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RESUMO. Este artigo apresenta uma aula prática de Química Medicinal, criada e desenvolvida por estu-
dantes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF/UFRGS). Descreve o planeja-
mento, síntese e avaliação biológica de quatro ésteres derivados do fármaco anti-inflamatório não-esterói-
de Indometacina (IndOH) como aula prática para alunos de Química Medicinal.
SUMMARY. “Syntheis and In Vivo Assay of Indometacin Esters as a Medicinal Chemistry Practical Class for
Graduate Students”. This article shows a Medicinal Chemistry practical class, created and developed by students
of the Pharmaceutical Sciences Post-Graduate Program (PPGCF/UFRGS).  It describes the planning, synthesis
and in vivo biological evaluation of four ester derivatives of the non-steroidal anti-inflammatory drug In-
domethacin (IndOH) as a proposal for practical classes of Medicinal Chemistry.

INTRODUÇÃO
Segundo a IUPAC, “Química Medicinal é

uma disciplina baseada na química, também en-
volvendo aspectos biológicos, médicos e das
ciências farmacêuticas. Comporta a invenção,
descoberta, o planejamento, identificação e pre-
paração de substâncias biologicamente ativas, a
interpretação de seu modo de ação a nível mo-
lecular, estudo de seu metabolismo, e o estabe-
lecimento das relações estrutura-atividade” 1. A
importância da química medicinal vem sendo
amplamente abordada por ilustres colegas devi-
do principalmente à sua interdisciplinaridade,
com uma gama de estratégias à disposição e,
sobretudo, seu caráter inovador, não sendo esse
o objetivo dos autores deste manuscrito. A intro-
dução de estudantes de pós-graduação em uma
prática de natureza experimental, planificada
para introduzi-los no planejamento e obtenção
de novos fármacos pode ser uma boa contribui-
ção para sua formação em química medicinal.
Em função disto, foi proposto aos alunos da dis-

ciplina de “Planejamento de Novos Fármacos”
(PPGCF/UFRGS) que elaborassem um projeto
de fácil execução, tanto para a síntese quanto
para os testes, empregando qualquer das ferra-
mentas apresentadas nas aulas teóricas. O obje-
tivo principal foi o de oportunizar aos alunos
que vivenciassem na prática, a diversidade e in-
terdisciplinaridade da química medicinal. A es-
tratégia selecionada foi a síntese de derivados
esterificados da indometacina, utilizando uma
série de quatro álcoois, visando detectar uma
possível influência da cadeia carbônica alquila
ou arila, ligadas ao grupamento éster, na ativi-
dade antiedematogênica in vivo das moléculas
geradas. 

A indometacina (IndOH, Fig. 1) é um agente
antiinflamatório não-esteróide que também
apresenta propriedades analgésicas e antipiréti-
cas. Atua por inibição não-seletiva das ciclooxi-
genases (COX-1 e COX-2), enzimas envolvidas
na síntese das prostaglandinas a partir do ácido
araquidônico 2. 



717

Latin American Journal of Pharmacy - 27 (5) - 2008

No entanto, devido à inibição não-seletiva
das ciclooxigenases COX-1 e COX-2 pela In-
dOH, ocorre a inibição da síntese de prostaglan-
dinas no estômago e intestinos, responsáveis
pela integridade da mucosa destes órgãos. Em
conseqüência, surge a elevada incidência de
efeitos adversos graves, os quais incluem-se a
formação de ulcerações e sangramento gastrin-
testinais, além de anemia aplásica, agranulocito-
se, leucopenia, dentre outros 3.

Na tentativa de se minimizar ou mesmo eli-
minar esses fatores restritivos na utilização da
IndOH, tem sido proposto a utilização deste fár-
maco na forma de ésteres e amidas 4-7, demons-
trando que esterificação da IndOH com ésteres
alifáticos aumentou a inibição da COX-2, mas
diminuiu o efeito sobre a COX-1, sendo que es-
ta inibição aumentou com o aumento da cadeia
alquílica. Ésteres aromáticos também apresenta-
ram inibição seletiva da COX-2, assim como as
amidas primárias e secundárias. Por outro lado,
amidas terciárias e cíclicas não apresentaram
efeito inibitório sobre a COX-2. 

