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RESUMO. A toxicidade aguda e as atividades anti-edematogênica e anti-nociceptiva da 3,4-diidro-2-fenil-
6-para-flúor-fenil-4-oxo-pirimidina-5-carbonitrila (PFP) foram avaliadas em roedores. A DL50 da PFP, de-
terminada por via intraperitoneal, foi estimada em 329,4 mg.kg–1. A PFP na dose de 32,9 mg.kg–1 reduziu
o edema de pata induzido por carragenina decorridas quatro e cinco horas (respectivamente, 57,1 ± 14,0 e
55,6 ± 19,4 %, p < 0,05) da aplicação da droga experimental. Na dose de 50 mg.kg–1, a PFP reduziu o nú-
mero de contorções abdominais em relação ao grupo não-tratado (inibição de 71,4 ( 8,5 %, p<0,05). Desta
forma, conclui-se que PFP demonstrou ter baixa toxicidade e atividades anti-edematogênica e anti-noci-
ceptiva em roedores, nos modelos de edema de pata e contorções abdominais, respectivamente.
SUMMARY. “Preliminary Studies on the Acute Toxicity, Anti-edematogenic and Analgesic Activities of 3,4-di-
hydro-2-phenyl-6-para-fluorophenyl-4-oxo-pyrimidine-5-carbonitrile”. The acute toxicity, anti-edematogenic
and analgesic activities of 3,4-dihydro-2-phenyl-6-para-fluorphenyl-4-oxo-pyrimidine-5-carbonitrile (PFP) were
evaluated in rodents. The LD50, determined by intraperitoneal administration, was evaluated in 329.4 mg.kg–1.
The animals which received the experimental drug in the 32.9 mg.kg–1 dose showed reduction in the paw edema
four and five hours after the administration (57.1 ± 14.0 and 55.6 ± 19.4 %, respectively, p < 0.05). In the 50
mg.kg–1 dose, the PFP reduced the number of contortions, when compared to the control group (71.4 ± 8.5 %, p
< 0.05). In this way, it is possible to conclude that PFP has anti-edematogenic and analgesic activities through
paw rat edema and number of abdominal cortortions models, respectively.

INTRODUÇÃO
A síntese de novos derivados pirimidinônicos

ganhou maior importância nos últimos 30 anos
devido à sua relevância biológica, uma vez que
estas moléculas estão intimamente ligadas à es-
trutura dos ácidos nucléicos. Várias metodolo-
gias já foram descritas visando a obtenção do
núcleo pirimidinônico, contudo o método mais
utilizado para a preparação destes heterociclos
consiste na condensação de intermediários de
Michael com amidinas 1, guanidinas 2, tiouréia 3,
metilisouréia e metilisotiouréia 4, na presença de
bases orgânicas como catalisadores.

O heterociclo pirimidinônico é conhecido na
terapêutica pelo seu extenso potencial farmaco-
lógico 5,6. Um dos fármacos pirimidinônicos
mais conhecidos é a 5-fluorouracil, que é bas-

tante utilizada para tratamento de neoplasias
malignas. Esta substância leva à formação de
um nucleotídeo não-natural capaz de inibir a
síntese do DNA 7.

Além da atividade antineoplásica 8-12, muitas
propriedades biológicas já foram atribuídas à es-
ta classe de compostos. Também foram observa-
das atividades indutora de interferon 13, antiviral
4,14, anti-hipertensiva 15,16, hipoglicêmica 17,18, an-
ticonvulsivante 19, anti-histamínica 20 e anti-infla-
matória 21,22.

Diante dessas considerações, nosso interesse
tem se voltado para a obtenção de novos deri-
vados pirimidinônicos potencialmente ativos.
Em trabalhos recentes, derivados pirimidínicos
com excelente atividade anti-edematogênica fo-
ram sintetizados 23 e estes resultados nos enco-
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rajaram a sintetizar substâncias análogas, con-
tendo uma carbonila no lugar do grupamento
amino presente em C-4 do anel do heterociclo,
ou seja, heterociclos pirimidinônicos 1,24,25. Estas
moléculas seriam dotadas de potencial farmaco-
lógico, porém com baixa toxicidade. Desta for-
ma pretendemos, no presente trabalho, avaliar a
toxicidade aguda e as atividades anti-edema-
togênica e anti-nociceptiva de um desses deriva-
dos, a 3,4-diidro-2-fenil-6-para-flúor-fenil-4-oxo-
pirimidina-5-carbonitrila.

