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ABSTRACT

Bacterial resistance to different antibiotics has been a limitation for the treat
ment of infections, thus stimulating the interest in the development of new antimi
crobial agents. This manuscript reports the different methods for the synthesis of 
3,5disubstituted 4,5dihydroisoxazoles employing 1,3dipolar cycloaddition reac
tions between nitrile oxides and unsaturated systems. The methods were divided in 
two groups, involving reactions by dehydrogenation of nitrocompounds or dehydro
halogenation of aldoximes. The synthesis and bioac tivity (antibacterial and antifun
gal) of 3(2furyl)4,5dihydroIsoxazoles derivatives are also reported. 
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RESUMO

A resistência bacteriana a diferentes antibióticos tem sido uma limitação no 
tratamento de infecções, fato que aumenta o interesse no desenvolvimento de no
vos agentes antimicrobianos. Este trabalho reporta os diferentes métodos para a 
síntese de 4,5dihidroisoxazóis, 3,5dissubistituídos empregando reações de ciclo 
adição 1,3 dipolar entre óxidos de nitrila e sistemas insaturados. Os métodos foram 
divididos em dois grupos, envolvendo reações de desidrogenacao de nitro compos
tos ou desidrohalogenacao de aldoximas. A síntese e bioatividade (antibacteriana e 
antifúngica) de 3(2furil)4,5dihidroIsoxazóis também são reportadas.
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INTRODUÇÃO

A crescente procura por substâncias com atividade biológica vem demonstrando 
que os heterociclos são de grande importância na síntese de compostos de 
interesse biológico. Tendo em vista que na natureza mais da metade dos compostos 
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apresentam anéis heterocíclicos em suas estruturas, esta classe de compostos 
possui destacada importância na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 
com propriedades farmacológicas (Dallanoce, 2006; Patrick, 2001).

Os 4,5 diidroisoxazóis, também chamado de isoxazolinas, fazem parte de 
uma classe de heterociclos amplamente descrita na literatura, os quais podem 

ser precursores de diferentes compostos bioativos (Basappa, 2003; Plenkiewicz 
& Zagozda, 2007; Soro, 2006). Os derivados isoxazolínicos são conhecidos 
por apresentarem uma diversificada atividade biológica, tais como: antibiótica, 
antineoplásica, antiviral e antifúngica (Basappa, 2003; Lee, 2007; Pirrung, 2002).

A produção de 4,5diidroisoxazóis a partir da reação de cicloadição 1,3 dipolar 
de óxido de nitrilas e alcenos tornouse um rota muito utilizada na síntese de 
produtos naturais e novas moléculas com atividade biológica (Basra et al., 2000).

REAÇÕES DE CICLOADIÇÃO 1,3 DIPOLAR

A reação de cicloadição é um dos processos mais importantes para a síntese 
de heterociclos de cinco membros, podendo fornecer diferentes compostos (Figu
ra.1), tais como: 4,5-diidro-isoxazóis (1), isoxazóis (2), oxadiazóis (3) e triazóis (4) 
(Rodrigues & Aguiar, 2001; Donnici et al., 2006).

O conceito geral da reação de cicloadição 1,3 dipolar foi introduzido por Huis
gen nos anos 60. Este trabalho indicava a base para a compreensão do mecanismo 
das reações de cicloadição (Huisgen, 1968). Ao mesmo tempo, surgiu um novo 
conceito de conservação da simetria de orbitais, desenvolvido por Woodward e 
Hoffmann (1965). Este trabalho foi um marco importante para a compreensão do 
mecanismo concertado das reações de cicloadição e contribuiu para o entendimen
to da reatividade e regiosseletividade deste tipo de reação (Woodward & Hoffmann, 
1965).

