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RESUMO. As pirimidinonas condensadas correspondem a uma classe de compostos que apresentam gran-
de potencial biológico associado. Nesse contexto, foram sintetizados quatro 7-aril-2,3-diidrotiazolo[3,2-
a]pirimidin-5-ona-6-carbonitrila que foram avaliados quanto a toxidade aguda e atividades citotóxica, an-
timicrobiana e antiinflamatória. O ensaio de toxicidade aguda em camundongos não demonstrou efeitos
tóxicos ou comportamentais significativos na dose de 2000 mg/Kg. Os ensaios de citotoxicidade, utilizando
células HEp-2 através da técnica MTT, e os ensaios microbiológicos utilizando o método de disco-difusão
indicaram ausência de atividades anticancerígenas e antimicrobianas para os microorganismos testados.
Todos os compostos testados, na dose de 200 μMol/Kg, reduziram significativamente a migração leucocitá-
ria, no modelo inflamatório de peritonite induzida por carragenina, quando comparado com o grupo não-
tratado com valores variando entre 49,95 e 62,24%, sendo o composto 7-(p-metóxi-fenil)-2,3-diidrotiazo-
lo[3,2-a]pirimidin-5-ona-6-carbonitrila (3b) o mais ativo da série com inibição de 62,24%. Conclui-se que
os compostos apresentam baixa toxidade e um grande potencial como agentes antiinflamatórios. 
SUMMARY. “Evaluation of the Acute Toxicity and the Citotoxic, Antimicrobial and Anti-inflammatory Activi-
ties of 7-aryl-2,3-dihydrothiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one-6-carbonitrile”. Fused pyrimidinones are a class of
compounds that presents important therapeutical applications. In this aim, four 7-aryl-2,3-dihydrothiazolo[3,2-
a]pirimidin-5-one-6-carbonitrile derivatives were evaluated for their acute toxicity and citotoxic, antimicrobial
and anti-inflammatory activities. The evaluation of the acute toxicity in mice at dose of 2000 mg/Kg, showed no
significant behavioral or toxicological effects. The citotoxic evaluation in HEp-2 cells using the MTT method,
and the antimicrobial assay using the single disk method indicated absence of citotoxic and antimicrobial activi-
ties for the tested microorganism. All compounds were evaluated at 200 μMol/Kg concentration, in the inflam-
matory model of the carrageenan-induced peritonitis, and all of them showed significant reduction of the migra-
tion of inflammatory cells, when compared to the control group with rates between 49,95% and 62,24%. The
most potent compound was 7-(p-methoxy-phenyl)-2,3-dihydrothiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one-6-carbonitrile (3b)
with inhibition at 62,24%. We conclude that the compounds exhibited low toxicity and a good potential as anti-
inflammatory agents. 

INTRODUÇÃO 
As pirimidinonas compõem uma classe de

compostos heterociclos, que vem sendo estuda-
das a mais de 40 anos 1-2 devido ao grande po-
tencial terapêutico que apresentam 3-10. Muitas
dessas atividades, em especial a antitumoral e
antiviral, têm relação direta com a similaridade
química entre esses compostos e as bases nitro-
genadas pirimidínicas que constituem os ácidos
nucleicos. 

Da mesma forma, diversos derivados pirimi-
dinônicos bicíclicos, como triazolo-pirimidino-
nas (A), tiazolo-pirimidinonas (B), pirimido-piri-
midinonas (C) e imidazo-pirimidinonas (D) (Fig.
1), têm demonstrado promissoras atividades bio-
lógicas, destacando-se as atividades antifúngica
11-14, antimicrobiana 9, 14-18 e antiviral 15-19. Tam-
bém são relatadas atividades antiparasitária fren-
te à Leishmania sp. 20-22, antiinflamatória 23, 24,
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antihipertensiva 24,25, antihistamínica 26, antitu-
moral 27, entre outras 28,29. 

