no desenvolvimento de cepas resistentes, cuja mutação 

no gene pncA suprimiu a síntese da PZAse, impedindo a conversão da PZA em 

POA (LEMKE, 2002; SEGRETTI et al., 2016; SIMÕES et al. 2009). 
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Figura 4 – Hidrólise da PZA em POA pela PZAse 
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A atividade do POA seria então justificada por similaridade estrutural com a 

nicotinamida (Figura 5), que indicaria que o POA pode funcionar como antimetabólito 

da mesma, interferindo na síntese do NAD (LEMKE, 2002). 

Figura 5 – Estrutura da nicotinamida comparada ao POA 

Nicotinamida POA
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A utilização direta do POA, no entanto, não é possível devido à sua 

dificuldade de penetração pela parede celular micobacteriana. Isso se deve à sua 

alta hidrofilicidade, considerando que o ácido carboxílico é um grupo ionizável em 

pH fisiológico, o que dificulta sua passagem por membranas lipídicas (FERNANDES 

et al., 2014; LEMKE, 2002; SEGRETTI et al., 2016).  

Mesmo a PZA, que não possui tal problema de penetração, possui problemas 

na terapêutica devido ao fácil desenvolvimento de resistência por parte das 

micobactérias, já que nessas, a conversão de PZA em POA não ocorrem (LEMKE, 

2002; SEGRETTI et al., 2016), o que justifica modificações biorreversíveis no POA 

que não dependam da ativação pela PZAse. 

Uma estratégia eficiente para diminuir a polaridade do POA e 

consequentemente melhorar sua permeabilidade através das membranas celulares 

seria a transformação do grupo ácido em um éster (PATRICK, 2013). Além disso, a 

obtenção do derivado ativo seria dependente de esterases, grupo de enzimas mais 
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comuns e menos específicas que a PZAse, o também dificultaria o desenvolvimento 

de novas cepas resistentes (LEMKE, 2002; SEGRETTI et al., 2016). 

Assim, a esterificação do POA com o objetivo de mascarar suas 

características excessivamente hidrofílicas, processo conhecido como latenciação, é 

um dos processos mais comuns e simples para transportar este para o local de ação 

(LEMKE, 2002; PATRICK, 2013). 

 

2.2 LATENCIAÇÃO 

A latenciação é uma das metodologias de modificação molecular mais 

empregadas na otimização e planejamento racional de fármacos, que objetiva a 

obtenção de substâncias com maior atividade, melhor seletividade, menor toxicidade 

e perfil farmacocinético adequado (KOROLKOVAS, 1988 apud PAIVA et al., 2014; 

LIMA, 2007). 

Pode ser definida como sendo a ligação de um fármaco a um transportador, 

que o transforma em um composto inativo ou parcialmente inativo. Essa ligação 

deve ser biorreversível, uma vez que no interior do organismo, mediante reações 

químicas ou enzimáticas, esse composto libere a sua fração ativa no local de ação 

ou próximo dele (CHUNG et al, 2005; FUJIHARA, MASUNARI, 2015). Esse 

processo resulta na obtenção de fármacos latentes, também conhecidos como pró-

fármacos (PATRICK, 2013).  

Seguindo essa definição, pró-fármacos clássicos são fármacos ligados 

covalentemente a uma molécula farmacologicamente inativa, que é chamada de 

transportador (CHUNG et al., 2005; PARISE FILHO et al., 2010). Alguns exemplos 

desses agentes terapêuticos no mercado incluem o enalapril (Figura 6a), cuja 

esterificação do ácido carboxílico teve como objetivo aumentar sua 

biodisponibilidade oral, e o decanoato de haloperidol (Figura 6b), éster do 

haloperidol, planejado para ser uma forma de depósito do haloperidol, de forma a 

manter constante sua concentração plasmática (PARISE FILHO et al., 2010). 
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Figura 6 – Pró-fármacos clássicos 
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Legenda: em preto, a forma ativa do pró-fármaco e em vermelho, seu transportador. 

Outros tipos de pró-fármacos, os bioprecursores, são formas latentes que não 

possuem um transportador propriamente dito, mas sua forma de administração é 

inativa, necessitando de uma transformação para ativar-se (CHUNG et al., 2005; 

PARISE FILHO et al., 2010). O omeprazol, por exemplo, é um fármaco inativo que 

necessita de uma série de transformações para exercer sua atividade (Figura 7) 

(PARISE FILHO et al., 2010). 

Figura 7 – Biotransformação do omeprazol 
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Existem também os pró-fármacos que são a junção entre a forma clássica e 

bioprecursora, chamados pró-fármacos mistos. O valaciclovir (Figura 8) é o pró-

fármaco clássico do aciclovir, esterificado com a valina (transportador) para melhorar 

sua absorção intestinal. Já o aciclovir é um bioprecursor, cuja ativação ocorre após 

três fosforilações sucessivas. A enzima responsável é mais expressa em células 

infectadas, o que o torna um fármaco mais seletivo (CHUNG et al., 2005; PARISE 

FILHO et al., 2010). 
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Figura 8 – Biotransformação do valaciclovir/aciclovir 
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Por fim, existem os pró-fármacos recíprocos, que são semelhantes aos 

clássicos, com a diferença que seu transportador não é uma molécula inerte, mas 

sim outro fármaco, tendo como exemplo a sultamicilina, um éster duplo, que após 

sua hidrólise, deriva a ampicilina e o sulbactam. A ampicilina é um antibiótico 

sensível a beta-lactamases, enzimas produzidas por bactérias resistentes, e o 

sulbactam um inibidor da beta-lactamase. Além da associação permitir maior tempo 

de ação da ampicilina, há a vantagem de melhorar a absorção intestinal de ambos 

derivados ao mascarar o ácido carboxílico de suas estruturas (PARISE FILHO et al., 

2010). 

Figura 9 – Sultamicilina e seus derivados 
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Como visto em alguns exemplos acima, a esterificação é uma forma comum 

dentre as estratégias de planejamento de pró-fármacos, melhorando problemas 

como baixa permeabilidade de membrana, seletividade, e duração de ação 

(FUJIHARA, MASUNARI, 2015; PATRICK, 2013), sendo particularmente vantajosa 

por serem metabolizados por esterases, enzimas comuns que estão em 

concentração abundante no plasma humano, facilitando sua bioconversão 

(PATRICK, 2013). 

No caso dos ésteres de POA, idealmente esse processo de conversão 

ocorreria no interior da micobactéria e minimamente em outros locais, como no 

plasma. Como a instabilidade plasmática desses ésteres pode limitar sua chegada 

ao local de ação (SEGRETTI et al., 2016), uma forma de melhorar sua estabilidade 

plasmática seria através da incorporação desses compostos em nanopartículas, 

como lipossomas, por exemplo (DIMER et al., 2013). 

