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Resumo  
 

O clopidogrel é um fármaco antiplaquetário muito usado na prevenção ou tratamento de 

episódios aterotrombóticos e integra a classe das tienopiridinas que são antagonistas que inibem a 

ligação entre a adenosina 5’-difosfato e os receptores P2Y12 e P2Y1 na superfície das plaquetas.  

Este trabalho teve como objectivo inferir possíveis vias de toxicidade através da detecção de 

reacção entre metabolitos e bionucleófilos endógenos. Para o efeito, foi necessário sintetizar alguns dos 

principais metabolitos. Foram encontradas evidências, por espectrometria de massa, de aductos de 

Michael, com N-acetil-L-cisteína, tanto de 2-oxoclopidogrel como de ácido 2-oxoclopidogrélico, 

sugerindo que estes podem ser destoxificados pelo corpo.  

Não se tendo encontrado aductos com glutationa presume-se que esta não intervém na excreção 

do 2-oxoclopidogrel. 

Não se observou reactividade do 2-oxoclopidogrel com bionucleófilos azotados, e isso é 

consistente com os aceitadores de Michael preferirem nucléofilos mais macios.                                                

Desta maneira, sugere-se que os metabolitos do clopidogrel possuem baixa toxicidade por formação 

de aductos covalentes. 

 

 

 

Palavras-chave: activação do clopidogrel, adição de Michael, tióis, baixa toxicidade 
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Abstract 
 

Clopidogrel is an antiplatelet drug widely used on the prevention or treatment of 

atherothrombotic events. It is a thienopyridine, which is an antagonist of the bonding between 

adenosine 5’-diphosphate and the P2Y12 and P2Y1 receptors on the platelets’ surface. 

The aim of this work was to infer about possible toxicity routes by detecting adduct formation 

between reactive metabolites of clopidogrel and endogenous bionucleophiles. As so, it was necessary 

to synthetize some of the most relevant metabolites. 

It was observed that both 2-oxoclopidogrel and 2-oxoclopidogrelic acid undergo Michael 

addition by N-acetyl-L-cysteine, which can deactivate these compounds as thiols are some of the most 

important biological nucleophiles. 

Adducts with glutathione were not found, and this result suggests that it does not participate in 

the excretion of 2-oxoclopiogrel. 

Adducts with nucleophilic amines were also not found, suggesting clopidogrel has a low toxicity 

potential via covalent adduct formation. 

 

 

 

Key words: clopidogrel activation, Michael addition, thiols, low toxicity 
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1. Introdução 

1.1. O Clopidogrel 

O clopidogrel [(+)-(S)-(2-clorofenil)-2-(6,7-di-hidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H)-il)]acetato de metilo] 

1 (Figura 1-1) é apresentado comummente na forma de 

hidrogenossulfato, sendo este sal referido de agora em diante como 

clopidogrel bissulfato, (hidrogenossulfato de 5-[(S)-1-(2-clorofenil)-

2-metoxi-2-oxietil]-4,5,6,7-tetra-hidrotieno[3,2-c]piridín-5-io), e é 

um pó branco ou esbranquiçado [1,2]. É usado no tratamento e 

prevenção de acontecimentos aterotrombóticos, tais como 

trombose arterial, enfarte ou angina. 

O pKaH do seu grupo amina é 4,65 ± 0,20 (calculado) [3], 4,55 [4] ou 5,3 [5,6]. Tem um tempo de 

meia-vida de eliminação de 6 horas enquanto que o do seu ácido carboxílico é de 8 horas. A 

concentração no sangue do metabolito activo diminui para metade em cerca de meia hora [1,2,7,8]. A 

biodisponibildade do clopidogrel é superior a 50 % e o valor de log7,4 D é 3,9 [3]. 

Durante a década de 70, a indústria farmacêutica procurava novos anti-inflamatórios semelhantes 

à tinoridina, uma tienopiridina substituída, porém o estudo acabou por revelar que as tienopiridinas 

possuíam actividades antiplaquetária e antitrombótica inesperadas. Um dos compotos mais activos 

encontrados foi a ticlopidina, ainda hoje usada, e assim que esta foi seleccionada para ensaios pré-

clínicos, o mesmo grupo de investigação sintetizou outras tienopiridinas para encontrar análogos com 

melhor relação actividade/toxicidade. Este estudo ganhou importância porque uns meses depois de ser 

lançada em França em 1978 [9]. Alguns pacientes tratados com ticlopidina apresentaram patologias 

hematológicas graves. Nesse estudo, surgiu a segunda geração de tienopiridinas, sendo o clopidogrel 

o que apresentou maior tolerância e maiores actividades antiplaquetária e antitrombótica [9]. Outra 

conclusão que retiraram foi que apenas o isómero (+)-(S) possua essa actividade, enquanto o isómero  

(-)-(R) era muito menos tolerado em animais. Em 1987 iniciaram-se os estudos pré-clínicos e em 1998 

foi comercializado mundialmente. Foi autorizado pela FDA1 pela 1ª vez a 17 de Novembro de 1997 e na 

UE no ano seguinte [9]. 

Actualmente é vendido sob mais de 20 designações comerciais, sendo a mais comum Plavix®, um 

dos medicamentos mais vendidos no mundo. Durante vários anos foi o segundo fármaco mais vendido 

nos EUA, chegando as vendas a atingirem os 9,4 mil milhões de USD$ em 2010, e em 2012 chegou a ser 

                                                             
1 Food And Drug Administration. 

Figura 1-1 Clopidogrel 
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o número 1 em vendas. Contudo, a 17 de Maio do mesmo ano, a patente EP0281459 iria expirar, e no 

mesmo dia, foram aprovados vários genéricos do clopidogrel. Por esta altura, estima-se que o 

clopidogrel beneficiou 115 milhões de pacientes [1,10]. 

O clopidogrel tem efeitos adversos, mas é melhor tolerado biologicamente do que os seus 

análogos, sendo mais eficaz e mais rápido a actuar que a ticlopidina [9,11-13]. Muitas vezes a terapia realiza-

se em conjunto com a aspirina, que possui uma acção complementar à do clopidogrel. 

 Em 2009 foi aprovada uma nova tienopiridina, dita a de 3ª geração, o prasugrel, que 

alegadamente é mais eficiente que o clopidogrel. Outras vantagens incluem o início de acção mais 

rápido (cerca de 30 minutos em relação a 2-4 horas do clopidogrel), variabilidade de resposta muito 

menos significativa e menos complicações posteriores (com excepção de hemorragias) [13-16]. A patente 

US5288726 do prasugrel expira em 2017 e a patente do seu sal hidrocloreto US2003134872 expira em 

2021. As estruturas das três tienopiridinas encontram-se representadas na Figura 1-2. 

São conhecidas algumas impurezas do clopidogrel, estando representadas na Figura 1-3 [4,17]. 

A acção terapêutica do clopidogrel depende da activação de um anel de tiofeno. Este anel é 

menos aromático que o benzeno devido à existência de uma orbital p de um nível energético superior 

(3p), envolvida na aromaticidade, consequentemente a coalescência com as orbitais dos carbonos é 

menor. 

Figura 1-3 Impurezas do clopidogrel reportadas (com base em [4,17]) 

Figura 1-2 Estruturas de três tienopiridinas usadas como antiplaquetário 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=5288726.PN.&OS=PN/5288726&RS=PN/5288726
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Na Figura 1-4 encontram-se os contributores de ressonância do tiofeno e verifica-se que o 

enxofre tem défice electrónico, sendo o “dieno” rico em electrões. Atendendo à Lei de Coulomb, também 

se conclui que os C-α são os mais nucleófilos, e cineticamente a substituição electrófila aromática dar- 

-se-á preferencialmente nestes. Observando as estruturas, verifica-se que a carga negativa se encontra 

nos quatro átomos de carbonos e a carga positiva sobre o heteroátomo, o que torna este anel mais 

reactivo que o benzeno. Deste modo, podem ser usadas condições experimentais mais suaves. Por 

exemplo, a nitração costuma ser efectuada com ácido nítrico concentrado e anidrido acético em vez de 

ácido sulfúrico [18]. Como o S é um dador de electrões pior que O ou N, também se conclui que os anéis 

de pirrole (azole) e furano (oxole) sejam mais reactivos que o anel de tiofeno. 

Uma maneira mais simples de explicar a maior reactividade dos heterociclos de 5 átomos como 

nucleófilos, face ao benzeno, é que os 6 electrões envolvidos na aromaticidade estão distribuídos por 

apenas 5 átomos [19].   

 

 

Figura 1-4 Estruturas mesoméricas do tiofeno 

É possível “comparar aromaticidades” com base em critérios energéticos. O mais simples advém 

da termoquímica e consiste em comparar a entalpia de formação da molécula, aromática, com a energia 

envolvida em todas as ligações, tendo assim uma diferença de 45,8 kcal/mol para o benzeno e 43,0 

kcal/mol para o tiofeno [20], o que comprova o carácter ligeiramente menos aromático deste último. 

O tiofeno está activado para substituições electrófilas aromáticas em todas as posições, mais na 

posição 2 do que na 3. Para um ataque no C-α o intermediário possui três contributores de ressonância, 

dois dos quais são carbocatiões alílicos (I e II). Para a substituição no C-β a espécie intermediária é mais 

energética por ser uma média ponderada de apenas duas estruturas mesoméricas. Além disso, III é mais 

estável que V porque a conjugação linear promove estabilização adicional que a conjugação cruzada 

(i.e., passando por um heteroátomo). Por isso, a substituição electrófila aromática também tem 

preferência termodinâmica para se dar no C2 [21] (Figura 1-5). 
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O tiofeno também pode o-

metalar, nomeadamente com lítio [21], 

fazer a reacção com Raney-Nickel [22] e 

pode hidrolisar, à semelhança do furano, 

e até polimerizar, como é típico com o 

pirrol. Tal como o benzeno, o tiofeno 

está pouco activado para substituições 

nucleófilas aromáticas. [21]. Na secção 

1.2. são referidos alguns métodos de oxidação. Os 

tiofenos não estão particularmente aptos para 

reacções de Diels-Alder, mas a sua sulfona 

(tiofeno S,S-dióxido) pode reagir porque já não é aromática, devido ao enxofre já não possuir pares 

electrónicos disponíveis [21]. 

1.2. Activação do Clopidogrel 

O clopidogrel é um pró-fármaco, ou seja, tem de ser transformado até uma molécula activa que 

possa exercer o seu poder farmacêutico. Neste caso, o primeiro passo do metabolismo é a oxidação do 

clopidogrel (1) a 2-oxoclopidogrel ((S)-(2-clorofenil)(2-oxo-2,6,7,7a-tetra-hidrotieno[3,2-c]piridin-

5(4H)-il)acetato de metilo) 8 (Figura 1-4). Não há concordância 

sobre qual (ou quais) CYP(s) estão envolvidas neste processo, mas 

pode-se referir 3A4, 3A5, 1A2, 2B6 e 2C19 como possíveis 

intervenientes [1,7,9,23-25]. Dansette, et al [25] referem que tanto 

poderá ser por via de um S-óxido como por um epóxido.  