Diante dessas considerações iniciais e dan-
do continuidade ao nosso estudo que concerne
à química e a avaliação farmacológica de deriva-
dos pirimidínicos 30-32 e pirimidinônicos 33-37 de-
cidimos obter sinteticamente uma série de 7-aril-
2,3-diidrotiazolo[3,2-a]pirimidin-5-ona-6-carboni-
trila (3a-d) afim de avaliar suas atividades antiin-
flamatória, antimicrobiana, citotóxica assim co-
mo sua toxicidade aguda.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Síntese dos derivados tiazolo
[3,2-a]pirimidinônicos 

Os compostos 6-aril-5-ciano-2-tiouracil (2a-
d), utilizados como precursores, foram obtidos
através da reação de ciclocondensação entre al-
deídos aromáticos substituídos, tiouréia e cia-
noacetato de etila na presença de carbonato de
potássio (K2CO3), de acordo com metodologia
proposta por Kambe et al. 38. Em seguida esses
intermediários (2a-d) foram postos a reagir com
1,2-dicloroetano em presença de carbonato de
sódio (Na2CO3) em DMF a 100 °C fornecendo a
série 2,3-diidro-7-aril-5-oxotiazolo[3,2-a]pirimidi-
na-6-carbonitrila (3a-d) (Fig. 2). 

Caracterização e comprovação estrutural
dos compostos

Os pontos de fusão foram determinados em
equipamento BÜCHI-535. Os fatores de reten-

Figura 1. Estruturas gerais de heterociclos condensa-
dos contendo uma porção pirimidinônica. 

Figura 2. Rota de síntese para 2,3-diidro-7-aril-5-oxotiazolo[3,2-a]pirimidina-6-carbonitrila (3a-d). 

ção (Rf) foram calculados utilizando-se placas
de sílica gel de 0.25 mm (60F254, Merck). Os
espectros de RMN de 1H foram realizados em
um espectrofotômetro VARIAN modelo UNITY
PLUS-300 MHz utilizando tetrametilsilano (TMS)
como referência interna. Os deslocamentos quí-
micos (δ) são expressos em ppm, e as constan-
tes de acoplamento (J) são dados em hertz. Os
espectros de massas foram realizados através da
técnica de ionização por impacto eletrônico (IE)
em um espectrômetro Delsi-Nermag, modelo R-
1010C. 

Avaliação da atividade citotóxica 
Foram utilizadas linhagens celulares HEp-2

(Human Epidermoide Cancer Cells), que são de-
rivadas de tumor primário da laringe humana.
As células foram mantidas em Minimum Essen-
cial Medium Eagle Modified Dulbecco’s, DMEM
(Sigma), suplementado com 10% de soro bovino
fetal, 1% de solução de antibiótico (penicilina
1000 UI/mL contendo estreptomicina 250
mg/mL e 1% de L-glutamina 200 mM). Para a
determinação da viabilidade celular, foi utilizado
o corante vital Azul Tripan 0,4% (p/v), em tam-
pão fosfato de sódio (PBS). A contagem de cé-
lulas foi realizada em microscópio invertido
LEITZ, com a utilização de um hemocitômetro,
preenchido com uma alíquota de suspensão de
células homogeneizada. Para determinação da
citotoxicidade, uma suspensão celular de 105
células/mL foi preparada em meio adaptado pa-
ra a linhagem celular. A suspensão foi distribuí-
da em placas de cultura com 96 poços. As pla-
cas foram incubadas a 37 °C em estufa (Sedas,
Milão-Itália), com atmosfera úmida enriquecida
com 5% de CO2 durante 24 h. Após esse perío-
do, os compostos 3a-d foram adicionados nas
doses de 10, 5, 2,5 e 1,25 µg/mL e as placas in-
cubadas a 37 °C 39. Após 72 h foi adicionado
em cada poço 25 µL de brometo-3-(4,5-dimetil-
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tiazol-2-il)-2-5-difeniltetrazólio (MTT) a uma
concentração de 5 mg/mL em PBS (p/v) e as
placas foram deixadas por 2 h em estufa (37
°C). Ao final desse período, o meio de cultura,
juntamente com o excesso de MTT, foi aspirado
seguido de adição de dimetilsulfóxido (DMSO)
a cada poço para a dissolução dos cristais de
formazan 40. A leitura óptica foi feita em leitor
automático de placas a 595 nm. A quantificação
da atividade citotóxica foi feita através da com-
paração da densidade óptica (DO) média dos
poços testes e dos poços controles. 

Avaliação da atividade antimicrobiana 
Foram utilizados como microorganismos:

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escheri-
chia coli, (cultivados em meio Agar Nutriente
(AN)), Streptococcus faecalis, Mycobacterium
thuringiensis (meio Brain Heart Infusion (BHI)),
e Candida albicans (meio Agar Sabouraud). Os
ensaios foram realizados em triplicata utilizando
o protocolo de disco difusão 41, com os produ-
tos 3a-d dissolvidos em uma concentração de
300 µg/mL por disco. 