De uma maneira mais específica, os objeti-
vos com essa aula prática de síntese e de teste
in vivo de ésteres da IndOH podem ser resumi-
dos da seguinte maneira: a) fornecer aos alunos
um exemplo de síntese de fácil execução, com
reagentes de baixo custo, não perigosos e facil-
mente disponíveis; b) fixar conceitos de reativi-
dade química e mecanismo de reação de tran-
sesterificação; c) exercitar os cálculos de rendi-
mentos teórico e prático nas sínteses; d) desper-
tar a observação crítica com relação à identida-
de e grau de pureza das substâncias sintetizadas
mediante análise espectrométrica (IV, RMN) e
cromatográfica; e) realizar teste in vivo a fim de
verificar a atividade dos produtos sintetizados.

Figura 1. Estrutura quí-
mica da Indometacina.

MATERIAIS E MÉTODOS
Síntese dos ésteres de Indometacina

A síntese dos ésteres segue a metodologia
descrita por Kalgutkar et al. 6,7 e Pohlmann et al.
8 com algumas adaptações. Em um balão de
fundo redondo, foram adicionados (Fig. 2) uma
solução de IndOH (5,0 mmol, 1 equiv.) em
CH2Cl2 (20 ml), 0,2 mmol de 4-(N,N-dimetilami-
no)piridina (DMAP) e o álcool reagente (2
equiv.). Esta mistura foi mantida sob atmosfera
de nitrogênio e resfriada a 0 °C e, após 10 mi-
nutos, foi adicionado diciclohexilcarbodiimida
(DCC, 5,0 mmol). A reação permaneceu à tem-
peratura de 0 °C por mais 30 min e mantida à
temperatura ambiente por 16 h, acompanhando-
se por cromatografia em camada delgada.

Ao final da reação, o excesso de solvente foi
evaporado sob pressão reduzida e o resíduo re-
tomado em diclorometano (30 ml), quando hou-
ve a formação de um precipitado de diciclohexi-
luréia. A mistura foi filtrada, o precipitado des-
cartado e o filtrado foi lavado com solução
aquosa saturada de NaHCO3 (3 x 30 ml). A fase
orgânica foi seca com Na2SO4 e o solvente eva-
porado. Os compostos foram purificados em
cromatografia em coluna (CC), utilizando gel de
sílica 60 Merck (70 a 230 Mesh) como fase esta-
cionária e ciclohexano:AcOEt (1:1, v/v) como
eluente. A revelação foi realizada por luz ultra-
violeta (UV) e por vapores de iodo. As reações
foram acompanhadas por placas suportadas em
lâmina de alumínio para cromatografia em ca-
mada delgada (CCD) de gel de sílica 60 F254 da
Merck. 

A indometacina (Aldrich, EUA) foi gentil-
mente cedida pela Profa. Dra. Silvia S. Guterres
(Faculdade de Farmácia/UFRGS). Os solventes
utilizados neste trabalho foram previamente pu-
rificados e destilados e os reagentes obtidos de
fonte comercial.

Os espectros de RMN 1H foram analisados
pelos deslocamentos químicos expressos em
parte por milhão (ppm), sendo utilizado como
padrão interno o tetrametilasilano (TMS). O sol-
vente utilizado foi CDCl3. A análise das amostras
foi realizada pelo aparelho de RMN Varian,
VXR200, 200 MHz pertencente ao Instituto de

Figura 2. Síntese de derivados da
Indometacina.
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Química - UFRGS. As notações utilizadas para a
multiplicidade dos picos foram: s: singleto, d:
dubleto, t: tripleto, m: multipleto. Para a obten-
ção dos espectros no infravermelho (IV-FT), foi
utilizado o aparelho SHIMADZU DR-8001 por
transformada de Fourier, pertencente ao labora-
tório de Química Farmacêutica da Faculdade de
Farmácia - UFRGS. As vibrações axiais e angula-
res foram expressas em cm–1. As amostras foram
analisadas em pastilhas de KBr (1% para os pro-
dutos obtidos) e os espectros foram submetidos
à correção de linha de base. Os pontos de fusão
foram determinados sem correção, em aparelho
REICHERT Nr 392387.