O sistema citocromo (CYP) P450 é um conjunto de 

hemoproteínas que contêm o grupo heme e que intervêm em 

inúmeras reacções biológicas. O termo P450 provém do pico de absorvância máxima a 450 nm quando 

as enzimas estão reduzidas e complexadas com monóxido de carbono [26].  

A actividade enzimática dá-se maioritariamente no fígado e inclui a maior parte das reacções de 

fase I, isto é, as reacções que permitem a funcionalização das moléculas, como mono-oxigenações. As 

transformações ocorrem em ciclos catalíticos e necessitam de oxigénio e NADPH [27]. Além de 

epoxidarem e hidroxilarem determinados substratos, também são responsáveis por oxidar átomos de 

enxofre e azoto bem como algumas desalquilações, desidrogenações e reduções [26,27]. 

Figura 1-6 2-oxoclopidogrel 

Figura 1-5 Formas de ressonância do intermediário de uma substituição 
electrófila aromática para 2-substituição (em cima) e de uma 3-substituição 
(em baixo). Na figura E denota um grupo electrófilo. 
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Salienta-se que a transformação de 2-oxoclopidogrel para o metabolito activo 14A não reúne 

consenso total na literatura. Alguns autores alegam que é constituído por um conjunto de 

transformações até originar a molécula activa. Referem ainda que as enzimas mediadoras são CYP 

(podendo ser 3A4, 3A5, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 1A2, 2E1, 2A6, 1A1) [7,9,28]. 

A série de reacções em causa envolve (Esquema 1-1) [9,24,29]: 

 O 2-oxoclopidogrel (8) é oxidado, na presença de NADPH e oxigénio a um presumível 

cetosulfóxido (11);  

 É esperado que 11 hidrolise rapidamente ao ácido sulfénico 12; Este então sofre um 

ataque nucleófilo por tióis disponíveis (p. ex. glutationa (7)) e reduz-se, novamente, ao tiol (14). O 

ácido sulfénico (12) também pode ser directamente reduzido ao tiol (14).  

O 2-oxoclopidogrel (8) também pode ser hidrolisado pela enzima paraoxonase-1 (PON-1) dando 

origem a um outro derivado tiol bioinactivo (15) [9,30,31]. A existência do ácido sulfénico 12 é atestada em 

diversos estudos [9,32,33], através da caracterização de vários aductos. O mecanismo por meio de um 

cetosulfóxido (11) também é corroborado pela caracterização de mono-aductos e de bis-aductos com 

nucleófilos por Dansette.  [32-34].  

Bouman, et al. [28] propõe que o segundo passo seja uma simples hidrólise do 2-oxoclopidogrel 

(8) catalisada por PON, nomeadamente PON-1 e PON-3, e alega que o ácido sulfénico 12 repetidamente 

reportado possa ser produto de uma oxidação do metabolito activo pelas CYP. 

Ford [24] refere que o uso de proteínas CYP recombinadas em vez de hepatossomas incitou os 

investigadores a argumentar que o clopidogrel é maioritariamente metabolizado no intestino e não no 

fígado pelas CYP3A4/5. Este facto e a aceitação da premissa que a CYP2C19 era a principal mediadora 

induziu a hipótese que o metabolismo segue “caminhos improváveis” do ponto vista químico (FORD, 

2016). Estes caminhos são todas as oxidações e reduções envolvidas na formação do metabolito activo 

após formação do 2-oxoclopidogrel. No entanto, mais nenhum estudo relaciona uma PON com o 

metabolito activo, enquanto que vários autores referem que essa mesma PON origina um tiol inactivo 

com a dupla “endo”, migrada para a piperidina [9,31,32].  

Maffrand [9] indica que a confusão se pode dever a uma má separação por HPLC, possivelmente 

por desconhecimento da existência do tal isómero “endo”. 
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Apesar da via metabólica que gera o tiol activo ainda não ser bem clara, sabe-se que apenas 15% 

do clopidogrel segue esta via metabólica, que gera a molécula activa 14A 2 [7,8,14,16,35,36]. O restante é 

hidrolisado a ácido clopidogrélico (ácido (2S)-(2-clorofenil)(6,7-di-hidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H)-

                                                             
2 Entre o conjunto de estereoisómeros 14, 14A representa apenas o (3Z,4R,7S), o único activo biologicamente, 
representado no Esquema 1-2. 

Esquema 1-1 Processos metabólicos do clopidogrel. As espécies entre parênteses [] são propostas (adaptado de [9, 30, 32]). 
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il)acético  (3) com carboxilesterases (CES) como a CES1 e CES2 e a butirilcolinesterase [24,28]. Este não 

exibe bioactividade dado que o centro activo da CYP3A4 é hidrofóbico, permitindo a ligação com o 

grupo éster do clopidogrel, mas não com o grupo carboxilato do metabolito [7]. Os principais 

metabolitos estão representados no Esquema 1-2.  

  Lestari, et al. [4] conjecturaram sobre a hipótese de poder haver inversão do C-benzílico do 

clopidogrel e sofrer hidrólise, mas até à data não foi encontrado nenhum estudo nesse sentido. 

Os peroxiácidos ou perácidos são um grupo particular de peróxidos que 

contêm o grupo químico funcional -COOOH. Assim, possuem baixa acidez, mas 

um poder oxidante significativo. São utilizados para oxidar alcenos a oxiranos, 

que são intermediários importantes em síntese, e certas cetonas a éster em 

reacções de Bayer-Villiger. Também podem ser usados para oxidar átomos de 

azoto e enxofre. Neste trabalho será usado para a oxidação do clopidogrel. Na 

Figura 1-7 encontra-se representado o ácido peracético. 

Na literatura encontram-se reportados alguns métodos de oxidação do clopidogrel, aproveitando o 

tautomerismo para gerar a tiolact-2-en-3-ona em meio aquoso. A ocorrência deste equilíbrio torna o 

C-7a quiral (Esquema 1-3). 

 

De acordo com Capon [37] a forma mais estável quando o C-5 tem um substituinte alquilo, é a 

tiolactenona α,β-insaturada, podendo também ser detectada a β,-insaturada; com tiofeno apenas se 

obtém a primeira forma. No entanto, Farid [38] refere que a forma mais estável do 2-oxoclopidogrel é a 

α,β-insaturada, seguida do enol aromático. Convém ainda lembrar que as reacções de oxidação de 

compostos orgânicos possuem muitas vezes baixos rendimentos por não serem quimiosselectivas e/ou 

Esquema 1-2 Esquema simplificado das vias metabólicas mais prováveis do clopidogrel (com base nas referências [9,30.32]). 

Figura 1-7 Estrutura 
do ácido peracético 
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regiosselectivas. Por esta razão, normalmente as oxidações são feitas no início da estratégia de síntese. 

Todavia, neste caso, como o clopidogrel está disponível, dar-se-á preferência a uma oxidação deste 

composto. 

 

 

Velder et al. [39] tentaram sintetizar o 2-oxoclopidogrel através de litiação, boração e oxidação, e 

para tal foi necessário proteger previamente o grupo éster da litiação. Isso foi realizado através da 

redução a álcool com hidretos e seguidamente convertido em sililéter. No entanto, tiveram um baixo 

rendimento a hidrolisar o sililéter e a oxidação seguinte também não teve sucesso nem com o reagente 

de Jones nem com periodinano de Dess-Martin (Esquema 1-4). Em alternativa, enolizaram o éster com 

di-isopropilamida de lítio (LDA), e posteriormente borila-se e oxida-se o tiofeno; o rendimento foi de 

40% (Esquema 1-5). Esta sequência origina a perda da informação quiral do C-benzílico. 

 

 

Esquema 1-3 Mecanismo da tautomerização (em meio básico) de uma 2-hidroxitienopiridina. A ligação S–C-7a é 
ondulada para mostrar a racemização deste carbono. (R= (S)-α-(2-Clorofenil)Metoxicarbonil) 

Esquema 1-4 Estratégia inicial desenvolvida por Velder, et al [39] para a síntese do 2-oxoclopidogrel. TBSCl denota o cloreto de 
terc-butildimetilsilano, TMU denota tetrametilureia e DMP denota o periodinano de Dess-Martin. O grupo de protecção TBS é 
(terc-butildimetil)silil. 
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Um método alternativo de síntese passa por hidrolisar o grupo éster do clopidogrel, oxidar o 

tiofeno e de seguida esterificar, obtendo-se 2-oxoclopidogrel sem haver racemização do C-benzílico. 

Shaw et al. [23] adaptaram a estratégia de síntese do Esquema 1-4 sem proteger o grupo éster e 

não tiveram sucesso. Outras tentativas que também reportaram como “resultando decomposição” 

(SHAW et al, 2015), incluíram oxidações directas com m-CPBA e n-BuLi com oxaziridina de Davis (N-

sulfoniloxaziridina). Os autores ainda referem que o clopidogrel resiste à oxidação com peróxido de 

hidrogénio e bicarbonato de sódio, o que sugere que o mecanismo da oxidação possa ser polar e não 

radicalar. Também a borilação mediada com um catalisador de irídio (bis(pinacolato)diboro) não gera 

reacção.  

Chun, G. [40] faz referência a outra estratégia interessante, uma síntese em 3 passos. O primeiro 

envolve a 2-bromação do tiofeno, sendo o Br depois substituído por um grupo metoxi que, finalmente, 

é hidrolisado, originando 2-oxoclopidogrel por tautomerismo (Esquema 1-6). 

 

Shaw et al. [23] sintetizaram 2-oxoclopidogrel numa síntese multipassos (ilustrada no Esquema 1-

7) a partir de 2-(tiofen-1’-il)aminoetano: tratando com paraformaldeído e HCl seguido de cloreto de 

trifenilmetano com trietilamina obtém-se a tienopiridina  com o grupo protector no  N. A oxidação 

do  C2 é feita com n-BuLi, trimetilborato e peróxido de hidrogénio em meio aquoso; o rendimento é de 

Esquema 1-6 Estratégia de síntese do 2-oxoclopidogrel por intermédio de 2-bromação (R= (S)-α-(2-clorofenil)metoxicarbonil). 

Esquema 1-5 Estratégia de síntese do 2-oxoclopidogrel efectuada com sucesso por Velder, et al [39]. LDA denota 
di-isopropilamida de lítio e TMU denota tetradimetilureia 
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88%. De seguida a protecção é retirada via SN1 com HCl e adiciona-se o grupo que faltava. No final a 

resolução enantiomérica é feita por cromatografia quiral com fluido supercrítico. 