MATERIAL E MÉTODOS
Síntese

A substância 3,4-diidro-2-fenil-6-para-flúor-
fenil-4-oxo-pirimidina-5-carbonitrila (PFP) foi
obtida através da condensação de um interme-
diário de Michael, o benzilideno derivado do
ciano acetato de etila e p-flúor-benzaldeído,
com o cloridrato de benzamidina que, em pre-
sença catalítica de trietilamina (TEA), fornece a
pirimidinona (PFP) com 95% de rendimento,
conforme ilustrado na Figura 1 1.

Figura 1. Condensação do benzilideno derivado do
ciano acetato de etila e p-flúor-benzaldeído (1) com
cloridrato de benzamidina (2) em presença catalítica
de trietilamina (TEA), fornecendo a 3,4-diidro-2-fenil-
6-para-flúor-fenil-4-oxo-pirimidina-5-carbonitrila
(PFP), com 95% de rendimento.

Animais
Na avaliação da toxicidade aguda e da ativi-

dade analgésica foram utilizados camundongos
Swiss/Webster machos, pesando 30 ± 5 g. Na
avaliação da atividade anti-edematogênica foram
utilizados ratos Wistar machos, pesando 250 ±
50 g. Os animais foram mantidos sob condições
controladas de iluminação (ciclo 12 h claro/es-
curo) e de temperatura (23 ± 2 °C) recebendo
água e dieta (Labina®, Purina, Brasil) ad libi-
tum. Os protocolos experimentais foram aprova-
dos pelo Comitê de Ética em Experimentação
Animal da Universidade Federal de Pernambuco
e estão de acordo com as normas estabelecidas
pelo Colégio Brasileiro para Experimentação
Animal e pelo National Institute of Health Guide
for Care and Use of Laboratory Animals.

Avaliação da toxidade aguda
A avaliação da toxicidade aguda foi realizada

segundo a metodologia já descrita na literatura
26. Os animais foram selecionados aleatoriamen-
te em cinco grupos (n = 6). Após jejum de 12 h,
os animais receberam a PFP (suspensa em so-
lução fisiológica a 0,9 % pelo tensoativo Tween
80, via intraperitoneal) nas doses 125, 250, 500 e
1000 mg.kg–1. O grupo controle recebeu o veí-
culo utilizado para suspender a PFP. Após este
ensaio preliminar, a PFP foi administrada em
doses compreendidas entre a maior dose que
não apresentou letalidade e a menor dose que
apresentou 100% de letalidade. Em ambos os
ensaios, os animais foram observados por um
período de até 14 dias. A dose letal para 50%
dos animais (DL50) foi calculada segundo a fór-
mula: DL50 = Df - Σ(a . b)/n (Df = dose mínima
capaz de matar todos os animais, a = diferença
entre duas doses consecutivas administradas, b
= média de animais mortos entre duas doses
consecutivas, n = número de animais por gru-
po).

Avaliação da atividade anti-edematogênica 
O modelo de edema de pata induzido por

carragenina foi utilizado para avaliar a atividade
anti-edematogênica 27,28. Após um jejum de 12
h, uma solução de carragenina 1% foi adminis-
trada na região subplantar da pata posterior di-
reita (0,1 mL). O volume da pata foi determina-
do por pletismografia imediatamente antes e
após a administração da carragenina em interva-
los de 1 hora. Os resultados foram expressos no
aumento no volume da pata (mL) calculado pe-
la subtração do volume basal (tempo 0 h). A
PFP (32,9 mg.kg–1, 10% da DL50), a indometaci-
na (10 mg.kg–1) ou o veículo (controle) foram
administrados por via intraperitoneal após 30
min da administração da carragenina (n = 7 por
grupo).