Woodward e Hoffmann descreveram um novo conceito sobre a teoria dos 
orbitais de fronteira (OMF), onde foi evidenciado que o entrosamento mais favo
rável dos orbitais ocorria entre o HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) e o 
LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) com mesma simetria e dimensões 

Figura 1 - Heterociclos formados a partir de reações de cicloadição 1,3-dipolar.
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próximas. O LUMOdipolo pode interagir com o HOMOdipolarófilo  e o HOMOdipolo  com o 
LUMOdipolarófilo, sendo que a interação favorecida é aquela que apresenta a menor 
diferença de energia (∆E) entre os orbitais. Este tipo de interação esta associado 
ao mecanismo de reação apresentado na fig. 02 (Gothelf & Jorgensen, 1998; Nair 
et al., 2000; Woodward e Hoffmann, 1965).

Figura 2 - Esquema mecanístico de reação de cicloadição 1,3 dipolar

Dentre os diferentes tipos de dipolos podem ser destacados as nitronas, azi
das e óxidos de nitrila, sendo que estes últimos reagem facilmente com alcenos 
e alcinos, fornecendo, de maneira regiosseletiva, como produto final, 4,5-diidro
isoxazóis ou isoxazóis. Usualmente, estes dipolos são preparados in situ, visto que 
dimerizam facilmente, produzindo furoxanos (Nair & Suja, 2007; Rodrigues, 2008; 
WeidnerWells et al., 1998).

Metodologias para Obtenção de Óxidos de Nitrila

Obtenção de óxido de nitrila a partir de nitrocompostos

Em 1960, Mukaiyama e Hoshino reportaram pela primeira vez a obtenção de 
óxidos de nitrila a partir do tratamento de nitroalcanos primários com fenilisociana
to. Essas reações eram realizadas rapidamente na presença de uma quantidade 
catalítica de alquilaminas terciárias como trietilamina ou trinbutilamina (Mukaiya
ma & Hoshino, 1960). 

O tratamento do nitroalcano (5) com uma amina terciária (6) como catalisador  
fornece o íon nitronato (7), o qual reage com o fenilisocianato (8) produzindo o 
intermediário (9). Este último decompõese no ácido carbâmico (10) e no óxido de 
nitrila (11). A dimerização de óxidos de nitrila leva à formação de furoxanos (12) e 
o ácido formado se decompõe levando à formação de dióxido de carbono e amina 
(13). Esta, reagindo com o fenilisocianto, gera a uréia (14). O óxido de nitrila for
mado reage com um dipolarófilo produzindo o produto (15) conforme apresentado 
na FIG. 3 (Mukaiyama & Hoshino, 1960). Ainda que seja um método eficiente para 
o preparo de uma variedade de heterociclos, essa metodologia apresenta como 
fatores limitantes a pouca disponibilidade de nitrocompostos, bem como a possibi
lidade de formação de diferentes produtos laterais (Shimizu et al., 1986).
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Figura 3 - Formação de óxido de nitrila a partir de nitroalcanos.

Posteriormente, outras metodologias foram desenvolvidas visando facilitar a for
mação do íon nitronato. Como exemplo, Shimizu et al. utilizaram cloreto de sulfonila e 
cloroformato de etila na presença de trietilamina (Shimizu et al., 1986).

Em 1996, Kumaran reportou o tratamento de nitroalcanos primários com uma 
base, metóxido de sódio ou hidreto de sódio. A reação subsequente com tetracloreto 
de titânio (TiCl4) forneceu o cloreto de imidoíla em bons rendimentos, os quais em 
presença de base forneciam os respectivos óxidos de nitrila (FIG. 4) (Kumaran, 1996).

Figura 4 - Síntese de óxido de nitrila a partir do tratamento do nitronato com TiCl4  e base.

Em 2003, Giacomelli et al. reportaram a reação de nitroalcanos com 4[4,6di
metóxi(1,3,5)triazina2il]4metilmorfolínio (DMTMM) em presença de uma pequena 
quantidade de dimetilaminopiridina (DMAP). O DMAP foi utilizado como catalisador 
na conversão de nitroalcanos a óxido de nitrila, o qual em presença do dipolarófilo 
forneceu isoxazóis a temperatura ambiente (Figura 5) (Giacomelli et al., 2003).