 

Outro processo referido em [40] usa uma tienopiridna 2-aminada que é transformada no 2-

hidroxilado por intermédio do composto diazónio. O grupo amina é inserido numa série de 4 reacções: 

acilação de Friedel-Crafts, condensação com hidroxilamina, rearranjo de Beckmann e hidrólise da amida 

obtida [40]. Este processo sintético é ilustrado no Esquema 1-8. 

 

Uma oxidação directa, reportado por Treiber, A. [41], (Esquema 1-9) refere a obtenção da 

tiolactenona embora como produto secundário, mas com algum controlo possível na selectividade. A 

reacção funciona com um ácido carboxílico e peróxido de hidrogénio, que leva à mono-oxigenação do 

tiofeno. Mostram ainda que o emprego de um ácido mais forte aumenta a quantidade de tiolactenona 

formada enquanto a água inibe esta reacção, presumivelmente por actuar como base competidora. A 

formação do produto 20 dá-se num caminho reaccional independente da formação dos dímeros do 

Esquema 1-7 Síntese do 2-oxoclopidogrel executada por Shaw, et al [26] 

Esquema 1-8 Estratégia de síntese do 2-oxoclopidogrel por via do sal de diazónio de clopidogrel (adaptado de [40]) 
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sulfóxido 18 e do sesquióxido 19, o que permite reflectir sobre a possibilidade de controlar a 

selectividade do processo. 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, uma oxidação enzimática não se revelou numa escala preparativa porque os 

rendimentos são muito baixos, sendo necessária uma purificação extensiva [39,42]. 

1.3. Farmacodinâmica e Toxicologia 

Os fármacos antitrombóticos podem ser antiplaquetários, anticoagulantes ou antifibrinolíticos. O 

clopidogrel enquadra-se na 1ª categoria, por inibir a activação das plaquetas. Estas plaquetas são células 

muito pequenas, sem núcleo, em forma de disco e derivam de megacariócitos, que são um tipo de 

células que se encontram na medula óssea. Dado que, quer o tipo de fármacos, quer os seus mecanismos 

de acção biológicos serem muito diversificados, estes não serão objecto de comparação, fazendo-se, 

por isso, apenas a descrição do modo da acção das tienopiridinas, como é o caso do clopidogrel. O 

nome tienopiridinas irá designar a 4,5,6,7-tetra-hidrotieno[3,2-c]piridina e seus derivados e são, a nível 

biológico, uma classe de inibidores do receptor P2Y12 do ADP que actuam selectiva e irreversivelmente 

bloqueando a agregação plaquetária. Por esta razão, são esperadas hemorragias durante os 5-7 dias 

seguintes (tempo de vida das plaquetas) ao fim do tratamento [1,8,11,14,43]. 

O mecanismo da trombose patológica e da hemóstase são bastante semelhantes e envolvem a 

interacção de 3 factores: parede vascular, proteínas de coagulação e plaquetas. A dinâmica entre estes, 

contando com influências genéticas e adquiridas, determinam se o sistema está em equilíbrio 

homeostático, hemorrágico ou com distúrbios de coagulação, como a formação de trombos, que podem 

ser arteriais ou venosos. Dado que a pressão nas artérias é superior à nas veias, as forças de cisalhamento 

são mais intensas e assim os trombos são mais ricos em plaquetas, enquanto os venosos são 

predominantemente constituídos por fibrinas e células vermelhas [43]. 

A coagulação do sangue em vasos sanguíneos dá-se em 3 etapas: adesão das plaquetas (ou 

trombócitos) às paredes do vaso sanguíneo mediado pelo colagénio e pelo factor de von Willebrand, 

libertação de nucleótidos e diversas proteínas necessárias dos seus grânulos após activação das 

Esquema 1-9 Produtos de reacção da oxidação descrita por Treiber [54] 
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plaquetas e agregação das plaquetas. Nesta última, outras plaquetas são recrutadas ao local da lesão 

formando trombos plaquetários que são estabilizados pela rede de fibrina que se forma a partir de 

fibrinas formadas a partir de fibrinogénio por meio da trombina durante a cascata de coagulação [43]. 

Todo o processo é ilustrado no Esquema 1-10 para melhor compreensão. 

 

A A 

O ADP apesar de ser um fraco agonista da agregação das plaquetas, é abundante no organismo, 

e assim, é capaz de amplificar as respostas das plaquetas e contribuir para a estabilização dos trombos. 

Há duas classes de receptores nas membranas pertencentes à família P2, tendo ambas importância a 

nível da coagulação sanguínea: são a P2X e a P2Y. O princípio activo neste medicamento é um 

antagonista que actua inibindo a ligação entre o ADP e os receptores P2Y12 e P2Y1, ligando-se selectiva 

e irreversivelmente ao receptor na superfície das plaquetas. Assim é inibida a activação das GP IIb/IIIa, 

impedindo a formação dos trombos. [1,2,8,9,12,35,36,43]. Está representado no Esquema 1-11 todo o processo 

de coagulação sanguínea, dando ênfase à actuação do clopidogrel. 

A ligação envolve um grupo -SH do metabolito e um resíduo de cisteína de uma P2Y12 no primeiro 

loop extracelular formando uma ponte dissulfureto [8,12,35]. Savi, et al. [8] conclui que as P2Y12 se 

encontram em jangadas lipídicas na forma de homooligómeros, sendo estes reduzidos a dímeros por 

quebra de algumas ligações dissulfureto. Não há concordância na literatura sobre qual é a cisteína em 

causa (ou quais). Os mesmos autores concluiram que dos 10 resíduos de cisteína da P2Y12, apenas quatro 

se prevêem que estejam expostas na superfície da célula e que o alvo do metabolito activo do 

Esquema 1-10 Mecanismo de reparação de um tecido vascular 
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clopidogrel é Cys97 (cisteína 97) [8]. Oqueli, E., Hiscock, M. & Dick, R.  [38] citam um estudo que aponta 

Cys17 e Cys270 como responsáveis. 

Sabe-se que há uma fracção de pessoas que “possui resistência ao clopidogrel”, apesar de a 

literatura não ser muita precisa a determinar essa fracção [2,8,10,14,35,36,39,44,45]. A expressão citada não é 

esclarecedora pois há “maus metabolizadores” e “não metabolizadores” que, além de não serem 

definições claras, são definidas com critérios aleatórios e que podem mudar de autor para autor [20-22], 

contribuindo assim para a variedade de resultados que se encontra. Outra explicação reside na ideia que 

diferentes métodos de análise podem originar resultados diferentes. Também as diferentes dosagens 

podem contribuir para a dispersão de intervalos encontrados. 

Na verdade, também há uma pequena parte da população no extremo oposto. Alguns estudos já 

apresentam a variabilidade de resposta ao clopidogrel por parte da população paciente como variável 

contínua e referem que a actividade plaquetária tende a seguir uma distribuição normal nos estudos 

realizados [8,12]. 

Convém referir que esta acentuada variação se refere ao clopidogrel e não ao prasugrel e outras 

tienopiridinas [13,14]. No entanto, há fármacos de outras classes que também apresentam este 

comportamento, como é o caso da aspirina [36]. 

Vários factores são apontados para a variabilidade inter-individual de resposta ao clopidogrel: 

alteracções em enzimas metabolizadoras, quer genéticas quer induzidas por outras drogas, e interacções 

no organismo do clopidogrel ou dos seus metabolitos [11,44].  

Esquema 1-11 Interacção do clopidogrel no processo de reparação de um tecido vascular. FVW é factor de von Willebrand, 
COX-1 é ciclooxigenase-1, TXA2 é tromboxano A2, ADP é adenosina 5’-difosfato e GP são as glicoproteínas IIb e IIIa 
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A CYP2C19 é uma enzima biologicamente importante pois participa no metabolismo de vários 

fármacos, incluindo antiplaquetários, antidepressivos, barbituratos, inibidores da bomba de protões, etc. 

Os genes que codificam as enzimas CYP são polimórficas e daí surgem diferenças interpessoais no 

metabolismo mediado pelas tais. A farmacocinética do clopidogrel é alterada devido ao polimorfismo 

da CYP2C19 que é dado como responsável pela perda da capacidade de metabolização do clopidogrel. 

Exemplificando, apenas o alelo CYP2C19*1 é capaz de metabolizar o clopidogrel. Sabe-se que os 

portadores homozigóticos CYP2C19*1*1 são completamente funcionais enquanto os indivíduos 

heterozigóticos com o alelo CYP2C19*1 e o CYP2C19*2 e ou o CYP2C19*3 são “metabolizadores 

intermédios” enquanto os que não possuem o *1 são “metabolizadores pobres”. Os alelos CYP2C19 *4, 

*5, *6, *7, *8 e outros são menos comuns, mas também estão associados a actividade reduzida ou 

inexistente. O alelo *17 está associado a uma maior actividade enzimática e por isso os indivíduos que 

são *1*17 são “metabolizadores ultra-rápidos”. Outro marco da importância deste polimorfismo é que 

os indivíduos que não são *1*1 têm maior inibição plaquetária e estão mais sujeitos a complicações 

cardiovasculares [1,2,8,31,43,46]. Os efeitos dos polimorfismos de outros genes codificadores são referidos 

por Angiolillo, et al. [46] e Nguyen, et al. [35], entre outros. 

Bouman, et al. [28] refere que a variante genética PON1 Q192R induz alterações farmacológicas e 

clínicas significantes, mas como já foi referido, não houve mais estudos reportados que referisse a PON1 

como metabolizadora principal [9,44]. No entanto a geração de outro metabolito inactivo (15) pode 

diminuir o efeito do clopidogrel através de perda de selectividade. Isto explica a maior eficiência do 

prasugrel face ao clopidogrel. 

A título de exemplo de interacções drug-drug podem-se citar [além da aspirina] cetoconazole, 

omeprazol, atorvastatina, como possíveis interferentes, per si ou após metabolização, mas ainda são 

objecto de debate actual, dado que o conjunto de estudos existente não é consistente [7,35,36,45]. 

O consumo de sumo de toranja também pode inibir a actividade plaquetária. É sabido que este 

inibe irreversivelmente a CYP3A4 e que os fármacos que interagem com a toranja têm características 

semelhantes às do clopidogrel: serem administrados oralmente, terem baixa biodisponibilidade e serem 

metabolizados pela 3A4 [47,48]. Além de factores genéticos e celulares e de interacções entre químicos, 

há factores clínicos, que variam de pessoa para pessoa, que também reduzem a inibição da actividade 

plaquetária tais como uma fraca absorção intestinal, um elevado índice de massa corporal, resistência à 

insulina, entre outros [11,12,35,36,45,49]. Taubert, et al. [42] expõe que as variações na resposta ao medicamento 

devem-se a variações de concentrações do metabólito activo e que o factor de maior peso é a absorção 

intestinal; diferenças na bioactivação do clopidogrel ou na reactividade dos receptores de ADP são 

pouco importantes.  