Avaliação da atividade anti-nociceptiva
O modelo de contorções abdominais foi uti-

lizado para avaliar a atividade anti-nociceptiva.
As contorções abdominais (contrações da pare-
de abdominal seguida de torções do tronco e
extensão dos membros posteriores) foram indu-
zidas pelo ácido acético 0,8 % (1 mL.kg–1, via in-
traperitoneal) e registradas durante 30 min 29,30.
Quatro grupos de animais (n = 6 por grupo) fo-
ram utilizados. A PFP (T1= 25 mg.kg–1 e T2= 50
mg.kg–1) e o veículo (controle negativo) foram
administrados (via intraperitoneal) 15 min antes
da administração do ácido acético. O grupo re-
ferência (controle positivo) recebeu indometaci-
na (10 mg.kg–1) 60 min antes da administração
do ácido acético. Os resultados foram expressos
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como percentual de inibição em relação ao gru-
po controle negativo.

Análise estatística
A diferença estatística entre os grupos foi ve-

rificada através da análise de variância (ANO-
VA), seguida do teste de Newman-Keuls. A sig-
nificância estatística foi considerada quando p <
0,05.

RESULTADOS
Em um primeiro momento, foram observa-

dos os efeitos gerais da PFP nas doses de 125,
250, 500 e 1000 mg.kg–1 (ensaio toxicológico
preliminar). Neste ensaio, os animais que rece-
beram a PFP nas doses de 125 e 250 mg.kg–1

apresentaram, em sua maioria, piloereção, este-
reotipia e tremores finos após 30 min da admi-
nistração da PFP. Não foram registrados óbitos
entre os animais do grupo 125 mg.kg–1, e ape-
nas um no grupo 250 mg.kg–1 após 60 min. Os
animais que receberam PFP nas doses de 500 e
1000 mg.kg-1 apresentaram hiperatividade, tre-
mores e convulsões. Nestes dois grupos, após
120 e 60 min, respectivamente, todos os animais
vieram a óbito. O grupo controle não apresen-
tou alterações comportamentais após adminis-
tração do veículo.

Após o ensaio preliminar, a PFP foi adminis-
trada em doses compreendidas entre a maior
dose que não apresentou letalidade (125
mg.kg–1) e a menor dose que apresentou 100%
de letalidade (500 mg.kg–1). Neste segundo en-
saio, utilizaram-se as seguintes doses 312,5,
375,0, 390,6, 406,3 e 437,5 mg.kg–1. A estereoti-
pia foi observada em todos os grupos experi-
mentais no decorrer dos 30 min após adminis-
tração do composto. Observou-se também, que
em todos ou na maioria dos grupos estudados,
a perda do reflexo do endireitamento e o arras-
tamento das patas do trem posterior estiveram
presentes. Outros efeitos, como hiperatividade e
agressividade, também foram registrados na
maioria dos grupos. De forma semelhante ao
observado no ensaio preliminar nas doses de
500 e 1000 mg.kg–1, todas as doses avaliadas
neste segundo ensaio induziram convulsões
que, na maioria dos casos, precedeu o óbito do
animal (decorridos 60 min da administração da
substância). Neste segundo ensaio, o grupo con-
trole também não apresentou alterações com-
portamentais.

Na Figura 2 está ilustrada a curva dose-res-
posta (dose x capacidade letal da PFP) que foi
obtida no ensaio de toxicidade aguda realizado

em camundongos. A partir dos dados experi-
mentais obtidos, a DL50 da PFP por via intraperi-
toneal foi estimada em 329,4 mg.kg–1.

Os resultados da avaliação do efeito anti-
edematogênico da PFP estão representados sob
as Figs. 3 e 4. Os gráficos demonstram que a
PFP reduziu significativamente o volume do
edema de pata em relação ao grupo controle (p
< 0,05) decorridas quatro (57,1 ± 14,0 %) e cin-
co horas (55,6 ± 19,4 %) do experimento. A PFP
apresentou atividade anti-edematogênica similar
à da indometacina decorridas cinco horas da ad-
ministração (63,0 ± 7,4 %).

Na Tabela 1 estão os resultados da avaliação
da atividade anti-nociceptiva. A PFP na dose de

Figura 2. Relação entre a dose da 3,4-diidro-2-fenil-6-
para-flúor-fenil-4-oxo-pirimidina-5-carbonitrila (PFP)
administrada e a letalidade dos animais no teste de
toxicidade aguda (n=6 por dose).