Figura 5 - Formação de isoxazóis a partir de nitroalcanos em presença de 4-[4,6-dimetóxi(1,3,5)triazina-2-il]-4-
-metil-morfolínio.
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Obtenção de óxido de nitrila a partir da oxidação de aldoximas
Grundmann & Ritcher (1967) reportaram pela primeira vez a halogenação de 

aldoximas utilizando hipobromito de sódio (NaOBr) em solução alcalina, com pos
terior por “..desidroalogenação dos respectivos haletos de imidoíla.

No ano seguinte, Grundmann & Ritcher (1968) demonstraram a formação 
de óxidos de nitrila a partir do tratamento de aldoximas com Nbromosuccinimida 
(NBS) em uma solução de N,Ndimetilformamida (DMF) e uma base (etóxido de 
sódio ou trietilamina). Esta reação era conduzida a baixa temperatura (Figura 6) e 
produziu bons rendimentos (Grundmann & Ritcher, 1968).

Figura 6 - Obtenção de óxido de nitrila empregando NBS.

Chiang (1971) investigou o uso de cloro gasoso (Cl2) na cloração de benzoaldoxi
mas com diferentes substituintes. O autor concluiu que a formação do cloreto de imidoí
la era influenciada pela natureza do solvente e do grupo substituinte (elétron-doador ou 
elétronreceptor) presente no anel aromático (Figura7) (Chiang, 1971). Uma limitação 
bastante significativa para essa metodologia é a possibilidade de cloração do anel aro
mático quando a benzoaldoxima contém substituinte elétrondoador (Chiang, 1971).

Figura 7 - Metodologia de obtenção do cloreto de imidoíla empregando cloro gasoso
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Alguns anos depois, Liu et al. propuseram a obtenção de cloreto de imidoíla a 
partir do tratamento de aldoximas com N-cloro-succinimida (NCS) em N,Ndimetil
formamida (DMF) (Figura 8). Essa metodologia substituiu a desidroalogenação 
oxidativa de aldoximas utilizando Cl2, pois a cloração do anel aromático só ocorreria 
na presença de um grupo fortemente ativador (Liu et al., 1980).

Figura 8 - Formação do óxido de nitrila pelo tratamento de aldoximas com NCS em DMF.

 
Em 1982, Lee descreveu uma metodologia para síntese de cloretos de imido

íla envolvendo halogenação de oximas. Este procedimento consistiu no tratamento 
de aldoximas com hipoclorito de sódio (NaOCl). Esse método ainda é bem empre
gado por utilizar um reagente de baixo custo. Porém, a reação necessita de monito
ramento, já que o NaOCl é termo e fotossensível. Os rendimentos da formação de 
anéis heterocíclicos desta reação variaram de 19 a 95% (Lee, 1982).

Hassner e Rai (1989) reportaram o uso de NcloroNsódio4metilbenzeno
sulfonamida (Cloramina T) na conversão, in situ, de aldoximas em óxidos de nitrila. 
A reação utilizando cloraminaT converte toda aldoxima em seu respectivo cloreto de 
imidoíla sem que haja cloração do anel aromático. Esta reação ocorre com aldoximas 
aromáticas e alifáticas fornecendo bons rendimentos (FIG. 9) (Hassner e Rai, 1989).

Figura 9 - Oxidação de aldoximas com Cloramina T
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Em 2001, Rodrigues e Aguiar descreveram uma metodologia de formação 
de óxido de nitrila, utilizando o ácido tricloroisocianúrico (ATCI) como principal re
agente (FIG.10). O ATCI é um forte agente oxidante que converte aldoximas em 
cloretos de imidoíla de maneira eficiente. A grande vantagem desta reação esta no 
fato deste reagente apresentar um baixo custo e, boa disponibilidade, bem como 
um procedimento experimental simples (Rodrigues & Aguiar, 2001).

Figura 10 - Obtenção de 4,5-diidro-isoxazóis empregando o ácido tricloro-isocianúrico.