15 
 

É possível ainda afirmar que faltam testes farmacogenéticos predictivos que sejam tão 

reprodutíveis e viáveis como capazes de determinar precisamente a inconsistência de respostas 

metabólicas. Assim também não é possível indicar a terapia mais adequada para cada paciente [44]. 

Em suma, a diferença observada nas respostas é multifactorial e os seus mecanismos ainda estão 

incompletamente elucidados. Há falta de consistência nos resultados em relação aos diversos estudos 

realizados e a correcta descrição do metabolismo é necessária iluminar os investigadores desta área. É 

possível que o clopidogrel tenha esta questão agravada devido à competição entre hidrólise pelas PON 

e oxidação pelas CYP, competição que não acontece com outros fármacos deste tipo. 

Apesar deste e de outros problemas, como evidências de efeitos tóxicos graves, que muitas vezes 

são encontrados apenas muitos anos após o lançamento do fármaco nos mercados, o processo de 

criação de fármacos, logo desde o início, tem em conta vários aspectos farmacológicos. A optimização 

da estrutura da molécula é um processo bastante complexo, iterativo, com o objectivo de obter uma 

substância não só activa, mas também com capacidade de atingir o seu alvo dentro do organismo 

(Figura 1-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-8 Processo de optimização da estrutura do protótipo 

 

Os protótipos, ou potenciais candidatos, geralmente passam por um processo de screening, 

apoiado por métodos computacionais, essencialmente comparando com estruturas de bibliotecas de 

compostos e simulando propriedades da molécula com base nos seus grupos funcionais para se 

escolher candidatos a serem testados in vitro e in vivo. (Figura 1-9) 
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Figura 1-9 Etapas de desenvolvimento de um fármaco (adaptado de [50]) 

A descoberta de uma nova propriedade terapêutica das tienopiridinas, que outrora eram usadas 

como anti-inflamatórios, conduziu a um período de optimização de estruturas e de novos testes para 

se estudar o efeito terapêutico, aliado à selectividade do local de acção, e verificar possíveis efeitos 

tóxicos. Nos ensaios pré-clínicos posteriores, é efectuada a detecção e análise de efeitos secundários 

com testes in vivo, para avaliar possíveis ocorrências, bem como a sua tolerância. 

O efeito terapêutico depende de vários factores e parâmetros que são tidos em conta no design 

do fármaco com o efeito pretendido. Este tem em conta a metodologia ADME/Tox – Absorção, 

Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade (Figura 1-10).  

Num organismo tão complexo é natural que a estrutura química tenha a máxima importância. 

Factores como tamanho, forma, polaridade, solubilidade e permeabilidade afectam a absorção da 

molécula no tracto gastrointestinal, a sua distribuição e a sua a excreção. O metabolismo, tal como a 

toxicidade, depende dos grupos funcionais que a molécula possui e de como estes podem reagir com 

biomoléculas, ao lonog do percurso até atingirem as células-alvo. Uma pequena diferença na estrutura 

da molécula (substituição de um grupo funcional ou até tautomerismo) pode fazer a diferença entre 

uma acção terapêutica e benéfica, uma acção nociva e prejudicial ou a ausência de resposta biológica. 

Um protein-binding de 98% [3] leva à diminuição da biodisponibildade do clopidogrel por diminuir 

a quantidade de composto livre, e por este motivo é necessário que o paciente tome uma dose maior 

do medicamento. Contudo, a causa mais importante do moderado valor de biodisponibilidade, isto é, 

da fracção de fármaco absorvido, está relacionado com o valor de log7,4 D que, sendo superior a 3, 

implica maior facilidade no clopidgrel se ligar às enzimas metabolizadoras, necessárias para a activação 

do fármaco. Estas enzimas participam no metabolismo pré-sistémico, ainda no sistema digestivo, e por 

isso, diminuiem a quantidade disponível. 
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A etapa de distribuição requer que o composto tenha polaridade suficiente para se dissolver no 

sangue e muitas vezes implica a permeação de membranas celulares (bicamada fosfolipídica), sendo 

necessário que o composto tenha algum carácter lipofílico. No caso em estudo, os alvos são receptores 

no exterior da membrana celular das plaquetas e, como tal, a lipofilicidade da molécula não é um factor 

crítico do ponto de vista da terapia. Isto explica porque o log7,4 D pode ser um pouco superior ao normal. 

A excreção também está relacionada com a toxicidade pois é o meio do organismo se livrar de 

compostos nefastos. Dada a lipofilicidade do clopidogrel, esta faz-se recorrendo a proteínas 

transportadoras. 

Figura 1-10 Ilustração do modelo ADME/Tox 

Os mecanismos de toxicidade envolvem uma ligação, reversível ou não, a uma biomolécula e 

podem ser específicas ou não selectivas. No presente caso são relevantes as proteínas, que podem ligar-

se covalentemente ao 2-oxoclopidogrel. Como há diversos tipos de proteínas – enzimas, receptores, 

transportadoras, hormonas, entre outras – e a nível químico apenas interessa que tenha um determinado 

grupo funcional ou tipo de reactividade, compreende-se que a previsão de efeitos tóxicos não é linear 

devido à grande variedade de hipóteses e situações que podem ocorrer. 

Contudo, é possível traçar correlações, e possivelmente elucidar os mecanismos de acção 

respectivos, entre determinados compostos ou grupos de compostos e sintomas ou efeitos nocivos que 

possam provocar. Já foram reportados casos de febre, cansaço extremo, sinais de infecção, problemas 

diversos de fígado, alergias, etc. devido à tomada de clopidogrel [1,51]. 

Assim, aceitando que um efeito biologicamente nocivo implica que uma determinada molécula 

se ligue a uma proteína-chave, uma das condições necessárias para se fazer testes químicos é que as 
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moléculas-alvo sejam suficientemente estáveis para que se possa obter resultados sólidos. Por essa 

razão o metabolito activo, não é um bom candidato. [9,42,52]. A reactividade deste metabolito deve-se, 

provavelmente, ao grupo tiol que pode ser facilmente oxidado a dissulfureto. 

Um bom candidato pode ser o 2-oxoclopidogrel (ou o ácido 2-oxoclopidogrélico) que possui um 

carbonilo α,β-insaturado que possui dois centros electrófilos (ver Figura 1-11). Assim sendo, um 

nucleófilo poderá ligar-se tanto pelo C-carbonílico como pelo C-β. A motivação para um destes dois C 

reagir preferencialmente prende-se ao conceito de dureza de nucleófilos e electrófilos. Por questões 

electrónicas, geralmente nucleófilos duros preferem electrófilos duros e vice-versa. Devido à conjugação 

do sistema, também o C-β apresenta um défice electrónico e pode formar aductos com espécies 

nucleófilas, sendo o C carbonílico um electrófilo duro enquanto C-β é mais macio. 

 

 

Por sua vez o clopidogrel não tem esse centro electrófilo e a única possibilidade prevista para 

reagir será no grupo éster, comum ao 2-oxoclopidogrel. A reacção mais provável é uma substituição 

nucleófila no carbonilo. 

 A título de exemplo, relativamente a compostos α,β-insaturados, pode-se referir a acroleína como 

causadora de lesões vasculares ou necrose hepática e o aldeído mucónico capaz de lesar a medula [53]. 

Os testes de reactividade que serão realizados envolveram nucleófilos comuns no organismo 

humano. A NAC (N-acetil-L-cisteína) é um derivado acetilado de um aminoácido que possui um tiol 

como grupo lateral um tiol, um nucleófilo macio, pois o enxofre é um átomo com alta polarizabilidade 

e, portanto, dispersa melhor os seus electrões na nuvem electrónica que outros átomos mais pequenos, 

ou seja, tem menor densidade electrónica. Pela mesma razão, a L-lisina, a NAL (N-acetil-L-lisina) e a L-

histidina são nucleófilos mais duros. Geralmente usam-se os respectivos derivados N-acetilados para 

bloquear o azoto do aminoácido, e assim, garantir que apenas o nucleófilo da cadeia lateral possa reagir.  

Figura 1-11 Formas mesoméricas de um composto carbonílico α,β-insaturado com indicação dos centros electrófilos 
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 A glutationa (GSH, Figura 1-12) é um tripéptido com poder antioxidante que, devido ao seu 

grupo sulfidrilo (-SH) livre, é capaz de reduzir várias espécies, como proteínas e vitaminas, permitindo a 

sua refuncionalização. É o principal redutor 

biológico. É um dos principais destoxificadores 

de xenobióticos electrófilos pois ao ligar-se a tais 

compostos, desactiva-os e permite a sua 

excreção. Além disso, também actua na 

desactivação de radicais quando se encontra na 

forma reduzida. A NAC intervém de maneira semelhante na excreção. Quando reagem são oxidadas, 

dimerizando e formando um dissulfureto [54,55]. 

Os ensaios clínicos possuem limitações inerentes de natureza estatística (significância, 

aleatoriedade da amostra, etc.) e esta abordagem experimental permite comprovar interacções químicas 

que possam existir e ter um efeito biológico negativo. 

 

1.4. Objectivos do Trabalho 

Este trabalho tem como finalidade a detecção e identificação de produtos resultantes da adição 

de nucleófilos disponíveis no organismo humano com clopidogrel ou seus metabolitos. Mais 

precisamente, envolve a produção do 2-oxoclopidogrel e do ácido 2-oxoclopidogrélico numa primeira 

fase e posteriormente testar reacções com bionucleófilos diversos com vista à formação de possíveis 

Figura 1-12 Glutationa Reduzida 

Esquema 1-12 Esquema-resumo do trabalho a desenvolver 
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aductos (Esquema 1-12), e proceder-se-á à caracterização destes por técnicas de RMN 1D e 2D e HPLC-

MS sempre que possível. 

Este tipo de estudo não representa um ambiente in vivo, que é muito mais complexo e apresenta 

factores ou entidades que podem não ser considerados, ou até serem impossíveis de simular. Por 

exemplo, neste trabalho não se efectuou a oxidação com uma enzima e o plasma sanguíneo foi 

substituído por um tampão aquoso. 

Um estudo in vitro como este é geralmente usado numa primeira abordagem toxicológica por 

constituir um meio simples, rápido e mais facilmente controlável, pois permite testar efeitos específicos 

(ligação a determinadas moléculas ou grupos específicos, diferentes pH, etc.). Assim, poderá ser 

necessária uma investigação in vitro extensiva se os resultados forem indicadores de possível toxicidade. 