Ácido [1-(4-clorobenzoil)-5-metóxi-2-metila-
1H-indol-3-il] acético (indometacina), 1: p.f.: 157-
159  °C; RMN 1H (CDCl3, 200 MHz): 2,4 (s, 3H, 2-
metila), 3,7 (s, 2H, -CH2-COOH), 3,85 (s, 3H, 5-
metóxi), 6,65 (dd; J1 = 9 Hz, J2 = 2,5 Hz, 1H, H6),
6,85 (d; J = 9 Hz, 1H, H7), 6,95 (d; J = 2,5 Hz, 1H,
H4), 7,58 (d, J = 8,3 Hz, 2H, H2’ e H6’), 7,65 (d, J
= 8,3 Hz, 2H, H3’ e H5’). FT-IR (1% KBr, cm-1):
3000-3200, 1716, 1691.

1-[1-(4-clorobenzoil)-5-metóxi-2-metila-1H-in-
dol-3-il]-acetato de etila, 2a: 

Rendimento: 70%; p.f.: 95-100 °C; RMN 1H
(CDCl3, 200 MHz): 1,25 (t, J = 7 Hz, 3H, -CH2CH3),
2,4 (s, 3H, 2-metila), 3,65 (s, 2H), 3,85 (s, 3H, 5-
metóxi), 4,15 (q, J = 7, 2H, -O-CH2-CH3), 6,7 (dd,
J1 = 9 Hz, J2 = 2Hz, 1H, H6), 6,88 (d, J = 9 Hz, 1H,
H7), 6,99 (d, J = 2 Hz, 1H, H4), 7,5 (d, J = 8,3, 2H,
H3’ e H5’), 7,68 (d, J = 8,3 Hz, 2H, H2’ e H6’). FT-
IR (1% KBr, cm-1): 3000-3200, 2800-3000, 1728,
1676.

1-[1-(4-clorobenzoil)-5-metóxi-2-metila-1H-in-
dol-3-il]-acetato de n-butila, 2b: 

Rendimento: 58%; p.f.: 79-94 °C; RMN 1H
(CDCl3, 200 MHz): 0,9 (t, J = 7 Hz, 3H), 1,35
(m(6), 2H), 1,6 (m(5), 2H), 2,4 (s, 3H, 2-metila),
3,65 (s, 2H), 3,85 (s, 3H, 5-metóxi), 4,1 (t, J = 7 Hz,
2H), 6,65 (dd, J1 = 9 Hz, J2 = 3 Hz, 1H, H6), 6,88
(d, J = 9 Hz, 1H, H7), 6,99 (d, J = 3 Hz, 1H, H4),
7,5 (d, J = 8 Hz, H3’ e H5’), 7,8 (d, J = 8 Hz, 2H,
H2’ e H6’). FT-IR (1% KBr, cm-1): 3000-3200, 2800-
3000, 1726, 1673.

1-[1-(4-clorobenzoil)-5-metóxi-2-metila-1H-in-
dol-3-il]-acetato de ciclohexila, 2c: 

Rendimento: 45%; p.f.: 124-129 °C; RMN 1H
(CDCl3, 200 MHz): 1,3 (s, 1H), 1,4 (m, 1H), 1,7 (m,
2H), 1,85 (m, 2H), 2,4 (s, 3H, 2-metila), 3,65 (s,
2H, -CH2-COO-), 3,85 (s, 3H, 5-metoxi), 4,7 (m,
1H, -COO-CH-), 6,65 (dd, J1 = 9 Hz, J2 = 3 Hz, 1H,
H6), 6,8 (d, J = 9 Hz, 1H, H7), 6,98 (d, J = 3 Hz,
1H, H4), 7,45 (d, J = 8 Hz, H3’ e H5’), 7,65 (d, J =
8 Hz, H2’ e H6’). FT-IR (1% KBr, cm-1): 3000-3200,
2800-3000, 1721, 1674.

1-[1-(4-clorobenzoil)-5-metóxi-2-metila-1H-in-
dol-3-il]-acetato de fenila, 2d: 

Rendimento: 44%; p.f.: 136-140 °C; RMN 1H
(CDCl3, 200 MHz): 2,45 (s, 3H, 2-metila), 3,8 (s,
3H, 5-metóxi), 3,9 (s, 2H, -CH2-COO-), 6,68 (dd, J1
= 9 Hz, J2 = 2Hz, 1H, H4), 6,8 (d, J = 9 Hz, 1H,
H7), 6,85 (d, J = 2Hz, 1H, H4), 7,2 (d, 2H, ), 7,3
(m, 3H), 7,45 (d, J = 8 Hz, H3’ e H5’), 7,65 (d, J =
8 Hz, H2’ e H6’). FT-IR (1% KBr, cm-1): 3000-3200,
2800-3000, 1759, 1673.