 

2.3 LIPOSSOMAS 

Lipossomas são vesículas esféricas de núcleo aquoso envolto em uma ou 

mais bicamadas (ou lamelas) concêntricas de fosfolipídios (Figura 10) (DIMER et al., 

2013; PATIL, JADHAV, 2014). Elas podem ser classificadas de acordo com seu 

tamanho: pequena, grande e gigante; número de bicamadas: unilamelar, 

oligolamelar e multilamelar; e carga fosfolipídica: neutra, catiônica e aniônica (PATIL, 

JADHAV, 2014). 

Essas características geralmente indicam maior ou menor estabilidade em 

formulação, comumente sendo mais estáveis quando a partícula for menor 

(pequena), com menos camadas (unilamelar) e carregada (catiônica ou aniônica) 

(PATIL, JADHAV, 2014). 
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Figura 10 – Ilustração esquemática de lipossomas 

 
Fonte: Adaptado de Patil, Jahav (2013). 

Além disso, essas e outras características, como propriedades de superfície, 

podem ser facilmente alteradas de acordo com necessidades farmacocinéticas e 

farmacotécnicas, e essa versatilidade o torna um interessante sistema de liberação 

de fármacos (DIMER et al., 2013; PATIL, JADHAV, 2014). 

Esses carreadores possuem diversas aplicações terapêuticas, pois favorecem 

a liberação do agente terapêutico próximo do local de ação (seja um órgão-alvo ou 

um agente invasor) (BATISTA, CARVALHO, MAGALHÃES, 2007; DIMER et al., 

2013).  

Na quimioterapia, como nos diversos tipos de câncer ou infecções por vírus, 

parasitas, bactérias e fungos, ajuda a melhorar a seletividade do fármaco, 

aumentando a atividade e diminuindo a citotoxicidade (LU et al., 2015; GUIMARÃES 

et al., 2014; MASTRANGELO et al., 2014; KILIAN et al., 2011); no desenvolvimento 

de vacinas, controlando sua liberação e diminuindo sua degradação (BATISTA, 

CARVALHO, MAGALHÃES, 2007); e em diversas terapias do sistema nervoso 

central, como Alzheimer, Parkinson, glioma e etc., melhora a passagem do fármaco 

pela barreira hematoencefálica (VIEIRA, GAMARRA, 2016). 

No caso da quimioterapia antibacteriana, a seletividade de liberação dos 

fármacos próximo ao agente invasor pode melhorar os resultados terapêuticos, 

reduzindo efeitos adversos e aumentando a adesão ao tratamento (HALLAJ-

NEZHADI, HASSAM, 2013), este último sendo um fator relevante em diversas 
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quimioterapias, como no caso da TB, em que o abandono ao tratamento cresce a 

cada ano (BRASIL, 2018). 

Exemplificando, a anfotericina B é um antifúngico com problemas de 

solubilidade e toxicidade. Sua forma lipossomal comercial, o AmBisome®, ainda que 

com resultados menores de atividade in vitro que sua forma livre (YARDLEY, 

CROFT, 1997), possui semelhante eficácia in vivo, além de diminuir a toxicidade do 

fármaco, obtendo boas taxas de tolerância dos pacientes, consequentemente 

melhorando o tratamento e aumentando a taxa de sobrevivência dos mesmos 

(AVERSA et al., 2017). 
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3 Objetivos e Justificativa 

3.1 JUSTIFICATIVA 

O estado atual da tuberculose no mundo é preocupante, visto que os casos 

ainda crescem em números alarmantes. Associando isso ao fato de que, apesar das 

diversas pesquisas na área, apenas dois compostos alcançaram a terapêutica após 

o lançamento da rifampicina em 1967 (SEGRETTI et al., 2016), alternativas devem 

ser cogitadas. 

Nesse cenário, considerando a dificuldade no desenvolvimento de novos 

fármacos, que é um processo lento, complexo e de alto custo (FORUM ON 

NEUROSCIENCE..., 2014), a preparação de pró-fármacos de compostos bioativos 

conhecidos é uma estratégia mais viável para obtenção de moléculas ativas na 

quimioterapia. A vantagem dessa abordagem é que a ação farmacológica já é 

conhecida, uma vez que o fármaco será liberado in vivo (CHUNG et al., 2005). Como 

a obtenção de pró-fármacos envolve a transformação de um fármaco em uma 

molécula inativa por mascarar seus grupos farmacofóricos, um dos processos mais 

comum e simples é a sua conversão em ésteres, quando possível (PATRICK, 2013; 

SEGRETTI et al., 2016). 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivo geral 

 A esterificação, além da simplicidade de obtenção, também permite fácil 

conversão da molécula inativa para a molécula ativa por esterases presentes no 

organismo. Apesar do grupo ácido ser necessário para atividade do POA, sua 

presença dificulta a passagem pelas membranas lipídicas da micobactéria, limitando 

sua atividade (FERNANDES et al., 2014; PATRICK, 2013; SEGRETTI et al., 2016). 

Como o grupo éster não é ionizável, a conversão do POA neste derivado incrementa 

a permeabilidade da molécula e permite sua posterior bioativação dentro do 

organismo-alvo. 

Um dos problemas verificados nos ésteres de POA é sua instabilidade 

plasmática, que limita sua chegada ao local de ação (SEGRETTI et al., 2016). Por 
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esse motivo, a incorporação desses compostos em nanopartículas os protegeriam 

de sua hidrólise, aumentando sua estabilidade plasmática (DIMER et al., 2013). O 

objetivo deste trabalho é, portanto, sintetizar diferentes ésteres do POA, caracterizá-

los e determinar sua estabilidade, para avaliar a possibilidade de incorporá-los em 

nanopartículas. 

3.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos deste trabalho são: 

• Sintetizar ésteres de POA com rendimentos adequados; 

• Caracterizar esses ésteres por RMN e espectrometria de massas; 

• Avaliar a estabilidade desses ésteres quanto à hidrólise química e 

enzimática por lipase; 

• Incorporar os ésteres obtidos em lipossomas para aumentar a 

estabilidade plasmática dos mesmos. 
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4 Materiais e Métodos 

4.1 MATERIAL 

Os reagentes e outras substâncias químicas foram adquiridas comercialmente 

da Sigma-Aldrich e LabSynth com pureza adequada e utilizados sem tratamento 

prévio. Vidrarias e equipamentos são de uso comum de laboratórios de síntese 

orgânica. As chapas de aquecimento utilizadas são da Ika (modelo HS-7), equipadas 

com agitação magnética. 