Apesar do tempo de vida relativamente curto das diversas espécies intermediárias, o metabolismo 

do clopidogrel é extenso e as suas biointeracções são complexas e ainda incompletamente 

compreendidas, pelo que este trabalho pode ajudar a elucidar sobre possíveis mecanismos relacionados 

com a toxicidade do fármaco. 
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2. Resultados e Discussão 
 

2.1. Caracterização Estrutural do Clopidogrel 

A análise de RMN de 1H confirmou clopidogrel com grau de pureza elevado. O sinal de protão a 

2,88 mostra-se como singleto apesar de, em teoria, serem esperados quatro sinais diferentes que seriam 

quatro duplo-duplo-dupletos relativo aos protões 11, 11´, 12 e 12’. Comparando com o espectro em [56] 

obtido com o mesmo solvente, não se observam diferenças 

relevantes. 

Os protões 10 e 10’ são diferentes devido à conformação 

espacial do anel e a sua identificação não é inequívoca porque 

não se efectuou a experiencia 1H/13C-NOESY. Também se 

salienta que a correspondência entre os carbonos 15-16 e os 

respectivos protões é conhecida pelo 1H/13C-HSQC, mas a 

correspondência de cada um com os picos dos espectros a 

122,8 e 125,3 não é conclusiva apesar de se ter feito a 

experiência 1H/13C-HMBC. Estas indistinções são válidas 

também para outras substâncias analisadas posteriormente. 

Nas Tabelas 2-1 e 2-2 estão respectivamente a atribuição dos 

sinais dos RMNs de 1H e 13C com a legenda na Figura 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinais Carbonos 

25,5 12 

48,3 
10,11 

50,7 

52,2 1 

67,9 3 

122,8 
15,16 

125,3 

127,2 

6-9 
129,4 

129,8 

130,0 

     133,3 (d) 13,14 

133,9 
4-5 

134,7 

171,4 2 

Sinais Protões 

2,88 (s*, 4H) 11,11’,12,12’ 

3,62 (d, 3H, 2J=14,2 Hz) 10 

3,72 (s, 3H) 1 

3,75 (d, 1H,2J=14,2 Hz) 10’ 

4,91 (s, 1H) 3 

6,66 (d, 1H,2J=5,1 Hz) 
15,16 

7,05 (d, 1H,2J=5,1 Hz) 

7,27 (m, 2H, 3J=7,4 Hz,4J=1,7Hz) 7,8 

7,40 (dd, 1H, 3J=7,3 Hz, 4J=1,7Hz) 
6,9 

7,69 (dd, H, 3J=7,2 Hz, 4J=2,3 Hz) 

Tabela 2-1 Sinais de 13C RMN do clopidogrel 
em CDCl3 a 400 MHZ e sua atribuição 

 

 

 

Tabela 2-2 Sinais de 1H RMN do Clopidogrel em 
CDCl3 a 400 MHZ e sua atribuição.  * refere que 

o sinal observado é aparente 

 

Figura 2-1 Legenda numérica para a leitura 
das Tabelas 2-1 e 2-2 
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 No Esquema 2-1 ilustra-se os fragmentos observados em MS2 do clopidogrel. Os fragmentos 

encontrados são consistentes com os reportados [57,58]. 

 

  

2.2. Avaliação Da Estabilidade Do Clopidogrel 

Após se ter comprovado o elevado grau de pureza do clopidogrel, é necessário avaliar a sua 

estabilidade. Este procedimento permite saber se há possibildade de degradação do clopidogrel que 

poderá prejudicar a clareza dos dados experimentais, dificultando a sua interpretação e o trabalho 

experimental a efectuar. Deste modo, torna-se necessária esta avaliação para se escolher a metodologia 

experimental subsequente.   

Para o devido efeito, duas soluções de clopidogrel foram seguidas por HPLC ligado a DAD, A, a 

pH 8 e B, a pH 3. Os principais resultados mostram-se nas Tabelas 2-3 e 2-4. 

Tabela 2-3 Tempos de retenção das injecções de clopidogrel em meio neutro (A) e máximos de absorção entre []. Foram 
omitidos alguns resultados sem interesse. 

                         Solução A (pH 8) 

Tempo de 
Incubação (horas) 

Tempo de Retenção [Máximos de absorção] 
                                          (min)                             (nm) 

2 3,3 [208,9]; 29,0 [227.9;275.7] 

5,5 29,0 [228.6; 275.8] 
23 2,2 [-]; 2,6 [-];28,8 [275.8] 

26,5  28,0 [221.9;275.7] 

27 19,1;27,0 [210.4;260.7]; 28,5 [220.2;276.3]; 30,3 [203.6;255.2]; 32,0 
[203.0;246.9]; 35,4 

71 28,5 [206.8;219.2;276.5] 

76,5 26,9;28,5[223.2;230.2;276.3] 

78 29,0 [260.3] 

Esquema 2-1 Proposta de fragmentação da molécula protonada do clopidogrel em MS2 
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Tabela 2-4 Tempos de retenção das injecções de clopidogrel em meio ácido (B) e máximos de absorção entre []. Foram 
omitidos alguns resultados sem interesse. 

                          Solução B (pH 3) 

Tempo de 
Incubação (horas) 

Tempo de Retenção [Máximos de absorção]  
                                             (min)                          (nm) 

3 28,9 [228,8] 

6,5 29,0 [228.6; 275.8] 

24 28,9 [275,7] 

29 19,1; 26,7; 28,5 [228.8;276.6;340.8]; 30,3[253,8]; 35,4 

70,5 27,0; 28,5 [225.2;230.7;276.7]; 30,7 

77 29,0 [260.4;275.6] 

 

Com base nestes dados, o clopidogrel que tem um tempo de retenção de 29 minutos apresenta 

uma banda de absorção a cerca de 228 nm possivelmente devida ao anel tiofénico. Os últimos ensaios 

(para ambas as soluções) possui apenas um pico, observado aos 29 minutos, onde os espectros 

observados encontram-se bastante distintos, sendo por isso um sinal de degradação do clopidogrel. 

Uma explicação para a dispersão encontrada nos máximos e formas dos espectros está no 

gradiente de eluição, pois com a alteração do solvente ou da composição, o espectro de UV-Vis é 

diferente. As corridas com vários picos (a partir da 3ª) foram distorcidas, presumivelmente pela baixa 

afinidade do clopidogrel com a fase estacionária da coluna usada, o que tornou o procedimento pouco 

reprodutível. Espera-se que com colunas de fase normal o clopidogrel saia rapidamente, dado que em 

TLC o clopidogrel sobe consideravelmente (cf. secção 4.4.4). 

Dado que o pH do tampão do eluente é moderadamente ácido, o clopidogrel poderá ter ionizado 

parcialmente, contudo este processo apenas pode explicar dois picos. No entanto, não foram 

encontrados picos com tempos de retenção compatíveis. De modo a explicar a existência de múltiplos 

picos, é necessário considerar a possibilidade de decomposição do clopidogrel, bem como a existência 

de alguma impureza inerente ao clopidogrel com absorvância significativa (ver Figura 1-2). Tendo em 

conta que os ensaios em meio tamponizado têm todos a mesma concentração, discrepância não se 

deve à amostra injectada estar muito diluída. 

Foram ainda injectadas algumas soluções de clopidogrel logo após a sua dissolução. Indica-se já 

que a corrida (ensaio 3 da Tabela 2-5) foi feita imediatamente antes ao traçado de um espectro UV-Vis 

que será referido em breve. Alguns picos (a negrito) possuem um máximo a 219-220 nm podendo, 

eventualmente, ser sinal do clopidogrel. Recorrendo à literatura, não se concluiu que cromóforo do 

clopidogrel poderia explicar essa banda. 

Contudo, ressalve-se que nos últimos dois ensaios há um máximo a cerca de 240 nm, que pode 

ser um sinal da absorção por um anel tiofénico [60]. Nestes dois o clopidogrel começa a sair aos 30 
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minutos e os picos observados eram bastante largos devido às amostras serem muito mais 

concentradas. 

Tabela 2-5  Tempos de retenção das Injecções do clopidogrel dissolvido tal e qual e máximos de absorção. 

Ensaio Solvente Tempo de Retenção (min) [Máximos de absorção] (nm) 

1 MeOH 12,8 [213,0];13 [212,9;245,2];16,0 [219,6];29,0; 31,6 [257,4] 

2 MeOH 5,8; 8,7; 9,6; 12,8 [212,5];13,4; 26,6; 29,3[219,6;269,4] 

3 MeOH 26,8 [207,8;213,7;261,2]; 28,4 [221,7;276,2]; 29,0 

4 MeCN + gota DMSO 29,7 [219,2] 

5 MeOH 36,0 [219,0;239,4] 

6 MeOH 34,5 [239,8;275,0] 

 

Devido à pouca clareza de resultados obtidos, realizou-se a caracterização do clopidogrel por 

espectrofotometria UV-Vis, tendo se aproveitado para concluir sobre a sua estabilidade tentando 

encontrar modificações nos espectros que iam ser traçados. 

Nas Figuras 2-2 e 2-3 estão representados parte dos espectros de UV para os ensaios em HCl 

1M (C) e metanol/ tampão bicarbonato a pH 8 (1:1) (D). Nestes, o metanol foi adicionado para se poder 

ter uma solução. Analisando a sobreposição dos espectros, conclui-se que a pHs 0 e 8 o clopidogrel é 

estável durante, pelo menos, 2 horas. Existe um moderado grau de deterioração do produto, ao fim de 

5 dias, para pH 8, e para o meio ácido a degradação é muito pequena. Em meio alcalino, encontraram-

se alguns patamares com saturação que poderá ser influência do pH, que aumentou a absortividade 

molar. A degradação é bem visível ao fim de 20h, apesar de não ser tão clara para tempos inferiores. Em 

meio alcalino, a degradação deve-se à reacção de hidrólise. Relembre-se que, os cut-offs dos solventes 

são de 190 nm para acetonitrilo e água e 205 nm para o metanol [61,62]. No entanto como foram usados 

tampões aquosos e não água, o respectivo valor pode não ser necessariamente verídico. 
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Comparando os resultados a pHs 0 e 8 nota-se que as bandas de absorção parecem cair 

ligeiramente para comprimentos menores (cerca de 4 nm). Por não se ter usado metanol na preparação 

da solução C é possível identificar picos de absorção mais facilmente, pois estes ocorrem numa zona 

onde a água não absorve radiação e o metanol sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Espectros UV do clopidogrel a diferentes tempos após a preparação da solução C 
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Os máximos de absorção a pH 0 estão indicados na tabela 4. Existem máximos para 193,4±0,1 

nm e 197,3±0,1 nm (valores médios), mas não aparecem em todas as experiências. Para o ensaio em 

acetonitrilo foi detectada uma banda de absorção a 193,6±0,2 nm e em MeOH a 196,4±0,2 nm e 

218,0±0,2 nm. O máximo a 196,4 nm pode dever-se ao solvente. 