Edema de pata de rato induzido por
carragenina

A atividade antiedematogênica dos ésteres
foi avaliada através da indução de edema na pa-
ta de ratos pela carragenina. Para o experimento
foram utilizados ratos Wistar machos, pesando
entre 180-220 g, provenientes do Biotério Cen-
tral (UFRGS). Os animais, previamente aos ex-
perimentos, foram mantidos no biotério da Fa-
culdade de Farmácia, com temperatura controla-
da (23 ± 2 °C) e ciclo claro/escuro de 12 h
(07:00 – 19:00). Tiveram livre acesso à água e
alimentação (ração certificada Nuvilab CR1®) e
foram mantidos em gaiolas com no máximo 5
animais. O número de animais utilizados (n = 5)
foi calculado conforme métodos estatísticos
apropriados e foi considerado como o mínimo
necessário para obtenção dos dados biológicos.
O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(número do processo 2005491). 

Para a realização do experimento, os animais
foram submetidos a um jejum de 18 horas com
livre acesso à água. Os ésteres preparados, as-
sim como a IndOH, foram solubilizados em
uma dispersão aquosa de polissorbato 80 (10 %)
e foram administrados aos ratos pela via oral, na
dose de 10 mg/kg. Como controle negativo foi
administrada uma dispersão aquosa do polissor-
bato 80. Após uma hora da administração oral,
os animais foram anestesiados pela via intraperi-
toneal, com pentobarbital sódico, na dose de 40
mg/Kg e o edema foi induzido na aponevrose
subplantar da pata traseira direita dos ratos,
através da injeção de 0,1 mL de solução de car-
ragenina em salina (5,0 mg/mL). A pata esquer-
da serviu de controle, através da injeção de 0,1
mL de solução salina. O volume das patas foi
medido (triplicata) em hidropletismômetro 1, 2,
3 e 4 h após a injeção da carragenina. Os resul-
tados de redução de edema foram calculados
em relação ao aumento percentual do volume
das patas dos animais controle e tratados. Os re-
sultados foram expressos como média ± erro
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padrão da média (e. p. m.) e analisados estatisti-
camente pelo teste “t” de Student (α = 0,2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A escolha dos substituintes para a síntese

dos ésteres foi realizada objetivando gerar diver-
sidade e detectar possíveis diferenças na ativida-
de dos produtos para os compostos sintetizados,
iniciando o estudante em estudos de relação es-
trutura-atividade. Desta forma, foram seleciona-
dos um álcool aromático (fenol) e três alifáticos:
o ciclohexanol, o álcool n-butílico e o etanol.
Num primeiro momento, os alunos fizeram al-
guns experimentos usando a indometacina e o
álcool em presença de ácido sulfúrico como ca-
talisador da reação; entretanto, os rendimentos
obtidos foram fracos. Partiu-se então para o em-
prego do cloreto do ácido da indometacina em
reação com o álcool correspondente: novamen-
te os rendimentos foram baixos. Em função des-
ses resultados iniciais e também pela provável
hidrólise provocada pelo ácido sulfúrico na fun-
ção amida da indometacina, o que talvez tenha
contribuído para os baixos rendimentos obser-
vados na esterificação de Fischer empregada,
decidiu-se pelo uso da conhecida reação de es-
terificação de Steglich. Esta é uma reação que
ocorre em condições brandas, sendo um dos
métodos mais empregados para a síntese de és-
teres 6-10. 

Os ésteres foram facilmente obtidos pelo tra-
tamento da IndOH com o álcool corresponden-
te (ROH), em presença de DCC e DMAP, con-
forme a Figura 3. Os ésteres foram isolados e
caracterizados e os espectros no infravermelho
mostraram o sucesso da reação de esterificação,
pois as bandas características de grupamentos

ésteres são facilmente observadas entre
1759–1721 cm-1 de C=O. Os espectros de hidro-
gênio dos compostos sintetizados confirmaram a
estrutura, com a atribuição dos picos adicionais
de grupamentos alquila e arila. É importante
ressaltar que dos quatro produtos sintetizados
três (2a, 2b e 2c) já haviam sido descritos por
Kalgutkar et al. 7.