Em 2006, Kaushik e Kumar reportaram que o uso N-tercbutilNclorocianoa
mida foi eficiente na conversão de aldoximas em cloreto de imidoíla. O tratamento 
de aldoximas com este reagente a temperatura ambiente forneceu os cloretos de 
imidoíla correspondentes (Figura 11). Em presença de quantidades catalíticas de 
base, os cloretos de imidoílas forneceram os respectivos óxidos de nitrila, os quais 
reagiram com diferentes dipolarófilos, formando os heterociclos com rendimentos 
satisfatórios. (Kaushik, 2006).

Figura 11 - Formação de cloreto de imidoíla empregando N-terc-butil-N-cloro-cianoamida
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SÍNTESE E ATIVIDADE BIOLÓGICA DE DERIVADOS DE 3- (5-NITRO-2-FURIL)-4,5-
-DIIDRO-ISOXAZÓIS

Estudos de modificação de compostos-protótipos têm demonstrado que he
terociclos como isoxazóis e 4,5-diidro-isoxazóis podem apresentar um conjun
to bastante diversificado de atividade farmacológica (Weidner-Wells et al., 2004; 
Plenkiewicz & Zagozda, 2007).

Neste âmbito, a inserção de um radical nitrofuril no C-3 do heterociclo 4,5-dii
dro-isoxazol tem influenciado na bioatividade. Os nitrocompostos, a partir da déca
da de 40, receberam uma maior atenção devido a sua utilização terapêutica (Tava
res et al., 2009), destacandose os nitrofuranos que são um importante grupamento 
capaz de influenciar na atividade antibacteriana, antifúngica e antiprotozoário (Ha
ber & Schoenberger, 1968; Hoyle & Howarth, 1973; Lee, 2007).

Em 1967, Sasaki & Yoshioka sintetizaram, a partir de reação de cicloadição, 
derivados de 3(5nitro2furil)4,5diidroisoxazóis. Foram utilizados dois métodos 
distintos; no primeiro método o óxido de nitrila foi preparado in situ a partir do clore
to de imidoíla e trietilamina em éter; já no segundo, o cloreto de imidoíla foi adicio
nado ao dipolarófilo utilizando tolueno como solvente, e o sistema foi mantido em 
refluxo a 160ºC por 18 horas (Sasaki & Yoshioka, 1967).

No ano seguinte, Sasaki & Yoshioka reportaram a síntese de 3-(5-nitro-2
furil)4,5diidroisoxazóis a partir de cloretos de imidoíla utilizando enaminas como 
dipolarófilos (FIG. 12) e, posteriormente, através de hidrólise ácida foram obtidos 
derivados de isoxazóis (Sasaki & Yoshioka, 1968).

Figura 12 - Obtenção de derivados de isoxazóis utilizando enaminas como dipolarófilo.

Em 1971, Minami et al. reportaram a síntese e a avaliação biológica de dife
rentes derivados isoxazolínicos a partir do 5nitro2furaldeído (Minami et al.,1971). 
Os compostos apresentam atividade biológica (Tabela 1) frente as bactérias Sta
phylococcus aureus, Bacilus subtilis, Escherichia coli e Mycobacterium tuberculo
sis, entre outras (Minami et al., 1971).
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Tabela 1  Concentrações inibitórias mínimas (CIM) para os derivados isoxazolínicos.
Fonte: Minami et al., 1971

Em 1973, Hoyle e Howarth avaliaram a atividade biológica de diferentes deri
vados de 3(5nitro2furil)4,5diidroisoxazóis. Os derivados isoxazolínicos com o 
nitrofurano no C3 do heterociclo apresentaram propriedades farmacológicas, tais 
como propriedades antifúngicas, antivirais e, em particular, antibacteriana, princi
palmente aquelas relacionadas ao trato urinário (Hoyle & Howarth, 1973).