Estes e os espectros retirados das injecções no HPLC não se aproximam minimamente, embora 

não seja de esperar igualdade pois as condições experimentais são bastante diferentes. Deve-se ter em 

conta também que os espectros foram traçados para comprimentos de onda maiores que 190 nm e que 

os retirados do DAD apenas têm comprimentos de onda a partir dos 200 nm. 

Mesmo sem se ter uma recta de calibração calculou-se a absortividade molar do clopidogrel 

(ionizado), aplicando a lei de Lambert-Beer, pois as absorvências são inferiores que um para o estudo 

em meio ácido. Para tal, usou-se os valores medidos para os tempos de 0, 10 e 20 minutos, de forma a 

haver concordância. Obteve-se uma absortividade molar de (1,59±0,02) x 104 M-1 cm-1. Os pontos 

experimentais em causa são destacados na Tabela 2-6. 

 

 

190 192 194 196 198 200

nm

pH 8 (D)

t= 0 min

t=10 min

t= 20 min

t= 40 min

t = 1h

t= 2h

Figura 2-3 Espectros UV do clopidogrel a diferentes tempos após a preparação da solução D 
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Tabela 2-6 Máximos de absorção a pH 0. Os erros de leitura são de 0,1 nm e 0,05 u.a. 

Tempo passado 0 min 10 min 20 min 40 min 1 h 2 h 5 d 

Máximos (nm) 197,6 
193,8/ 

197,0 
197,0 193,0 197,4 - 198,0 

Intensidade do 

sinal (u.a.) 

0,38 0,380/ 

0,370 

0,38 0,41 0,39 - 0,33 

 

Tendo em conta que as células usadas são do mesmo tamanho e que a concentração de todas as 

soluções é igual, conclui-se que valores de absortividade que seriam calculados a partir dos ensaios a 

pH 8 seriam afectados por um erro sistemático, que aumenta o valor da grandeza medida. A explicação 

para este fenómeno é a absorção de radiação por parte do metanol, sendo que os máximos encontrados 

estão à esquerda do cut-off deste solvente, mas à direita do da água. 

O espectro em MeCN possui uma banda de absorção aos 193,6 nm, que é perfeitamente 

concordante com os resultados a pH 0. Analogamente, não é semelhante aos espectros retirados do 

detector do HPLC. A absorção a este comprimento de onda deve-se ao grupo amina [63]. 

O espectro em MeOH apresentado em [64] apresenta uma banda de absorção a 247 nm, que 

possivelmente foi expandida. Desta maneira, é difícil comparar com os espectros obtidos por 

espectrofotometria pois não se expandiu nenhuma região de absorção. Contudo, o espectro obtido da 

injecção em tampão de bicarbonato 28h a partir da preparação possui este máximo. 

Sippel, J.  [65] traçou um espectro em solução de HCl 0,01 M com concentração de 18 mg/L. Não 

encontrou máximos e são parecidos com os espectros da 3ª corrida dos ensaios de estabilidade (a pH 

3 e 8). 

Em [28] foi reportado um espectro com máximos a 270 e 278 nm, após expansão, em metanol com 

ácido sulfúrico. Podem estar relacionados com transições proibidas n ⟶ π do carbonilo do éster. Este 

resultado é consistente com os máximos encontrados no espectro em MeCN (4) e no de tampão de 

ácido fórmico injectado ao fim de 77 horas após a sua preparação. 

Foi ainda encontrado um espectro traçado por Mohan, et al [57], apenas a partir de 220 nm, tendo 

o autor encontrado máximos a 310,7 nm e 367,9 nm, presumivelmente expandidos. 

Confirma-se que o solvente e o pH influenciam o espectro UV-Vis de um composto. É possível 

que se tenha perdido alguma informação refinada devido ao uso de solventes polares como água e 

metanol. Estes podem fazer pontes de hidrogénio com a amina terciária do clopidogrel (quando este se 

encontra desionizado). A temperatura e a força iónica não foram mantidas constantes durante este 

estudo. 



28 
 

O clopidogrel também foi aplicado em placas TLC e eluido com diferentes misturas, não tendo 

sido encontradas alterações quer no número de manchas como na sua altura na placa ao longo do 

tempo. As placas de TLC analisadas têm um aspecto semelhante à placa ilustrada na Figura 2-2. A 

mancha que subiu corresponde a clopidogrel e a mancha retida no ponto de aplicação deve-se, 

presumivelmente, a clopidogrel protonado. Uma referência aos Rf obtidos com diferentes eluentes está 

na Tabela 2-7. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2-7  Rf obtidos para o clopidogrel 

Mistura eluente Factor de Retenção (%) 

n-hexano/DCM (1:1) 14 

n-heptano/THF (4:1) 32 

n-hexano/AcOEt (5:1) 45 

n-hexano/AcOEt (2:1) 78 

AcOEt/MeOH (3:2) 83 

n-hexano/MeOH (1:2) 88 

THF/AcOEt (1:1) 90 

 

Contudo, se o grupo éster do clopidogrel for hidrolisado, não é possível distinguir por TLC o 

clopidogrel protonado do ácido 2-oxoclopidogrélico. 

Em suma, o clopidogrel é estável em meio ácido, e na forma desprotonada é instável, como 

referido em [59]
. A baixa afinidade com colunas de fase reversa conduzirá à preferência de TLC em sílica 

para seguir as reacções. 

 

 

Figura 2-4 Esquema genérico de uma placa de TLC em gel de sílica com 
clopidogrel aplicado. A seta ao lado representa o sentido de eluição. 



29 
 

2.3. Ensaios com Clopidogrel 

Estas reacções são feitas num meio tamponizado para simular um meio onde os aminoácidos 

sejam zwitteriões, como no sangue, enquanto se controla o próprio pH. Se o produto orgânico não se 

dissolve no meio aquoso, é necessário um solvente orgânico bem miscível com a fase aquosa para 

manter a mistura homogénea e, naturalmente, inerte em relação às substâncias dissolvidas. 

Com NAL (N-acetil-L-lisina) não se obteve alteração no cromatograma do TLC durante 4 dias. 

Foram exploradas as seguintes hipotéticas vias reaccionais na análise dos espectros com o objectivo de 

se encontrar algum produto: substituição no éster, adição e substituição aromáticas, formação de 

dissulfuretos e duplas reacções. A reacção com NAC obteve conversão quase total do clopidogrel ao 

fim de 23 h, porém não se encontraram aductos em HPLC-MS. Dada a baixa dureza do nucleófilo, pode-

se afirmar que o aducto de NAC se formou ficando todo o material solúvel em água, porém a reacção 

seria reversível e, ao evaporar o solvente, o equilíbrio deslocou-se para o sentido oposto. 

 Posteriormente a reacção com NAC foi repetida para se garantir o resultado, com a diferença de 

que não se concentrou a mistura. Em HPLC-MS foi detectado um produto com tr de 15 min que em MS2 

origina o par de picos 352/354, representado no Esquema 2-2. 

 

Os resultados sugerem uma adição-eliminação do tiol ao tiofeno, mais provavelemnte no C-2, 

porém o intermediário aniónico não é estabilzado de algum modo. Um mecanismo alternativo que se 

propõe é uma adição radicalar, seguida de oxidação, possivelmente com o ar, repondo a aromtaicidade 

do anel. Na literatura, não foi encontrada nenhuma proposta de mecanismo de reacção de tióis com 

tiofenos. Como a análise de MS não garante a posição do tiofeno onde se deu a reacção, no esquema 

anterior não está especificado o local da ligação que formou com o enxofre da NAC. 

Efeitos biológicos resultantes deste tipo de reacções são improváveis devido à reversibilidade da 

reacção. 

Esquema 2-2 Proposta de fragmentação do aducto de clopidogrel protonado com NAC em MS2 
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2.4. Oxidação do Clopidogrel 

Alguns critérios na escolha da via sintética a usar envolvem segurança, rendimento final do 

produto desejado bem como das condições e disponibilidade de reagentes e da experiência do 

utilizador. Inicialmente experimentou-se oxidar o clopidogrel directamente com perácidos para se isolar 

o seu primeiro metabolito. Esta via tem a favor envolver apenas um passo sintético, apesar de existir 

formação de outros produtos. 

A primeira tentativa envolveu m-CPBA. O TLC eluído com uma mistura THF/n-heptano (1:4) não 

mostrou consumo apreciável de clopidogrel. Seguidamente, adicionou-se PAA (ácido peracético) mas o 

efeito foi o mesmo. Tendo em conta que, por um lado, a reacção com m-CPBA ter sido reportada como 

decompositora do clopidogrel [23], e por outro, soube-se, posteriormente, que a reacção com PAA tinha 

funcionado no mesmo grupo de trabalho, pode-se referir como explicação mais provável que ambos os 

reagentes não estavam em boas condições. 

Neste ponto, teve de se procurar uma estratégia de síntese alternativa. Em termos de segurança, 

as reacções com n-BuLi são particularmente perigosas pois este tipo de organometálicos possuem uma 

natureza extremamente reactiva, mesmo a temperaturas baixas. Além disso, neste laboratório também 

testaram uma estratégia adaptada de Velder, et al [39], mas como não teve sucesso, foi abandonada. 

 Usar estratégias que envolvam mais passos, e sobretudo se envolverem protecção e 

desprotecção de grupos funcionais, também deve ser evitado se possível. Mais ainda, a síntese descrita 

por Shaw et al [23] além da protecção necessita de reduzir o grupo éster e posteriormente oxidar para 

restaurá-lo. Por outro, lado também é desaconselhável oxidar nos últimos passos de uma síntese por, 

genericamente, baixarem o rendimento final, dado que quanto maior a molécula, mais produtos de 

oxidação podm ser formados.  Assim, a alternativa testada encontra-se ilustrada no Esquema 2-3 e é 

adaptada de Chun et al [40]
. O primeiro passo é a α-bromação do tiofeno, seguindo uma metoxificação 

e uma hidrólise ácida. A bromação é efectuada com um dador de Br suave para polisubstituições. No 2º 

passo é esperado que se formam dois isómeros pois o metoxi pode atacar o intermediário “tiofino” 

tanto na posição α como em β. A hidrólise é facilitada porque o produto é aromático. O produto 

desejado é obtido por tautomerismo em meio aquoso. 
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A reacção de 2-bromação do clopidogrel foi efectuada com NBS em DCM e o work-up envolveu 

lavagem com água. O TLC, eluído com uma mistura de DCM/hexano 1:1, mostra uma mancha no ponto 

de aplicação e uma acima da do clopidogrel (Rf=0,38 vs Rf=0,14 para o clopidogrel). O rendimento 

global, envolvendo apenas o primeiro passo da síntese enunciada, foi de 21%. O desaparecimento de 

um dos sinais dos protões tiofénicos e a passagem do remanescente para singleto a 7,28 ppm 

confirmam a obtenção do produto. A região aromática do espectro de RMN de 1H em CDCl3-d, é 

mostrado na Figura 2-5. 