Animais 
Na avaliação da toxicidade aguda e da ativi-

dade antiinflamatória foram utilizados camun-
dongos albinos suíços Mus musculus fêmeas,
pesando 25 ± 5 g. Os animais foram mantidos
sob condições controladas de iluminação (ciclo
12 h claro/escuro) e de temperatura (23 ± 2 °C)
recebendo água e dieta (Labina®, Purina, Brasil)
ad libitum. Os protocolos experimentais utiliza-
dos na avaliação da toxicidade aguda e no en-
saio de peritonite induzida por carragenina fo-
ram aprovados pelo Comitê de Ética na Experi-
mentação Animal (CEEA) da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (sob o processo número
23076.012007/2008-51) 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 toxicidade aguda 
Os estudos da toxicidade aguda foram reali-

zados em duplicata, seguindo as diretrizes da
OECD (Organisation for Economic Cooperation
and Development), que autoriza o uso de três
animais por dose, segundo o protocolo Guideli-
ne 423 42. Após jejum de 8 h, os animais recebe-
ram por via oral os compostos 3a-d (suspensa
em solução fisiológica a 0,9%) numa dose inicial
de 2000 mg/kg. O grupo controle recebeu ape-

nas o veículo (solução fisiológica a 0,9%). A es-
timativa da DL50 foi feita de acordo com os pa-
drões da GHS (Globally Harmonized Classifica-
tion System) 42. Os animais foram observados
após a administração de 3a-d, durante 14 dias. 

Avaliação da atividade antiinflamatória 
Para a avaliação da atividade antiinflamatória

foi utilizado o modelo da peritonite induzida
por carragenina 43. Os animais foram divididos
em cinco grupos de cinco animais. Os animais
do grupo controle receberam por via oral ape-
nas o veículo (solução fisiológica 0,9%), e os
dos grupos teste receberam por via oral os com-
postos 3a-d na dose de 200 µMol.Kg–1 (suspen-
sos no veículo). Uma hora após a administração
foi injetado nos animais, por via intraperitonial,
0,25 mL de carragenina (1% em solução fisioló-
gica). Após 4 h, os animais foram sacrificados, e
foi injetado na cavidade peritoneal de cada um
dos animais 2,0 mL de PBS heparinizado (10
UI/mL). Em seguida o fluído peritoneal foi cole-
tado, a amostra diluída (na proporção de 1:20)
em solução de Turk e a contagem do número
de leucócitos totais migrados foi realizada em
contador automático. O cálculo da inibição da
migração leucocitária (%I) foi determinada atra-
vés da fórmula: %I = (C – T) / C x 100, onde
“C” representa a média do número de leucócitos
contados no grupo controle e “T” a média do
número de leucócitos do grupo teste 44. 

Análise estatística 
Para a avaliação da atividade citotóxica e de-

terminação da CI50 (concentração que inibe 50%
do crescimento celular) foi determinada a partir
de regressão linear, onde foi relacionado o per-
centual de inibição em função do logarítmo das
concentrações testadas admitindo-se um interva-
lo de confiança de 99% (p < 0,01) para a reta
obtida 45. Para a atividade antiinflamatória, a
análise estatística foi realizada através do teste t
de Student. A significância estatística foi consi-
derada quando p < 0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os compostos 2a 38, 2d 38, 2c 19 e 3c 19, 3a 18

e 3d 17, se encontram descritos na literatura e ti-
veram suas características físico-químicas com-
paradas. Para os compostos inéditos 2b e 3b fo-
ram determinadas suas características físico-quí-
micas, rendimentos, e suas estruturas químicas
foram devidamente comprovadas através da
análise de espectroscopia de ressonância mag-
nética nuclear de 1H (RMN de 1H) e espectro-
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metria de massas (EM) e se encontram descritos
a seguir: 

6-(p-metóxi-fenil)-4-oxo-2-tioxo-1,2,3,4-tetrai-
dropirimidina-5-carbonitrila (2b): C12H9N3O2S,
MM: 259 g/M, P.F.: 245 °C, rendimento 85%.
RMN 1H (300 MHz, DMSOd-6): δ 7,85 (2H, d, J =
8,7 Hz, H’2 , H’6); δ 7,00 (2H, d, J = 9,0 Hz, H’3 ,
H’5); ? 3,81 (3H, s, OCH3); δ 3,40 (2H, bs). EM:
pico base (100) com fragmento de massa 231
referente ao íon molecular (M+) com perda de
monóxido de carbono C=O. 