Para caracterização, foi utilizado o espectrômetro de ressonância magnética 

nuclear (RMN) BrukerAdvance 300, operando a 300 MHz para o núcleo de 

hidrogênio e 75 MHz para o carbono-13. Esses equipamentos estão disponíveis na 

Universidade Federal de São Paulo, e as análises foram realizadas em colaboração 

com o Prof. Dr. João Paulo dos Santos Fernandes. As amostras foram dissolvidas 

no solvente deuterado indicado (CDCl3) e as leituras realizadas com uso de 

tetrametilsilano (TMS) como referência. Os deslocamentos químicos (δ) foram 

determinados a partir do TMS em partes por milhão (ppm). Quando aplicável, as 

constantes de acoplamento (J) são apresentadas em Hz. 

 

4.2 PREPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÉSTERES DO ÁCIDO PIRAZINOICO 

Os ésteres do ácido pirazinoico (POA), ilustrados na Figura 11, foram 

preparados utilizando dois métodos, ambos adaptados da metodologia proposta em 

2016 por Segretti e colaboradores.  

Figura 11 – Ésteres do POA 
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Para os ésteres 1-6 (Figura 12), os álcoois utilizados são de baixo peso 

molecular e facilmente evaporáveis, podendo ser utilizados como reagentes-

solventes da reação. Assim, a metodologia consiste em dissolver o POA no álcool 

correspondente ao éster a ser formado (etanol, por exemplo, para formar o 

pirazinoato de etila) e adicionar cloreto de tionila, um agente clorante, para formar o 

cloreto de pirazinoíla in situ.  

O método empregado na obtenção do composto 7 (Figura 13), é mais 

adequado para preparar ésteres de cadeia mais longa, devido ao álcool 

correspondente apresentar alto ponto de ebulição. Assim, a estratégia de 

substituição nucleofílica é mais viável, utilizando o pirazinoato como nucleófilo. O 

método consiste então em dissolver o POA em acetonitrila na presença de 

trietilamina (para a formação do pirazinoato e posterior neutralização do HBr 

formado) e adicionar o brometo de 1-octila.  

4.2.1 Método 1: preparação e purificação dos ésteres 1-6 

Figura 12 – Preparação dos ésteres 1-6 
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Em um balão, foram adicionados 5 mmol (0,620 g) do POA em 

aproximadamente 15 mL do álcool correspondente e mantidos sob agitação. A 

seguir, foram adicionados 9 mmol (1,070 g) de cloreto de tionila. A reação 

permaneceu em aquecimento a aproximadamente 60 °C overnight. O solvente foi 

evaporado sob pressão reduzida, e ao resíduo obtido foram adicionados cerca de 15 

mL de acetato de etila. A mistura foi lavada com solução saturada de bicarbonato de 

sódio, e a fase orgânica foi separada, secada com sulfato de sódio anidro e 

evaporada. 
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4.2.2 Método 2: preparação do pirazinoato de 1-octila (7) 

Figura 13 – Preparação do éster 7 
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Em um balão, foram dissolvidos 5 mmol (0,620 g) de POA em 

aproximadamente 15 mL de acetonitrila. A seguir, foram adicionados 6 mmol (0,607 

g) de trietilamina e 10 mmol (1,931 g) de brometo de 1-octila. A reação permaneceu 

em aquecimento a aproximadamente 60°C overnight. Ao final, o solvente foi 

evaporado sob pressão reduzida, e ao resíduo foram adicionados cerca de 15 mL de 

acetato de etila. A mistura foi lavada com solução saturada de bicarbonato de sódio, 

e a fase orgânica foi separada, secada com sulfato de sódio anidro e evaporada. Por 

fim, a mistura vinda da fase orgânica foi filtrada em sílica gel 60 com duas fases 

móveis: 1º hexano; 2º acetato de etila.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS 

Os produtos obtidos tiveram sua pureza avaliada cromatograficamente, e 

sendo considerados puros quando seu teor for >95%. A estrutura dos compostos 

preparados foi confirmada através de espectrometria de ressonância magnética 

nuclear (RMN) de hidrogênio (1H) e carbono (13C).  

 

4.4 HIDRÓLISE DOS ÉSTERES 

4.4.1 Preparo de soluções 

A solução de HCl 0,1M (pH ~ 2,0) foi preparada com 0,42 mL de solução 

36,5% de ácido clorídrico adicionados a cerca de 25 mL de água destilada. A 
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solução foi transferida para um balão volumétrico de 50 mL, e completou-se o 

volume com água destilada. 

A solução tampão fosfato (pH ~ 7,4) foi preparada com 0,308 g de fosfato 

monossódico e 2,080 g de fosfato dissódico hepta-hidratado dissolvidos em cerca de 

50 mL de água destilada. A solução resultante foi transferida para um balão 

volumétrico de 100 mL e completou-se o volume com água destilada.  

A solução de NaHCO3 (pH ~ 9,6) foi preparada com 0,200 g de bicarbonato de 

sódio dissolvidos em cerca de 25 mL de água destilada. A solução obtida foi 

transferida para um balão volumétrico de 50 mL e o volume foi completado com 

água destilada. 

4.4.2 Estabilidade química 

Cerca de 30 mg dos compostos 2 e 7 foram previamente dissolvidos em 3 mL 

de metanol. A seguir, 1 mL dessa solução foi adicionado a cada um dos três frascos 

a seguir: A: contendo 9 mL de solução de HCl 0,1M (pH ~ 2,0); B: contendo 9 mL de 

solução tampão (pH ~ 7,4); C: contendo 9 mL de solução de NaHCO3 (pH ~ 9,6). Os 

três frascos foram colocados em banho maria a 37oC ± 0,1oC; e mantidos em 

agitação por 24 h. 

Alíquotas de cada frasco foram retiradas nos tempos 0, 1, 2, 4 e 24 horas 

para avaliação da estabilidade. A porcentagem de hidrólise foi analisada por 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-MS) através da 

relação das áreas correspondentes aos ésteres e ao POA formado. 

4.4.3 Estabilidade enzimática 

Cerca de 10 mg dos compostos 2 e 7 foram adicionados a um frasco 

contendo 10 mL da solução tampão preparada, colocado em banho-maria a 37 °C ± 

0,1 oC. A seguir, foram adicionados 50 mg de lipase de Mucor miehei imobilizada (72 

U/g). Os frascos permaneceram em agitação por 24 h. 

Alíquotas foram retiradas nos tempos 0, 1, 2, 4 e 24 horas para avaliação da 

estabilidade. A porcentagem de hidrólise foi avaliada por cromatografia gasosa 



20 

acoplada a espectrometria de massas (CG-MS) através da relação das áreas 

correspondentes aos ésteres e ao POA formado. 

 

4.5 PREPARAÇÃO DOS LIPOSSOMAS 

A preparação foi realizada na Universidade Federal de São Paulo, pelo Prof. 