Figura 3. Efeito da 3,4-diidro-2-fenil-6-para-flúor-fe-
nil-4-oxo-pirimidina-5-carbonitrila (PFP) e indometa-
cina sobre o edema de pata induzido por carragenina
decorridas 4 horas do início do experimento. Os va-
lores representam a média ± E.P.M. (n = 7 por gru-
po). Os grupos são estatisticamente diferentes entre si
a 95% de confiança. 
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50 mg.kg–1 reduziu significativamente o número
de contorções abdominais (inibição de 71,4 ±
8,5% quando comparado ao controle, p < 0,05).
Esta inibição foi similar à registrada no grupo
que recebeu a indometacina (76,3 ± 4,8 %).

DISCUSSÃO
As principais descobertas deste trabalho fo-

ram as satisfatórias atividades anti-edematogêni-
ca e anti-nociceptiva apresentadas pela PFP. Ati-
vidades estas que foram similares às apresenta-
das pelo fármaco de referência, indometacina. A
atividade anti-edematogênica foi avaliada pelo
modelo de edema de pata induzido por carrage-
nina, que é um agente flogístico bastante utiliza-
do e sabe-se que o edema por ela induzido en-
volve diferentes fases 31, com a participação de
diferentes mediadores, tais como histamina, se-
rotonina, quinina e prostaglandinas 32. 

A PFP na dose de 32,9 mg.kg–1 administrada
30 min após a administração do agente flogísti-
co reduziu em até 57,1% o edema induzido por
este. Neste sentido, a PFP possivelmente deve

Substância Dose (mg.kg–1) Número de Contorções % Inhibição

Controle - 38,5 ± 9,4 -
PFP 25,0 30,0 ± 6,9 22,1 ± 16,1
PFP 50,0 11,8 ± 3,6* 71,4 ± 8,5

Indometacina 10,0 9,1 ± 2,1* 76,3 ± 4,8

Tabela 1. Efeito da 3,4-diidro-2-fenil-6-para-flúor-fenil-4-oxo-pirimidina-5-carbonitrila (PFP) e da indometacina
sobre as contorções abdominais induzidas pelo ácido acético.* Estatisticamente diferente do grupo controle (p<
0,05). Os valores representam a média ± E.P.M., n=6 animais.

Figura 4. Efeito da 3,4-diidro-2-fenil-6-para-flúor-fe-
nil-4-oxo-pirimidina-5-carbonitrila (PFP) e indometa-
cina sobre o edema de pata induzido por carragenina
decorridas 5 horas do início do experimento. Os va-
lores representam a média ± E.P.M. (n = 7 por gru-
po). Os grupos são estatisticamente diferentes entre si
a 95% de confiança.

interferir em alguns destes mediadores químicos
da inflamação 33,34. Skulnick et al. 21 já haviam
relatado o efeito anti-inflamatório de 6-fenil-piri-
midinonas N-substituídas em modelo de edema
de pata induzido por albumina sérica bovina.

Recentemente, Silva et al. 23 reportaram a ati-
vidade anti-edematogênica de uma série de 2,6-
diaril pirimidinas 5-carbonitrilas, realizando estu-
dos de QSAR. O derivado análogo à PFP, a 4-
amino-2-aril-6-para-flúor-fenil-pirimidina-5-car-
bonitrila, em que a diferença estrutural reside na
presença de um grupamento amino em lugar da
carbonila no C-4 do anel do heterociclo, apre-
sentou 47,3% de inibição do edema de pata in-
duzido pela carragenina. Esta pirimidina foi ad-
ministrada na dose de 250 mg.kg–1, enquanto
que a PFP, administrada na dose de 32,9
mg.kg–1, reduziu o edema em até 57,1%, de-
monstrando que a troca de um grupo amino por
uma carbonila resulta no aumento da atividade
anti-edematogênica desta classe de substâncias.