7-(p-metóxi-fenil)-2,3-diidrotiazolo[3,2-a]piri-
midin-5-ona-6-carbonitrila (3b): C14H11N3O2S,
MM: 285 g/M, P.F.: 165 °C, rendimento 95%.
RMN 1H (300 MHz, DMSOd-6): δ 7,92 (2H, d, J =
9,0 Hz, H’2 , H’6); δ 7,11 (2H, d, J = 8,7 Hz; H’3 ,
H’5); δ 4,44 (2H, t, J= 7,8 Hz; CH2); δ 3,62 (2H, t,
J= 9,1 Hz, CH2); δ 3,85 (3H, s, OCH3) e δ 4,20
(2H, b). EM: pico do íon molecular (M+) 285 co-
mo sendo o pico base (100). 

Para a determinação das atividades biológi-
cas foi avaliada inicialmente a toxicidade aguda,
dos compostos finais 3a-d na dose de 2000
mg/kg. Durante o período de observação (14
dias), nenhum dos animais foi a óbito, nem
tampouco apresentou significativas alterações
comportamentais, além de uma leve sonolência
em torno dos primeiros 60-120 min. Durante os
14 dias de observação, foi realizada também o
monitoramento da ingestão alimentar e controle
de peso dos animais, onde também não se pôde
observar variações significativa de peso. 

De acordo com os critérios estabelecidos pa-
ra a toxicidade aguda pelo GHS (Globally Har-
monized Classification System) o fato de não ter
ocorrido óbito ou grave injúria em nenhum dos
animais testados na dose mais alta recomendada
(2000 mg/kg), indica que os compostos se en-
quadram na classe 5 (muito baixa ou ausência
de toxicidade) 42. A ausência de comportamen-
tos atípicos é também outro indicativo da ausên-
cia de toxicidade dos compostos. Testes com-
plementares utilizando outros modelos animais
podem corroborar essa hipótese da ausência de
toxicidade dos compostos 3a-d. Já a ausência de
comportamentos anômalos como, por exemplo;
convulsões e catatonia indicam baixa ou ausên-
cia de efeitos a nível sistema nervoso central. 

Esses resultados confirmam dados da litera-
tura que demonstraram que diversos derivados
tiazolo[3-2-a]pirimidinônicos, assim como seus
análogos N-metilados não apresentaram efeitos
comportamentais ou tóxicos significativos, mes-
mo em doses superiores a 1000 mg/Kg 23. 

A avaliação do potencial citotóxico foi reali-

zado através do método MTT, que se baseia na
capacidade que células vivas possuem em redu-
zir o sal tetrazólio, de cor amarela, a formazan
insolúvel, de cor púrpura 46, que precipita gra-
ças à ação da enzima mitocondrial succinil desi-
drogenase, ativa apenas nas células vivas 47. De
acordo com Instituto Nacional do Câncer subs-
tâncias com valores de CI50 ≤ 30 µg/mL são
consideradas com efeito citotóxico significativo
48. 

Os poços contendo os compostos testes 3a-d
nas doses de 10, 5, 2,5 e 1,25 µg/mL, assim co-
mo os poços controle foram levados para leitura
óptica em leitor automático, e suas densidades
ópticas foram comparadas. Após leitura e com-
paração dos valores das densidades ópticas dos
poços teste (contendo os derivados 3a-d) e dos
poços controle foi evidenciado que não houve
diferenças significativas entre os valores dos
grupos teste e grupo controle (p < 0,01), indi-
cando ausência de atividade citotóxica para as
linhagens celulares HEp-2 nas doses testadas.
Esses resultados vão de encontro a outros que
demonstram que compostos pirimidinônicos
apresentam pronunciadas atividade anticancerí-
gena 18,49, como por exemplo, o quimioterápico
5-fluorouracil, fármaco utilizado para tratamento
de diversas neoplasias malignas, que age pela
formação de um nucleotídeo não-natural capaz
de inibir a síntese do DNA 49. 

A ausência de resultados significativos no
ensaio de atividade citotóxica frente à linhagem
celular testada (HEp-2) não exclui necessaria-
mente o potencial antitumoral dos compostos,
uma vez que o ensaio realizado utilizou apenas
uma linhagem celular. Sendo necessários, por-
tanto para tal afirmação, ensaios complementa-
res utilizando outras linhagens celulares. 

Os resultados da avaliação da atividade anti-
microbiana, também foram de encontro aos des-
critos na literatura para outras pirimidinonas-5-
carbonitrilas substituídas 9-14,18, uma vez não fo-
ram observados para nenhum dos compostos
teste 3a-d na dose de 300 µg/mL, a formação de
halos de inibição para quaisquer dos microrga-
nismos testados, indicando ausência de ativida-
de antimicrobiana. 