Dr. Newton Andréo Filho e colaboradores, através da seguinte metodologia. 

Cerca de 750 mg de fosfatidilcolina (PC) foram pesadas em balança analítica 

para obtenção de dispersões de lipossomas neutros em 50 mL a 20mM do 

fosfolipídeo. Lipossomas catiônicos também foram produzidos a partir da adição de 

cloreto de cetiltrimetil amônio (CCTA) em solução 50% p/V na proporção molar de 

1:10 em relação à fosfatidilcolina. 

As massas pesadas foram transferidas para um béquer, ficando este em 

banho maria por 10 minutos para que houvesse maior interação entre os 

componentes graxos e o fármaco. Foram aquecidos 50 mL de solução tampão de 

fosfato 20mM (pH 7,2), até atingir cerca de 50°C, momento em que houve a 

transferência dessa solução para o béquer contendo PC e os demais componentes 

de cada dispersão. As dispersões foram mantidas sob constante aquecimento e 

agitação por, aproximadamente, 10 minutos ou até a completa dispersão da PC no 

meio tamponado, formando assim os lipossomas multilamelares (MLV). 

Para as formulações contendo POA, pirazinoato de etila (2) ou pirazinoato de 

octila (7), os fármacos foram adicionados à PC ou PC e CCTA durante o 

aquecimento em banho maria, obtendo-se dispersões nas concentrações de 12,10, 

3,55 e 0,78mM respectivamente. Os demais procedimentos foram executados 

igualmente à todas as formulações. 

Foi medido o volume das dispersões após a agitação e o aquecimento, 

completando-se para 50 mL com água destilada quando necessário a fim de manter 

a concentração inicial dos componentes. De cada uma das dispersões de MLV 

obtidas foram retirados 5 mL de amostra, armazenados em um tubo fechado para 

posterior caracterização. O volume restante foi submetido ao processo de 

homogeneização por alta pressão (HPH) de aproximadamente 11000 psi e 
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contrapressão de 2000 psi (Nano DeBee, B.E.E International, Inc. Easton, USA) por 

10 minutos. Ao final do processo cada dispersão, agora em vesículas unilamelares 

pequenas (SUV), teve seu volume final registrado, sendo as amostras armazenadas 

em frascos devidamente identificados e mantidas sob refrigeração a 8°C para 

posterior caracterização e análise. 
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5 Resultados e Discussão 

5.1 REAÇÕES DE ESTERIFICAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS RENDIMENTOS 

Ésteres são ser preparados a partir de ácidos carboxílicos por diversos 

métodos (Figura 14). Os mais comuns são: (1) conversão direta através da 

esterificação de Fischer na presença de um álcool e um ácido como catalisador; (2) 

conversão em cloreto de ácido, com posterior alcoólise em presença de uma base; 

(3) conversão em íon carboxilato por uma base, com posterior substituição 

nucleofílica do tipo 2 (SN2) com um haleto de alquila primário (MCMURRY, 2011). 

Figura 14 – Métodos mais comuns na preparação de ésteres 

3 1 2

SOCl2base

R2-X R2-OH
HCl

R2-OH
base

R1

O

O
R2

R1

O

O
R2

R1

O

O
R2

O –

O

R1 Cl

O

R1O H

O

R1

 

A esterificação de Fischer é um processo que geralmente possui bons 

rendimentos (MCMURRY, 2011; OLIVEIRA et al., 2014), mas que se limita a 

preparações de ésteres de cadeia curta, pois é um processo que demanda a 

utilização do álcool em excesso, como solvente (MCMURRY, 2011). Para a 

aplicação na preparação dos ésteres de POA, em especial, existe outra limitação: o 

nitrogênio básico do anel pirazínico neutralizaria parte do catalisador ácido, que é 

essencial para a reação. 

Essa desvantagem para a esterificação de Fischer se torna uma vantagem na 

adição-eliminação em cloretos de acila, já que o nitrogênio básico pode neutralizar o 

HCl formado (Figura 15), favorecendo a reação. 

Além disso, ao invés da preparação comum, que consiste na preparação e 

isolamento do cloreto de ácido, com sua posterior alcoólise, a metodologia seguiu 
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um caminho semelhante à esterificação de Fischer, utilizando o álcool em excesso 

como reagente-solvente da reação, já que os ésteres (1 a 6) preparados possuem 

cadeias laterais simples e curtas.  

Figura 15 – Mecanismo proposto da alcoólise do cloreto de ácido pirazinoico 
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Essa se mostrou uma metodologia adequada, considerando que os 

rendimentos obtidos (Tabela 1) variaram de bons a excelentes. Os valores, inclusive, 

se equiparam a metodologias similares encontradas na literatura (FERNANDES et 

al.,2014; SEGRETTI et al., 2016), que promovem a esterificação com cloreto de 

tionila em uma única etapa.  
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Tabela 1 – Rendimento das reações 

Compostos Reagentes Solvente Rendimento (%) 

1 

SOCl2 

Metanol 58 

2 Etanol 75 

3 2-cloroetanol 69 

4 n-propanol 89 

5 i-propanol 84 

6 n-butanol 85 

7 TEA 
1-bromo-octano Acetonitrila 69 

 

Assim como as metodologias clássicas de adição-eliminação em cloretos de 

acila, as primeiras esterificações do POA propostas com cloreto de tionila 

(CYNAMON et al., 1992; CYNAMON et al., 1995 apud FERNANDES et al., 2014) 

foram realizadas através de duas etapas, sendo a primeira a formação do cloreto de 

pirazinoíla, e a segunda a sua alcoólise na presença de uma base para neutralizar o 

HCl formado, com rendimentos variando de 24 a 79% na primeira publicação, e na 

publicação seguinte, com rendimentos finais menores que 60%. Os compostos 

similares aos sintetizados neste trabalho obtiveram rendimentos de 40 a 50%. 

Em um trabalho posterior com metodologia semelhante, Simões e 

colaboradores (2009), propuseram a síntese de ésteres com cadeias maiores, 

obtendo rendimentos de 41 a 46%. O pirazinoato de butila, em especial, foi obtido 

com rendimento de 43% através dessa metodologia. Nesse caso, além da 

metodologia em duas etapas, não utilizar o álcool como solvente são fatores que 

provavelmente corroboraram para a obtenção de rendimentos menores. 

Já no caso de esterificações com cadeias mais longas (maiores que butila), a 

utilização dos álcoois como solventes da reação é limitada por não serem facilmente 

evaporáveis para obtenção do composto puro (MCMURRY, 2011). 
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Reações de SN2 se tornam uma alternativa para essas preparações, pois os 

haletos de alquila, mesmo não sendo evaporáveis, em termos de polaridade, são 

mais facilmente separados de ésteres, quando comparando com os álcoois 

(SOLOMONS, FRYHLE, 2009). 