No presente trabalho, a atividade anti-noci-
ceptiva foi avaliada através de estímulos quími-
cos induzidos por ácido acético. As contorções
abdominais induzidas pelo ácido acético repre-
sentam um modelo de nocicepção periférica,
que consiste de estímulos de alta intensidade e
resposta nociceptiva de curta duração 35. A PFP,
administrada na dose de 50 mg.kg–1, 15 min an-
tes da administração do agente flogístico (ácido
acético), reduziu significativamente o número
de contorções abdominais. 

Os resultados observados no teste de edema
de pata e no de contorções abdominais sugerem
que a PFP interfere de alguma forma com a res-
posta inflamatória aguda desencadeada tanto
pela carragenina como pelo ácido acético, ini-
bindo e/ou modulando a migração, como tam-
bém a produção de mediadores químicos ao lo-
cal da lesão. Os antiinflamatórios não-esteroi-
dais, como por exemplo a indometacina, são
inibidores específicos da enzima ciclooxigenase,
inibindo desta forma a produção de prostaglan-
dinas. A prostaglandina E2 tem um importante
papel no processo inflamatório e seus níveis au-
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mentam consideravelmente durante a ativação
da enzima ciclooxigenase, promovendo infla-
mação e dor 36. A inibição da enzima ciclooxi-
genase pela PFP é um dos possíveis mecanis-
mos para a sua atividade. Entretanto estudos
mais específicos e detalhados devem ser desen-
volvidos para que se possa caracterizar qual o
mecanismo de ação envolvido.

Ranise et al. 37 descreveram as atividades
anestésica, antiarrítmica, anti-inflamatória e anti-
hiperlipidêmica presentes em 2,3-diidro-6-mer-
capto-1,3-difenil-2-tioxo-4(3H)-pirimidinonas 5-
substituídas, bem como em seus derivados 6-
aciltio. Três anos mais tarde, este mesmo grupo
analisou as propriedades farmacológicas de és-
teres das pirimidinonas. Em testes preliminares,
foi observado que todas as substâncias testadas
mantiveram ou até mesmo aumentaram a ativi-
dade anestésica local, porém não foram obser-
vados incrementos na atividade destes ésteres
no tocante às ações antiarrítmicas e antiinflama-
tórias 38.

A bropirimina (uma pirimidinona), um imu-
nomodulador com atividades antiviral e antitu-
moral, se mostrou letal para embriões de ratos
nas doses de 200 e 400 mg.kg–1, porém com
baixa toxicidade para as ratas mães 39.

A partir dos dados obtidos através dos en-
saios de toxicidade aguda, a DL50 da PFP foi es-
timada em 329,4 mg.kg–1 por via intra-peritoneal.
De acordo com os critérios estabelecidos para a
toxicidade aguda pelo GHS (Globally Harmoni-
zed Classification System) uma substância pode
ser classificada de acordo com o valor da DL50,
em classes de 1 a 5 40. Neste sistema de classifi-
cação, a PFP pode ser enquadrada na classe 4
(baixa toxicidade).

Entre as alterações comportamentais que fo-
ram observadas, destacaram-se as que podem
representar algum tipo de estímulo central (hi-
peratividade, agressividade, piloereção, estereo-
tipia e convulsões). Estudos complementares
devem ser desenvolvidos para investigar os pos-
síveis efeitos centrais da PFP.

A modelagem molecular de núcleos quími-
cos potencialmente ativos tem sido feita visando
melhorar as propriedades farmacológicas e quí-
micas destas moléculas, de forma a me-lhorar o
perfil farmacológico facilitando entre outros as-
pectos a sua absorção, e conseqüentemente au-
mentando sua biodisponibilidade. Alterações no
núcleo pirimidinônico podem ser feitas com ob-
jetivo de reduzir ainda mais a toxicidade da mo-
lécula e modificar suas propriedades farmacoló-
gicas, além de nos permitir desenvolver o estu-

do relacionado com a estrutura-atividade da mo-
lécula (SAR).

Como conclusão, podemos considerar que a
PFP apresentou baixa toxicidade aguda e impor-
tantes atividades anti-edematogênica e anti-noci-
ceptiva, respectivamente, nos modelos de ede-
ma de pata induzido por carragenina e con-
torções abdominais induzidas por ácido acético.
Estes resultados tornam esta classe de moléculas
um alvo para o desenvolvimento de novos com-
postos potencialmente ativos.
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