Esses resultados preliminares não excluem o
potencial antimicrobiano dos compostos, sendo
necessários ensaios complementares, utilizando
outros microorganismos e, sobretudo um mode-
lo experimental diferente, como o ensaio de di-
fusão em meio líquido. Essa afirmação baseia-se
no fato dos compostos 3a-d terem se monstrado
insolúveis em água, o que poderia justificar a
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ausência de atividade (resultado falso negativo)
devido à ausência ou ineficácia na difusão dos
mesmos no meio de cultura. A veracidade dessa
afirmação será avaliada através da realização de
testes de difusão em meio líquido, que se fun-
damenta no motivo de que diversos ensaios mi-
crobiológicos realizados por essa técnica terem
fornecidos resultados positivos com as drogas
testes apresentando atividade comparável ou su-
perior aos medicamentos referência 13,18. 

Para avaliação da atividade antiinflamatória
de 3a-d utilizou-se o método de peritonite indu-
zida por carragenina com as substâncias adminis-
tradas por via oral na dose de 200 µMol.Kg–1. Os
resultados da avaliação do efeito antiinflamatório
dos compostos estão expressos na Tabela 1. 

Composto Número de PMN % Inibição 

3a 4,24 59,92 
3b 5,62 62,24 
3c 4,96 49,95 
3d 4,50 55,83 

Controle 11,23 - 

Tabela 1. Atividade antiinflamatória dos compostos
3a-d frente ao ensaio de peritonite induzida por car-
ragenina. Os valores representam a média das leituras
(n = 5 por grupo). 

d), dos quais um inédito (3b) foram sintetizados
em bons rendimentos (85-95%) através de adap-
tações da metodologia descrita por Ram et al. 18.
Todos os compostos foram avaliados, quanto às
suas atividades antiinflamatória, antimicrobiana,
citotóxica assim como sua toxicidade aguda. 

O ensaio de toxicidade aguda em camun-
dongos realizado na dose de 2000 mg/kg, per-
mite afirmar que os compostos em questão
apresentam baixa ou ausência de toxicidade. Os
ensaios de citotoxicidade utilizando linhagens
celulares HEp-2 pelo método do MTT e os en-
saios microbiológicos utilizando o método de
disco-difusão para cinco bactérias (S. aureus, B.
subtilis, E. coli, S. faecalis e M. thuringiensis) e
um fungo (C. albicans) forneceram resultados
negativos, indicando ausência de atividades an-
ticancerígenas e antimicrobianas nas doses testa-
das. Esses ensaios não necessariamente descar-
tam o potencial desses compostos frente a essas
atividades, sendo necessários testes complemen-
tares utilizando outras linhagens celulares, mi-
croorganismos e modelos experimentais. 

A avaliação da atividade antiinflamatória uti-
lizando o método de peritonite induzida por
carragenina, na dose de 200 µMol/Kg, forneceu
resultados animadores, indicando uma diminui-
ção na migração leucocitária em torno de 55%
para todos os compostos da série, sendo o com-
posto 3b, o mais ativo com porcentagem de ini-
bição de 62,24%. 

Conclui-se, portanto que todos os derivados
testados apresentam baixa ou ausência de toxi-
dade além de um grande potencial para ser uti-
lizados como agentes antiinflamatórios. 
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A análise dos dados demonstra que os com-
postos 3a-d provocaram uma redução significati-
va da migração de leucócitos polimorfonuclea-
res (PMN) em relação ao grupo controle (p <
0,05). O composto 3b demonstrou ser o mais
efetivo da série com porcentagem de inibição
de migração celular de 62,24%, seguido pelos
compostos 3a , 3d e 3c com inibições de
59,92%, 55,83% e 49,95%, respectivamente. 

Uma análise preliminar da relação entre a es-
trutura química e a atividade dos compostos tes-
tados sugere que substituições na posição para
do radical fenila em C-6 parecem desempenhar
um papel importante para atividade antiinflama-
tória, uma vez que o derivado 3c, único que
possui substituinte metila na posição meta,
apresentou a menor redução da migração celu-
lar. Estudos complementares, incluindo a obten-
ção de um maior número de compostos se faz
necessário para uma definição mais precisa das
relações existentes entre a estrutura química e
as atividades biológicas desses compostos. 

CONCLUSÕES 
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