Essas reações ocorrem em uma única etapa (Figura 16), e a velocidade em 

que ela ocorre depende diretamente da concentração molar de seus reagentes. No 

caso da SN2, quanto maior a concentração do nucleófilo, mais rapidamente ela 

ocorre (MCMURRY, 2011). 

Figura 16 – Mecanismo proposto da substituição nucleofílica do tipo 2 do POA 
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Fonte: Adaptado de McMurry (2011). 

Ainda que apenas o composto 7 tenha sido sintetizado através dessa 

metodologia, a esterificação por substituição nucleofílica acílica também resulta em 

bons rendimentos, considerando o obtido neste presente trabalho (69%) e no 

trabalho de Fernandes e Felli (2009) (74 e 76%), ainda que as cadeias alquílicas 

sejam menores (hexila e etila) que a apresentada neste trabalho. 

Por fim, outra metodologia utilizada para a esterificação do POA é com a 

utilização de DCC (N,N’-diciclohexilcarbodiimida) e DMAP (4-dimetilaminopiridina) 

como catalisadores (SEITZ, SULING, REYNOLDS, 2002), mas que geralmente 

resulta em rendimentos muito variáveis (entre 30 e 60%) e formação de subprodutos 

indesejáveis (derivados de ureia, em torno de 50%) (KRÁTKÝ et al., 2014). 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

As estruturas dos compostos de 1 a 7 foram analisadas através da 

espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN) de hidrogênio (1H) e 

carbono (13C). 
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Figura 17 – Pirazinoato de metila (1) 
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1H-NMR (CDCl3, 300 MHz, δ = ppm) 9,34 (d, H3, J = 1.4 Hz, 1H), 8,83 – 8,70 (m, 

H4-H5, 2H), 4,06 (s, H6, 3H) (Apêndice 1); 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz, δ = ppm) 

164,43 (C1), 147,83 (C4), 146,36 (C3), 144,44 (C5), 143,25 (C2), 53,26 (C6) 

(Apêndice 8). 

O composto 1 tem sua estrutura proposta confirmada pela presença do 

singleto correspondente aos três hidrogênios da metila com deslocamento de 4,06 

ppm. Além disso, o espectro de carbono-13 mostra o sinal correspondente à metila 

com deslocamento de 53,26 ppm. 

Figura 18 – Pirazinoato de etila (2) 
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1H-NMR (CDCl3, 300 MHz, δ = ppm) 9,34 (d, H3, J = 1,3 Hz, 1H), 8,84 – 8,66 (m, 

H4-5, 2H), 4,53 (q, H6, J = 7,1 Hz, 2H), 1,47 (t, H7, J = 7,1 Hz, 3H) (Apêndice 2); 
13C-NMR (CDCl3, 75 MHz, δ = ppm) 163,98 (C1), 147,67 (C4), 146,34 (C3), 144,44 

(C5), 143,57 (C2), 62,47 (C6), 14,30 (C7) (Apêndice 9). 

Já para o composto 2, a obtenção do produto desejado pode ser confirmada 

tanto pela presença do quarteto em 4,53 ppm quanto pelo tripleto em 1,47 ppm 

correspondendo, respectivamente, a dois e três hidrogênios do grupo etila. Da 

mesma forma, no espectro de carbono-13, a etila é confirmada pelos dois sinais em 

62,47 ppm e 14,30 ppm. 
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Figura 19 – Pirazinoato de 2-cloroetila (3) 
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1H-NMR (CDCl3, 300 MHz, δ = ppm) 9,35 (d, H3, J = 1,1 Hz, 1H), 8,88 – 8,70 (m, 

H4-5, 2H), 4,71 (t, H6, J = 5,8 Hz, 2H), 3,88 (t, H7, J = 5,8 Hz, 2H) (Apêndice 3); 13C-

NMR (CDCl3, 75 MHz, δ = ppm) 163,49 (C1), 147,93 (C4), 146,39 (C3), 144,57 (C5), 

142,89 (C2), 65,44 (C6), 41,15 (C7) (Apêndice 10). 

Para o composto 3, a confirmação se dá pela presença dos sinais em 4,71 

ppm e em 3,88 ppm, que correspondem a 2-cloroetila. Sua principal diferenciação da 

etila, além da integral indicando duas duplas de hidrogênios, está na multiplicidade 

dos sinais, ambos tripletos. Os carbonos da cadeia lateral também são confirmados 

no espectro de carbono-13 nos sinais de 65,44 ppm e 41,15 ppm. 

Figura 20 – Pirazinoato de n-propila (4) 
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1H-NMR (CDCl3, 300 MHz, δ = ppm) 9,32 (s, H3, 1H), 8,77 (dd, H4-5, J = 8,0, 1,4Hz, 

2H), 4,43 (t, H6, J = 6,8Hz, 2H), 1,87 (h, H7, J = 7,2Hz, 2H), 1,05 (t, H8, J = 7,4Hz, 

3H) (Apêndice 4); 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz, δ = ppm) 163,93 (C1), 147,55 (C4), 

146,21 (C3), 144,42 (C5), 143,58 (C2), 67,79 (C6), 21,94 (C7), 10,31 (C8) (Apêndice 

11). 

O composto 4 foi confirmado pela presença do tripleto em 4,43 ppm seguido 

de um multipleto em 1,87 ppm e um tripleto em 1,87 ppm que correspondem a n-

propila, assim como os sinais em 67,79 ppm, 21,94 ppm e 10,31 ppm do espectro de 

carbono-13. 
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Figura 21 – Pirazinoato de i-propila (5) 
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1H-NMR (CDCl3, 300 MHz, δ = ppm) 9,31 (d, H3, J = 1,2Hz, 1H), 8,80 – 8,68 (m, H4-

5, 2H), 5,39 (hept, H6, J = 6,3Hz, 1H), 1,45 (d, H7, J = 6,3Hz, 6H) (Apêndice 5); 13C-

NMR (CDCl3, 75 MHz, δ = ppm) 163,45 (C1), 147,44 (C4), 146,25 (C3), 144,40 (C5), 

143,92 (C2), 70,22 (C6), 21,80 (C7) (Apêndice 12). 

Considerando que os valores de deslocamento são similares, o que diferencia 

a i-propila do composto 5 de outras cadeias laterais como a etila, além dos valores 

da integral indicando os seis hidrogênios sobrepostos em 1,45 ppm e o hidrogênio 

central em 5,39 ppm, é também a multiplicidade dos sinais, respectivamente um 

hepteto e um dubleto, que indicam uma cadeia ramificada. O espectro de carbono-

13 também confirma a i-propila através dos sinais em 70,22 ppm, que representa o 

carbono central, e em 21,80 ppm, representando os dois carbonos (C7). 