Apesar do clopidogrel se ter consumido completamente, o rendimento obtido foi de 12%. Como 

a reacção se fez overnight, pode eventualmente ter havido tempo suficiente para fazer reacções 

secundárias. Polibromação é frequente em aromáticos e também pode explicar o baixo rendimento. A 

mancha no ponto de aplicação do TLC é compatível com protonação do clopidogrel. 

 

Dado que após a reacção o pH é baixo devido à libertação de HBr, experimentou-se tornar o meio 

alcalino no work-up (pH~10). Contudo, o TLC (DCM/n-hexano 1:1) após isolamento mostrava múltuplas 

manchas entre o ponto de aplicação e o produto bromado do que sem este tratamento. 

Dado não ser possível isolar um produto em quantidade apreciável, experimentou-se a oxidação 

do clopidogrel bissulfato directamente com PAA. Entretanto esta reacção foi conseguida no grupo com 

rendimento de 67%, e por isso a via anterior foi abandonada definitivamente. Independentemente das 

condições reaccionais e do work-up, houve dificuldades em isolar o produto e por isso experimentou-

se: 

Esquema 2-3 Estratégia de síntese do 2-oxoclopidogrel por intermédio de 2-bromação (R= (S)-α-(2-clorofenil)metoxicarbonil). 
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Figura 2-5 Zona dos Aromáticos do RMN de 1H do 2-bromoclopidogrel. 

 Parar a reacção com uma solução de NaHCO3; 

 Adicionar DTT para reduzir o perácido, e posteriormente, usou-se KI; 

 Aumentar a acidez do meio reaccional3. 

O uso da solução de NaHCO3 teve como finalidade diminuir a solubilidade do clopidogrel em água 

aquando da extracção para uma fase orgânica quer pelo aumento do pH quer pelo aumento da força 

iónica. A estratégia de usar um redutor é de eliminar o ácido peracético remanescente na solução, 

convertendo-o em ácido acético, solúvel em água e pouco reactivo. Por outro lado, a adição de um 

ácido forte à solução reaccional teve como base a experiência efectuada por Treiber, A. [41], onde o autor 

afirma que uma maior acidez do ácido está relacionada com um maior rendimento em tiolact-2-en-3-

ona (8). 

Verificou-se ainda numa das tentativas que o produto com menor Rf obtido em TLC, em AcOEt, 

degrada-se, tendo sido observadas 4 manchas ao fim de um dia guardado em frio (Rf = 0, 0.64, 0.77, 

0.92). 

2.5. Métodos Computacionais 

O clopidogrel é uma molécula pró-quiral, que faz surgir, quando transformada no 2-

oxoclopidogrel, um novo centro assimétrico. Na literatura encontram-se referências ao 2-oxoclopidogrel 

com o espectro de RMN de 1H a dar pistas sobre que tautómero foi sintetizado.  

                                                             
3 Esta estratégia não chegou a ser aplicada nas tentativas de isolar o 2-oxoclopidogrel, contudo foi explorada posteriormente 

nas experiências com geração de aducto in situ. 
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A existência de um sinal a cerca de 6 ppm apenas se pode atribuir ao protão alfa ao carbonilo 

quando este está conjugado com a ligação dupla. Velder et al [39]
 e Shaw et al [23] possuem dados 

espectroscópicos que apontam neste sentido. 

Pondo isto em jogo, também interessa saber se em solução é, realmente, este o tautómero 

predominante ou se há mais que uma espécie em equilíbrio. Para este efeito, foram realizadas algumas 

simulações em computador. 

Em primeiro lugar, procedeu-se à optimização da geometria das tiolactenonas isoméricas de 2-

oxoclopidogrel (com as respectivas estruturas esquematizadas na Figura 2-6) e do 2-hidroxitiofeno (9) 

a fim de se estudar a estabilidade relativa dos quatro isómeros. Na primeira etapa utilizou-se um modelo 

químico (conjunto de funcional e funções base) composto por um funcional híbrido DFT (density 

functional theory), PBE1PBE [66], e funções base 6-31G** (duplo zeta na valência e polarização (d,p)). Este 

modelo foi utilizado tanto para a optimização de geometria como para o cálculo das frequências que 

permitem caracterizar as estruturas obtidas como mínimos de energia. 

Modelos tridimensionais das tiolactenonas encontram-se nas Figuras 2-7 a 2-9, pela ordem: 

(7aR)-α,β-insaturada (8-7aR), (7aS)-α,β-insaturada (8-7aS) e β,-insaturada (10). É de esperar a priori que 

o tautómero 10 seja menos estável que os estereoisómeros 8-7aR e 8-7aS porque estes últimos 

possuem a ligação dupla conjugada ao carbonilo. Ao analisar as estruturas tridimensionais, observou-

se que apenas a estrutura 8-7aS possui o anel de seis membros com a conformação em cadeira, e por 

isso deve ser o isómero mais estável. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6 Estruturas dos tiolactenonas isoméricas do 2-oxoclopidogrel 
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Figura 2-7 Modelo tridimensional da (7aR)-tiolactenona α,β-insaturada 

 

 

Figura 2-8 Modelo da (7aS)-tiolactenona α,β-insaturada 
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Figura 2-9 Modelo tridimensional da tiolactenona β,-insaturada 

 

Comparando a energia dos diferentes isómeros (Tabela 2-7), observou-se que a (7aS)-tiolact-2-

en-3-ona é a mais estável e corresponderá à maior parte do 2-oxoclopidogrel em solução. 

 

 

 

Tabela 2-8 Resultados das optimizações e do cálculo de frequências de estruturas e comparação da energia com 2-
hidroxitiofeno. E são energias electrónicas e G são energias livres de Gibbs. 

 E (Hartree) E (MJ/mol) ∆E (kJ/mol) 
Correção 

para G 
(Hartree) 

G (MJ/mol) 

2-hidroxitiofeno -1756,81 -4612,504 - 0,2472 -4611,855 

(7aR)-Tiolact-2-en-3-
ona 

-1756,82 -4612,539 34,797 0,2471 -4611,890 

(7aS)-Tiolact-2-en-3-
ona 

-1756,82 -4612,550 45,857 0,2477 -4611,900 

Tiolact-2-en-4-ona -1756,83 -4612,545 40,269 0,2467 -4611,897 

 

Os valores de energia foram posteriormente refinados por M06-2X/6-311++G**//PBE1PBE/6-

31G** [67] (Tabela 2-8), tendo sido calculado o valor de ∆G, que posteriormente foi comparado com o 

obtido pelo modelo anterior e utilizado para calcular as constantes de equilíbrio segundo a expressão 

(1), (Tabela 2-9) com R = 8,314598 J/(mol∙K) e T = 310,15 K, a temperatura dos ensaios com 

bionucleófilos.  
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∆𝐺 = −𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln(𝐾)        (1) 

Tabela 2-9 Resultados da refinação do cálculo da energia livre de Gibbs. 
E são energias electrónicas e G são energias livres de Gibbs 

 E (Hartree) E (MJ/mol) G (MJ/mol) 

2-hidroxitiofeno -1758,03 -4615,711 -4615,062 

(7aR)-Tiolact-2-en-3-ona -1758,04 -4615,733 -4615,084 

(7aS)-Tiolact-2-en-3-ona -1758,05 -4615,749 -4615,098 

Tiolact-2-en-4-ona -1758,04 -4615,736 -4615,089 

Salienta-se ainda que às energias electrónicas obtidas por este modelo, foram somadas as 

correcções de energia obtidas no cálculo de frequências anterior (e não foi feita uma correcção nova 

pois o erro da correcção seria desprezável) a fim de serem refinados os valores de ∆G que foram, por 

fim, utilizados para calcular as constantes de equilíbrio K. 

Tabela 2-10 Comparação dos valores de ∆G obtidos e constantes de equilíbrio K. ∆G é a variação da energia livre de Gibbs 

 ∆Ginicial 
(kJ/mol) 

∆Grefinado 
(kJ/mol) 

Krefinado 

2-hidroxitiofeno → (7aR)-tiolact-2-en-3-ona -34,99 -22,29 5.68 x 103 

2-hidroxitiofeno → (7aS)-tiolact-2-en-3-ona -44,48 -37,23 1,86 x 106 

2-hidroxitiofeno → tiolact-2-en-4-ona -41,65 -26,76 3,21 x 104 

 

O segundo modelo químico é mais rigoroso que o primeiro por dois motivos: foi desenvolvido 

para moléculas orgânicas e tem em conta as interacções intramoleculares que se dão entre átomos 

relativamente próximos mas separados por um elevado de ligações; e o primeiro modelo utilizado 

pressupõe que a molécula está isolada no vácuo, enquanto ao segundo foi adicionado o parâmetro 

solvent cavity reaction field (SCRF) que considera que a molécula está contida numa cavidade de um 

solvente especificado (água no presnte caso), por sobreposição de esferas, de acordo com o modelo de 

polarizabilidade contínua (PCM) desenvolvido por Tomasi, J. Mennucci, B. & Cammi, R. [68] utilizando os 

raios e os termos não-eletrostáticos desenvolvidos por Marenich, A. V., Cramer C. J. & Truhlar, D. G. [69], 

que são utilizados especificamente para cálculo de energias de Gibbs G. No entanto, este último não 

considera a existência de pontes de hidrogénio, que só poderiam ser simuladas introduzindo moléculas 

de água dentro do sistema em estudo, o que tornaria os cálculos muito mais complexos por haver mais 

do que uma molécula a em estudo. A aplicação de polarização (d,p) das orbitais foi um meio de melhorar 

a exactidão dos cálculos. No entanto, uma limitação, comum aos dois modelos é basearem-se no 

oscilador harmónico, que como se sabe, não é o mais correcto, pois este modelo de vibração não explica, 

e.g., a quebra de uma ligação. 
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Para finalizar, a partir das constantes de equilíbrio calculou-se a composição de equilíbrio da 

mistura de isómeros. Desta maneira, prevê-se, teoricamente, que uma solução aquosa de 2-

oxoclopidogrel seja constituída pela (7aS)-tiolact-2-en-3-ona em 98% (molar). 