Os antibióticos derivados de nitroaromáticos são uns dos poucos que têm 
demonstrado atividade contra Mycobacterium tuberculosis. Lee et al. (2007) de
senvolveram uma série de nitrofurilamidas com excelente atividade in vitro contra 
Mycobacterium tuberculosis. No entanto, esta série de compostos não apresentou 
um bom desempenho durante estudos in vivo, devido a uma curta meiavida bioló
gica e a rápida eliminação (Lee, 2007). 

Segundo os autores, a principal razão para a instabilidade metabólica é resul
tante do grupo amida. Com isso, Lee et al. avaliaram a substituição da amida por 
um anel isoxazolínico, visto que este representa um sistema bioisóstereo estável 
que se encontra em muitos fármacos e moléculas bioativas (Lee, 2007).

Os resultados mostraram que todos os compostos sintetizados apresentaram 
uma melhor atividade contra Mycobacterium tuberculosis in vitro (TAB. 2) e melhoraram 
o tempo de meiavida correspondente aos compostos da série anterior (Lee, 2007).

Tabela 2 - Atividade contra Mycobacterium tuberculosis dos compostos isoxazolínicos com nitrofurano.
Fonte: Lee et al., 2007
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Atividade biológica e toxicológica de nitrofuranos

O planejamento de novas substâncias bioativas envolve a determinação de di
ferentes parâmetros fisico-químicos e eletrônicos da molécula. Dentre os diferentes 
tipos de substituintes, o grupo nitro fazse presente em diferentes moléculas com 
atividades biológicas, nas diferentes classes terapêuticas, tais como: antiflamatório 
(nimesulida), antibacteriano (cloranfenicol, nitrofural) e antiparasitário (nifurtimox; 
benznidazol) (Bosquesi et al., 2008; Tavares et al., 2009).

A atividade biológica desta classe de compostos é dependente da presença 
do grupo nitro ligado à molécula e resulta, basicamente, de mudanças na estabili
dade do mesmo, intermediada por interações entre o nitrocomposto e o seu alvo. 
Em nível molecular estas mudanças ocorrem devido à facilidade de redução do 
grupo nitro, característica resultante do seu caráter fortemente aceptor de elétrons 
(Tavares et al., 2009). A maioria dos compostos nitrados com ação farmacológica 
apresentam o mecanismo de biorredução enzimática, o que resulta na formação de 
radicais livres, como provável mecanismo de ação (Tavares et al., 2009; Bosquesi 
et al., 2008).

No entanto, a possibilidade da atividade biológica ser dependente da ligação 
dos intermediários de nitrorredução ao DNA promove questionamentos sobre o 
caráter mutagênico dos nitrocompostos. Estudos realizados nos últimos anos de
monstraram que a provável ação mutagênica, assim como a toxicidade dos nitro
compostos, é dependente de fatores como a estrutura química, tempo de exposi
ção e dose utilizada, o que demonstra a possibilidade, sob condições controladas, 
do emprego terapêutico de alguns nitrocompostos (Tavares et al., 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer das últimas décadas, o desenvolvimento de fármacos eficientes 
no combate a infecções bacterianas revolucionou o tratamento médico, ocasionan
do a redução drástica da mortalidade causada por infecções microbianas. O uso 
inadequado e indiscriminado dos antibióticos favorecem o aparecimento de cepas 
resistentes aos fármacos e conseqüentemente leva a ineficácia dos mesmos.

Neste artigo ficou demonstrado que há diferentes métodos de obtenção de 
4,5-diidro-isoxazóis com a possibilidade de diversificação de seus substituintes. 
Dentre estes, o radical nitrofuril ligado ao C3 do anel heterocíclico, tem propiciado 
um aumento da bioatividade desta classe de compostos. 

Os nitrocompostos constituem atualmente uma importante classe terapêutica 
devido ao amplo espectro de atividade. Com relação aos mecanismos de ação des
tes compostos, observase que a redução do grupo nitro in vivo é fundamental para 
o estabelecimento da atividade biológica na maioria dos compostos.
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