Figura 22 – Pirazinoato de n-butila (6) 
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1H-NMR (CDCl3, 300 MHz, δ = ppm) 9,32 (d, H3, J = 1,3Hz, 1H), 8,85 – 8,67 (m, H4-

5, 2H), 4,47 (t, H6, J = 6,8Hz, 2H), 1,83 (dt, H7, J = 14,6, 6,8Hz, 2H), 1,49 (dq, H8, J 

= 14,7,7,3Hz, 2H), 0,98 (q, H9, J = 7,2Hz, 3H) (Apêndice 6); 13C-NMR (CDCl3, 75 

MHz, δ = ppm) 164,02 (C1), 147,61 (C4), 146,29 (C3), 144,49 (C5), 143,61 (C2), 

66,27 (C6), 30,61 (C7), 19,15 (C8), 13,75 (C9) (Apêndice 13). 

A formação do composto 6 foi confirmada com o tripleto em 4,47 

correspondente a dois hidrogênios, seguido de mais quatro sinais, representando a 

n-butila, assim como os sinais em 66,27 ppm, 30,61 ppm, 19,15 ppm e 13,75 ppm 

no espectro de carbono-13. 
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Figura 23 – Pirazinoato de 1-octila (7) 
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1H-NMR (CDCl3, 300 MHz, δ = ppm) 9,32 (d, H3, J = 1,2Hz, 1H), 8,86 – 8,65 (m, H4-

5, 2H), 4,45 (t, H6, J = 6,9Hz, 2H), 1,96 – 1,68 (m, H7, 2H), 1,54 – 1,17 (m, H8-12, 

10H), 0,88 (t, H13, J= 6.6Hz, 3H) (Apêndice 7); 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz, δ = ppm) 

163,97 (C1), 147,55 (C4), 146,26 (C3), 144,44 (C5), 143,65 (C2), 66,51 (C6), 31,74 

(C11), 29,18 (C10), 29,13 (C7), 28,59 (C8), 25,86 (C9), 22,61 (C12), 14,06 (C13) 

(Apêndice 14). 

Por fim, a formação do composto 7 pode ser confirmada pelo tripleto em 4,5 

ppm seguido de mais quinze sinais, representando a 1-octila, que também é 

confirmada no espectro de carbono-13, com oito sinais alquílicos (de 66,51 ppm a 

14,06 ppm). 

Com relação ao anel pirazínico, percebe-se a constância no valor do 

deslocamento químico dos três hidrogênios, sendo o que se encontra mais próximo 

da função éster apresenta-se em torno de 9,31 e 9,35 ppm, e os dois restantes em 

torno de 8,65 e 8,88 ppm. Essa constância também é notada nos resultados de 

carbono-13. 

 

5.3 ESTABILIDADE DOS ÉSTERES 

Como proposto, a estabilidade dos ésteres sintetizados foi testada in vitro em 

4 ambientes diferentes (frente a lipase imobilizada e em diferentes valores de pH). 

Os resultados esperados dependeriam do aparecimento do POA, com seu 

surgimento e diferença de proporção com o éster equivalente sendo utilizados para 

calcular a porcentagem de hidrólise. Os espectros de CG-MS, no entanto, não 

indicam o aparecimento do ácido (Apêndice 15 – Espectro de CG-MS do POAEt 

frente a lipase (t0) ao Apêndice 49). Portanto, a hidrólise dos ésteres foi avaliada de 

acordo com a diminuição da área apresentada nos espectros com o passar do 
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tempo, tendo em vista que a concentração e metodologia aplicada para todas as 

amostras analisadas foi a mesma.  

Para estabelecer a velocidade da hidrólise dos ésteres preparados, a área 

dos picos dos espectros de CG-MS foi transformada em porcentagem, utilizando o 

tempo zero como 100%. 

5.3.1 Estabilidade química 

Ésteres são grupos funcionais de relativa instabilidade, sofrendo hidrólise em 

diversas variações de pH em meio aquoso (CAVALCANTE et al., 2015). Os 

resultados de hidrólise encontram-se sumarizados na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 – Porcentagem de ésteres após sua hidrólise química 

Composto Tempo (h) pH 2,0 (%) pH 7,4 (%) pH 9,6 (%) 

2 

1 29,6 23,5 9,4 

2 32,4 25,9 5,2 

4 26,4 18,6 1,3 

24 26,5 2,9 0,0 

7 

1 4,5 17,7 20,6 

2 3,1 9,0 13,2 

4 8,1 5,5 7,3 

24 0,3 2,5 0,0 

 

Para melhor visualização e comparação, os valores da tabela foram utilizados 

para construir os gráficos 1 e 2 abaixo. 
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Gráfico 1 – Hidrólise química do pirazinoato de etila (2) 

 

Gráfico 2 – Hidrólise química do pirazinoato de octila (7) 
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possui maior estabilidade em meio ácido e instabilidade em meio básico, ao passo 

que o composto 7 possui maior estabilidade em meio básico e instabilidade em meio 

ácido, sendo os dois hidrolisados de forma similar em pH fisiológico. 

Em meio ácido, a hidrólise é a reação que compete na esterificação de 

Fischer, ou seja, se mantém em equilíbrio dependendo das concentrações de 

água/álcool no meio (CAVALCANTE et al., 2015; MCMURRY, 2011). Portanto, ainda 

que o ácido seja um catalisador da hidrólise, sua reversão pode ocorrer, ainda que 
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em menor proporção, considerando a abundância de água em relação ao álcool 

formado, mas que explica a concentração do composto 2 é mantida após o 

decaimento inicial, assim como o valor baixo de R2. 

Em meio alcalino, os ésteres formam o álcool e o ácido carboxílico 

correspondentes, este último na forma de um ânion carboxilato ou o sal 

correspondente, tornando-se uma reação irreversível (CAVALCANTE et al., 2015; 

HIJAZIN, SIMÕES, SILVEIRA, 2010), compatível com o declínio considerável da 

concentração do éster nessa condição. Já em meio neutro, ainda que de forma mais 

lenta que as demais, ésteres sofrem hidrólise, e assim como no meio ácido, tende a 

se manter em equilíbrio, ainda que em menor proporção (SILVA, JONES JR, 2001), 

resultado visualizado nessa situação.  

No caso do composto 7, a relação pode ser parcialmente elucidada 

considerando a insolubilidade do 1-octanol em água. No caso dos meios ácido e 

neutro, o equilíbrio esperado da reação não ocorre, provavelmente porque o 1-

octanol formado se torna indisponível para a reversão da reação.  

Já no caso do meio básico, a hidrólise se mantém irreversível, transformando-

se em concentrações tão baixas a ponto de ser considerado próximo de zero, assim 

como no composto 2. 