Para avaliar a atividade antiedematogênica
dos ésteres sintetizados a partir da IndOH foi
empregado o ensaio de inibição de edema na
pata de ratos induzido pela carragenina, seguido
de medida do volume das patas em hidropletis-
mômetro. O edema de pata de rato induzido
por carragenina figura como uma das metodolo-
gias mais comumente empregadas para avalia-
ção preliminar da atividade antiinflamatória de
uma substância. Essa técnica baseia-se na capa-
cidade de uma substância em inibir o edema
produzido na pata traseira do rato por injeção
de um agente edematogênico, neste caso, a car-
ragenina 11. Kalgutkar et al. 7 demonstraram que
as amidas 2-feniletílica e a 4-acetamidofenílica
da IndOH exibiram atividade antiedematogênica
quando o edema na pata do rato foi induzido
pela carragenina. Em outro estudo realizado re-
centemente 12 utilizando a mesma metodologia,
o éster etílico de IndOH foi associado a nano-
cápsulas e nanoesferas e o efeito antiedemato-
gênico foi avaliado na dose de 10 mg/kg. Os re-
sultados mostraram que ambas as formulações
inibiram significativamente o edema.

Os efeitos da administração oral dos ésteres
de IndOH na inibição da formação do edema
em pata de rato induzido pela carragenina po-
dem ser observados na Figura 3. É possível per-
ceber que os ésteres apresentaram um perfil de

Figura 3. Aumento do volume
(mL) das patas dos ratos trata-
dos com IndOH, seus ésteres e
o veículo.
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inibição similar ao da IndOH, no entanto, no
geral, a inibição da formação do edema não foi
estatisticamente significativa. Somente o éster
etílico apresentou uma inibição significativa na
primeira hora de experimento, atingindo 69,80
% de inibição, e o éster hexanólico aproximou-
se da atividade da IndOH na 4a hora, alcançan-
do 66,81 % de inibição da formação do edema.

A tendência dos ésteres em apresentar um
perfil antiedematogênico similar ao da IndOH,
mas não demonstrar inibição do edema signifi-
cativamente diferente do veículo demonstra a
necessidade do uso de um maior número de
animais (n ≥ 8) para uma avaliação estatística
que permita realmente avaliar com mais consis-
tência os ésteres de IndOH sintetizados.

É importante mencionar que o edema de pa-
ta de rato induzido por carragenina avalia ape-
nas um dos parâmetros da inflamação, tornan-
do-se necessária a realização de outros ensaios
farmacológicos para a avaliação da atividade an-
tiinflamatória dos ésteres de IndOH, como a in-
dução de pleurisia e determinação do número
de células no exsudato pleural e a lesão granu-
lomatosa induzida por “pellet” de algodão. 

CONCLUSÕES
Os experimentos propostos foram de fácil

execução, sendo possível conduzi-los no inter-
valo de tempo proporcionado pela disciplina. A
síntese selecionada para obtenção dos ésteres
da indometacina forneceu os produtos com ex-
celentes rendimentos e grau de pureza. O teste
antiedematogênico in vivo empregado foi um
ensaio preliminar, em que foi utilizado um pe-
queno número de animais, portanto os resulta-
dos detectados servem apenas como um indica-
tivo para posteriores investigações. O objetivo
principal da disciplina foi proporcionar aos alu-
nos sintetizar e testar suas “próprias“ substân-
cias, estimulando-os a praticar e aplicar seus co-
nhecimentos teóricos de química medicinal. Os
alunos envolveram-se profundamente com vá-
rios aspectos: a) para o planejamento foi neces-
sária uma revisão da literatura, envolvendo a
síntese e ação farmacológica dos antiinflamató-
rios indolacéticos, precisamente a indometacina.
b) para a síntese propriamente dita, os estudan-
tes verificaram a existência de diferentes méto-
dos e protocolos de esterificação, os mecanis-
mos das reações, o efeito do solvente e do tem-
po nos rendimentos, executaram a purificação
dos produtos (cristalização e cromatografia em
coluna), a caracterização dos mesmos (RMN H1,
IV) c) para os testes eles se envolveram no pla-
nejamento do experimento animal: seleção do

método, tratamento estatístico, número de ani-
mais, dose, substância referência, descarte dos
animais - baseados nas normas do Comitê de
Ética da UFRGS) e, finalmente, na interpretação
dos resultados e redação deste manuscrito. O
envolvimento de toda a turma foi completo e a
aprovação desta prática foi total, havendo o en-
gajamento de todos os alunos para a execução
das tarefas.
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