5.3.2 Estabilidade enzimática 

Considerando que os compostos preparados devem atingir micobactérias, 

comumente encontradas em macrófagos alveolares, os mesmos devem possuir 

certa estabilidade para chegar ao local de ação enquanto são transportados pelo 

plasma, já que, como citado anteriormente, ésteres podem ser instáveis no plasma 

humano devido a presença de esterases (SIMÕES et al., 2009). 

Essa instabilidade, no entanto, deve ser testada, pois nem todos os ésteres 

são hidrolisados igualmente, fazendo necessário testar e avaliar quais são 

metabolizados mais ou menos rapidamente (PATRICK, 2013). 

De forma a verificar a possível estabilidade dos compostos frente às 

esterases plasmáticas, foi proposto neste trabalho um modelo utilizando a lipase 

como enzima hidrolítica. Isso se justifica pelo fato de tanto esterases como lipases 
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serem hidrolases de ésteres, e assim poderiam apresentar cinética semelhante, e 

caso validada, poderia servir como modelo alternativo ao uso de plasma ou de 

esterases humanas, mais dispendiosas. O teste foi realizado em pH 7,4 por ser o pH 

fisiológico e realizado de maneira semelhante ao experimento de estabilidade 

química. A solução dos compostos em tampão foi utilizada como controle. Os 

resultados encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3 – Porcentagem de ésteres após sua hidrólise enzimática 

Composto Tempo (h) Controle (%) Lipase (%) 

2 

1 23,5 88,4 

2 25,9 73,8 

4 18,6 64,5 

24 2,9 33,4 

7 

1 17,7 ND 

2 9,0 ND 

4 5,5 ND 

24 2,5 ND 

ND: não determinado.  

As lipases são um conjunto de enzimas que realizam tanto a hidrólise de 

ésteres quanto a esterificação de ácidos carboxílicos (CARVALHO et al., 2003). 

Para evitar interferência nos resultados, os compostos não foram previamente 

dissolvidos em metanol como na análise da estabilidade química. 

Consequentemente, não foi possível observar a hidrólise do composto 7, pois este 

se mostrou insolúvel em água durante todo o procedimento. Portanto, apenas o 

composto 2 foi avaliado e o Gráfico 3 a seguir compila os valores da tabela acima, 

de forma a melhorar visualização dos dados. 
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Gráfico 3 – Hidrólise enzimática do pirazinoato de etila (2)  
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sido realizado em plasma de cavalo. Simões e colaboradores (2009) citam 

diferenças da concentração e composição de lipases plasmáticas entre ambos tipos 

de plasma, ressaltando a necessidade de mais testes para comprovar cada uma das 

teorias. 

Consequentemente, uma previsão acerca dessa relação no presente trabalho 

se torna inadequada. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS LIPOSSOMAS 

A inserção dos lipossomas na terapia antibacteriana pode se estender a 

diversas aplicações. Dentre elas, destaca-se a liberação seletiva dos compostos no 

local de ação (DIMER et al., 2013; HALLAJ-NEZHADI, HASSAM, 2013). 

Lipossomas catiônicos, por exemplo, podem interagir com as cargas 

negativas dos fosfolipídios de membrana da bactéria, aumentando a liberação do 

composto no local (AHANI et al., 2017). No caso da TB especificamente, existe 

ainda a vantagem de lipossomas catiônicos serem mais facilmente reconhecidos por 

macrófagos (IBRAHIM, TAGAMI, OZEKI, 2017), local onde grande parte das 

micobactérias residem. Ainda, lipossomas catiônicos aumentam a estabilidade em 

formulações, comparado com lipossomas neutros, pois a repulsão das cargas 

impede a agregação das partículas (AHANI et al., 2017; PATIL, JADHAV, 2014). 

No entanto, a incorporação dos ésteres em lipossomas tem como principal 

objetivo corrigir sua instabilidade, uma vez que tanto a hidrólise química quanto a 

plasmática resultaram em perdas significativas dos compostos.  

Em um estudo realizado por Laszlo e colaboradores (2014), ésteres de 

derivados fenólicos foram incorporados em lipossomas e microemulsões (outro tipo 

de nanopartícula), sendo avaliados quanto à sua hidrólise frente a esterases. Os 

ésteres em lipossomas permaneceram estáveis (hidrólise abaixo de 10%) após um 

período 24 horas, quando comparados com os ésteres nas mesmas condições. 

Ainda, a estabilidade em lipossomas foi maior que em microemulsões, indicando que 

lipossomas são carreadores ideais para diminuir a instabilidade de ésteres. 
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Também em 2014, em um estudo realizado por Ashley e colaboradores, 

ésteres do bortezomibe foram sintetizados e conjugados à superfície de lipossomas, 

de forma a melhorar seu índice terapêutico. Esses derivados lipossomais resultaram 

em melhores atividades in vitro, e também obtiveram melhores resultados na 

redução do tumor em ratos, além de causar menos efeitos adversos nesses mesmos 

ratos. 

Portanto, para avaliar fatores acerca das vantagens de utilização dos 

diferentes tipos de lipossomas, foram preparadas dispersões de lipossomas 

catiônicos e neutros. Ainda, além dos compostos 2 e 7, também foi incorporado o 

POA, para verificar se há melhora em sua atividade, considerando as características 

que o lipossoma pode aprimorar. 

A Tabela 4 a seguir contém a composição, quantidade e concentração das 

respectivas dispersões preparadas.  

Tabela 4 – Dispersões com suas respectivas massas e concentrações. 

Dispersão Composição Quantidade Concentração 

A Fosfatidilcolina em solução 
aquosa 0,75g de Fosfatidilcolina 20mM 

B Fosfatidilcolina + CCTA em 
solução aquosa 

0,75g de Fosfatidilcolina + 
0,032g de CCTA 20mM 

C Fosfatidilcolina + POA em 
solução tamponada 

0,7535g de Fosfatidilcolina 
+ 0,079g de POA 12,1mM 

D 
Fosfatidilcolina + POA + 

CCTA em solução 
tamponada 

0,7515g de Fosfatidilcolina, 
+ 0,078g de POA + 0,032g 

de CCTA 
12,1mM 

E Fosfatidilcolina + POAEt 
em solução tamponada 

0,7542g de Fosfatidilcolina 
+ 0,0269g POAEt 3,55mM 

F 
Fosfatidilcolina + POAEt + 

CCTA em solução 
tamponada 

0,7533g de Fosfatidilcolina 
+ 0,0269g de POAEt R2 + 

0,032g de CCTA 
3,55mM 

G Fosfatidilcolina + POAOct 
em solução tamponada 

0,7537g de Fosfatidilcolina 
+ uma gota de POAOct 

(0,0108g). 
0,78mM 

H 
Fosfatidilcolina + POAOct 

+ CCTA em solução 
tamponada 

0,7534g de fosfatidilcolina, 
+ 0,032g de CCTA + uma 
gota de POAOct(0,0092g). 

0,78mM 
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5.5 POSSÍVEL ATIVIDADE ANTIMICOBACTERIANA 

A partir de resultados dos estudos QSAR de ésteres de POA de Bergmann, 

Cynamon e Welch (1996) concluíram que, idealmente, esses compostos devem ser 

hidrofílicos o suficiente para atingir concentração plasmática necessária, mas 

lipofílicos o bastante para penetrarem na parece celular micobacteriana. Não 

obstante, os compostos devem ser estáveis no plasma para alcançar o agente 

invasor, mas devem ser rapidamente convertidos na forma ácida ao adentrá-lo.  

Em um estudo similar, Fernandes e colaboradores (2010) chegaram a 

conclusões semelhantes, destacando os parâmetros de lipofilicidade como sendo os 

de maior influência para o aumento da atividade. De fato, em ambos estudos, a 

atividade dos ésteres aumenta à medida que se adicionam carbonos em sua cadeia 

lateral. No estudo de Bergmann, Cynamon e Welch (1996), o pirazinoato de decila 

apresentou os melhores valores de inibição em todas as cepas testadas.  

Contudo, no estudo de Fernandes e colaboradores (2010), também foram 

avaliados aspectos estéricos topológicos dos compostos, sendo esses parâmetros 

de influência negativa para a atividade. 

Evidenciando essa teoria, no artigo de Simões e colaboradores (2009) 

percebe-se que o aumento de tamanho da cadeia lateral possui um limite. 

Comparando os ésteres de 12 e 14 carbonos na cadeia lateral, houve uma melhora 

na atividade em 10 vezes do segundo em relação ao primeiro. Quando a cadeia 

possui 16 carbonos, no entanto, a atividade é inclusive inferior ao éster de 12 

carbonos. 

Por fim, Segretti e colaboradores (2016) sintetizaram e avaliaram a atividade 

de ésteres de POA, com o éster de hexila proporcionando os maiores valores de 

atividade comparando com cadeias laterais menores, sendo estes resultados cerca 

de 2 a 15 vezes maiores que o éster de metila, essa variação sendo dependente do 

tipo de teste. 

Com isso, espera-se que o composto 7 apresente os melhores resultados de 

atividade, com os valores decaindo conforme a cadeia lateral diminui, com o 

composto 1 apresentando o menor valor de atividade.  
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6 Considerações finais 

Conclui-se que a preparação dos ésteres do POA obtidos apresentou bons 

rendimentos em ambas metodologias apresentadas, sendo essas de simples 

preparação e purificação, o que viabiliza sua reprodutibilidade. 

No entanto, esses ésteres apresentaram grande instabilidade química e 

significativa instabilidade frente a lipase, ainda que essa última metodologia tenha 

sido aplicada a apenas um composto e os resultados da literatura se apresentem 

conflitantes entre si.  

Ambos fatores citados corroboram para a possibilidade/necessidade de 

proteger tais compostos de sua provável hidrólise. Sua incorporação em lipossomas 

pretende, portanto, melhorar sua estabilidade tanto in vitro (em formulações) como in 

vivo, de forma a aumentar a atividade biológica desses compostos. 
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Apêndice 1 – Espectro 1H-RMN do pirazinoato de metila (1) 
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Apêndice 2 –  Espectro 1H-RMN do pirazinoato de etila (2) 
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Apêndice 3 – Espectro 1H-RMN do pirazinoato de 2-cloroetila (3) 
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Apêndice 4 – Espectro 1H-RMN do pirazinoato de n-propila (4) 
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Apêndice 5 – Espectro 1H-RMN do pirazinoato de i-propila (5) 
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Apêndice 6 – Espectro 1H-RMN do pirazinoato de n-butila (6) 
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Apêndice 7 – Espectro 1H-RMN do pirazinoato de 1-octila (7) 
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Apêndice 8 – Espectro 13C-RMN do pirazinoato de metila (1) 
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Apêndice 9 – Espectro 13C-RMN do pirazinoato de etila (2) 
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Apêndice 10 – Espectro 13C-RMN do pirazinoato de 2-cloroetila (3) 
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Apêndice 11 – Espectro 13C-RMN do pirazinoato de n-propila (4) 
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Apêndice 12 – Espectro 13C-RMN do pirazinoato de i-propila (5) 

 



58 

Apêndice 13 – Espectro 13C-RMN do pirazinoato de n-butila (6) 
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Apêndice 14 – Espectro 13C-RMN do pirazinoato de 1-octila (7) 
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Apêndice 15 – Espectro de CG-MS do POAEt frente a lipase (t0) 
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Apêndice 16 – Espectro de CG-MS do POAEt frente a lipase (t1) 
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Apêndice 17 – Espectro de CG-MS do POAEt frente a lipase (t2) 
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Apêndice 18 – Espectro de CG-MS do POAEt frente a lipase (t4) 
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Apêndice 19 – Espectro de CG-MS do POAEt frente a lipase (t24) 
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Apêndice 20 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 2,0 (t0) 
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Apêndice 21 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 2,0 (t1) 
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Apêndice 22 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 2,0 (t2) 
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Apêndice 23 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 2,0 (t4) 
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Apêndice 24 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 2,0 (t24) 
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Apêndice 25 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 7,4 (t0) 
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Apêndice 26 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 7,4 (t1) 
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Apêndice 27 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 7,4 (t2) 
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Apêndice 28 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 7,4 (t4) 
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Apêndice 29 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 7,4 (t24) 
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Apêndice 30 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 9,6 (t0) 
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Apêndice 31 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 9,6 (t1) 
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Apêndice 32 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 9,6 (t2) 
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Apêndice 33 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 9,6 (t4) 
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Apêndice 34 – Espectro de CG-MS do POAEt em pH 9,6 (t24) 

 
  



80 

Apêndice 35 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 2,0 (t0) 
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Apêndice 36 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 2,0 (t1) 
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Apêndice 37 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 2,0 (t2) 
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Apêndice 38 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 2,0 (t4) 
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Apêndice 39 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 2,0 (t24) 
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Apêndice 40 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 7,4 (t0) 
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Apêndice 41 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 7,4 (t1) 
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Apêndice 42 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 7,4 (t2) 
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Apêndice 43 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 7,4 (t4) 
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Apêndice 44 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 7,4 (t24) 
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Apêndice 45 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 9,6 (t0) 
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Apêndice 46 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 9,6 (t1) 
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Apêndice 47 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 9,6 (t2) 
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Apêndice 48 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 9,6 (t4) 
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Apêndice 49 – Espectro de CG-MS do POAOct em pH 9,6 (t24) 
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