2.6. Obtenção de Aductos de 2-oxoclopidogrel 

Na sequência das experiências referidas na secção 2.4., realizaram-se com reacções com NAC (N-

acetil-L-cisteína) e NAL (N-acetil-L-lisina). As reacções foram seguidas por HPLC, tendo-se encontrado 

um novo pico a 12,7 min para o aducto com NAC e a 13,1 min para o aducto de NAL. Após isolamento 

dos aductos, os aductos foram injectados, porém os resultados dos cromatogramas mostraram-se 

inconclusivos. Em LC-MS não foram encontradas quaisquer evidências de aductos. 

Mais tarde, devido a problemas a isolar o metabólito 8 foi adoptada uma metodologia de geração 

de aductos que passa evita o isolamento do 2-oxoclopidogrel (8). Fazendo-se rapidamente extracção 

para solvente orgânico e secando, procede-se dissolvendo a mistura num solvente adequado e mistura-

se com o meio aquoso que tem o nucleófilo dissolvido. A caracterização é feita por HPLC-MS dada a 

complexidade das amostras. Salienta-se já que, em todas as experiências que se seguem nesta secção, 

foi encontrado o par de picos 338/340 correspondente ao 2-oxoclopidogrel, e por isso qualquer ensaio 

realizado sem evidência de formação de aducto, não se deve à não existência do metabólito requerido. 

De seguida serão analisados os resultados das experiências da reações dos produtos de oxidação com 

os nucleófilos por HRESI. 

2.6.1. Aductos Com NAC 

Em LC-LRMS-ESI foi identificado um aducto de oxoclopidogrel a NAC com m/z 501 e tr de 6,9 

min, e por isso efectuou-se a caracterização em LC-HRMS/MS-ESI, apresentando-se apenas este último. 

O TIC da fase aquosa e o EIC do precursor m/z 501.0907 encontram-se na Figura 2-10.  

 

Figura 2-10  TIC-MS2 e EIC-MS2 do precursor 501.0907 
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O espectro de massa MS2 apresentado na Figura 2-11 mostra os fragmentos obtidos a partir 

do ião precursor identificado ao topo do pico a tr de 6,9 min, e assinalado no EIC (Figura 2-10) com uma 

seta amarela; as respectivas massas com indicação do erro obtido encontram-se referidas na Tabela 2-

14. Os fragmentos 243.0080 e 209.0199 possuem um erro elevado (maior do que 10 ppm).  A proposta 

de fragmentação encontra-se no Esquema 2-4. O fragmento 209.0199 é bastante estável devido a 

conjugação electrónica e por isso representa o pico mais intenso do espectro, mas o 243.0080 não é 

estável porque está apto para descarboxilar. O fragmento 372.0500 é particularmente interessante 

porque possui o átomo de enxofre da NAC. 

 

 

Tabela 2-11 Fórmula molecular do ião precursor 501.0915 (com tr de 6,9 min) e dos seus fragmentos e indicação das 
respectivas massas medidas e exactas e erro 

Massa medida Fórmula do ião Massa exacta Erro (ppm) 

501.0925 C21H26ClN2O6S2 501.0915 1.9 

372.0500 C19H15ClNO3S 372.0456 12.0 

243.0080 C10H11O3S2 243.0144 26.3 

209.0199 C9H9N2S2 209.0202 1.1 

162.0230 C5H8NO3S 162.0219 6.8 

Figura 2-11 Espectro de massa de alta resolução do aducto de 2-oxoclopidogrel com NAC com indicação das massas dos neutros 
perdidos 
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Nos ensaios LC-LRMS-ESI deste composto foi identificado um pico a tr de 22,8 min 

correspondente a uma molécula protonada com m/z 662, que foi caracterizada por MS2. Os 3 

fragmentos observados correspondem à perda de 1 NAC, 2 NAC e 2 NAC+formato de metilo (Esquema 

2-5).  Com base neste resultado o precursor m/z 662 foi atribuído a um bis-aducto. Porém, nos ensaios 

de LC-HRMS-ESI não se obteve resultados com erro aceitável, dado os sinais serem muito pouco 

intensos, 

Esquema 2-4 Proposta de fragmentação do aducto protonado de 2-oxoclopidogrel de m/z 501.0925 com NAC em MS2 
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Uma explicação possível para não se ter encontrado em HRESI este precursor com erro aceitável 

(< 5ppm) pode ter a ver com uma intensidade de sinal baixa. Outra explicação baseia-se na possibilidade 

da segunda adição de NAC ser reversível. 

2.6.2. Aductos Com GSH 

Ao contrário do que se poderia pensar dado que o resultado da reacção com a NAC foi positivo, 

não houve reacção com a glutationa. A ausência de reacção deve-se a intenso impedimento 

estereoquímico, que para o qual tanto 2-oxoclopidogrel como a GSH podem contribuir. 

2.6.3. Aductos Com NAL ou Lisina 

Usando NAL ou L-lisina não foram detectados quaisquer aductos. Os seguintes hipotéticos 

percursos reaccionais foram explorados: adição de Michael, adição ao carbonilo com ou sem 

desidratação, substituição no carbonilo com abertura de ciclo, substituição no éster, duplo ataque. 

Uma explicação possível é que a amina é um nucleófilo demasiado duro para os centros 

electrófilos do oxoclopidogrel. Analogamente para o clopidogrel, a substituição no éster precisa de 

condições que não são possíveis de se obter no organismo, como temperaturas mais altas, como é 

frequentemente necessário com estes compostos. Outro local possível para reacção seria no tioéster, 

que é mais reactivo que o grupo éster dada a maior facilidade de sair do grupo sulfurado, sendo a 

reacção de substituição favorecida em relação à adição. 

Esquema 2-5 Fragmentação proposta para o bis-aducto protonado de ácido oxoclopidogrélico com NAC de acordo com 
os resultados de LRMS 
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Tendo em conta os resultados descritos nas secções acima, é plausível dizer que o 2-

oxoclopidogrel possui baixa toxicidade. 

2.6.4. Produtos de Oxidação do Clopidogrel: Análise por 

HRESI 

 Aproveitaram-se estas reacções para analisar o padrão de fragmentação do 2-oxoclopidogrel e 

de outros possíveis produtos de oxidação. Na Figura 2-12 está representado o TIC obtido para a solução 

de fase orgânica. Para diminuir o ruído e aumentar a selectividade da análise do TIC, calcularam-se as 

massas exactas para as moléculas protonadas do aducto.  do oxoclopidogrel e de um produto de dupla 

oxidação e obtiveram-se os respectivos EICs (sinais a magenta, azul e verde).  Com o objectivo de tentar 

caracterizar estruturalmente cada produto, selecionaram-se as moléculas protonadas e fizeram-se 

ensaios de MS/MS. O TIC-MS2 bem como o EIC para o ião precursor 338.0606 estão ilustrados na Figura 

2-13. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-12 TIC da fase orgânica e EIC para os iões precursores 338.0606, 354.0563 e 501.0933 

Figura 2-13 TIC-MS2 e EIC-MS2 do precursor 338.0606 
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Na experiência com NAL foram detectados dois tr para m/z 338 cujos padrões de fragmentação 

obtidos são diferentes. Para o tr 13,5 min, o espectro de massas e a indicação das massas medidas e do 

seu erro estão na Figura 2-14 e na Tabela 2-15. Apenas o fragmento 136.0237 tem um erro maior do 

que a tolerância assumida (10 ppm), porém este pode ser causado pelas perdas sucessivas de massas 

neutras. A fragmentação está proposta no Esquema 2-6. 

 

 

 

Tabela 2-12 Fórmula molecular do ião precursor 338.0606 (com tr 13,5 min) e dos seus fragmentos e indicação das 
respectivas massas medidas e exactas e erro 

Massa medida Fórmula do ião Massa exacta Erro (ppm) 

338.0606 C16H17ClNO3S 338.0612 1.7 

320.0501 C16H15ClNO2S 320.0507 1.8 

278.0397 C14H13ClNOS 278.0401 1.3 

260.0288 C14H11ClNS 260.0295 2.8 

212.0462 C5H8NO3S 212.0473 5.3 

184.0518 C9H11ClNO 184.0524 3.3 

183.0302 C9H8ClO2 183.0207 3.5 

155.0262 C8H8ClO 155.0258 -2.5 

152.0268 C8H7ClN 152.0261 -4.1 

136.0237 C7H6NS 136.0215 15.7 

 

Este isómero não foi detectado na experiência com a NAC. Uma explicação possível vem do uso 

de HCl para acidificar a mistura reaccional na oxidação que antecedeu a reacção com a NAC enquanto 

com a NAL foi usado H2SO4 que, como se sabe, tem propriedades oxidantes. 

Figura 2-14 Espectro de massa de alta resolução do pico 338.0606 com tr 13,5 min com indicação das massas dos neutros perdidos 
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Para o tr 16,3 min, o espectro de massas e a indicação das massas medidas e do seu erro estão 

na Figura 2-15 e na Tabela 2-16. Este pico observou-se em ambas as fases de cada experiência. A 

fragmentação é proposta no Esquema 2-7. Apesar de não estar referido neste, não é possível confirmar 

com estes dados se a oxidação ocorreu no C2 ou no C3 através. No entanto, no grupo tinha sido 

confirmada a α-oxidação do clopidogrel, como referido anteriormente, e também a literatura aponta 

nesse sentido. 

 

Esquema 2-6 Fragmentação proposta do precursor 338.0606 com tr 13,5 min em MS2 

Figura 2-15 Espectro de massa de alta resolução do pico 338.0609 com tr 16,3 min com indicação das massas dos 
neutros perdidos 
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Tabela 2-13 Fórmula molecular do ião precursor 338.0609 (com tr 16,3 min) e dos seus fragmentos e indicação das 
respectivas massas medidas e exactas e erro 

Massa medida Fórmula do ião Massa exacta Erro (ppm) 

338.0609 C16H17ClNO3S 338.0612 0,9 

183.0202 C9H8ClO2 183.0207 -3.0 

155.0253 C8H8ClO 155.0258 -3.6 

138.0373 C7H8NS 138.0372 0.8 

 

Foram encontradas três espécies com dupla oxidação com os tr: 10,0, 13,1 e 14,0 minutos. Para 

o primeiro, o espectro de massas e a indicação das massas medidas e do seu erro estão na Figura 2-16 

e na Tabela 2-13. Este pico foi observado na fase orgânica do ensaio com a NAC e em ambas as fases 

do ensaio com a NAL. Os dois restantes foram encontrados em ambas as fases das duas reacções. 

Salienta-se ainda que a reacção de oxidação de clopidogrel que procedeu a (não) reacção com a NAL 

foi acidificada com H2SO4, que pode ter sulfonado o tiofeno ou ter aberto outras vias para oxidação do 

clopidogrel. 

 

Esquema 2-7 Fragmentação proposta do precursor 338.0606 com tr 16,3 min 
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Tabela 2-14 Fórmula molecular do ião precursor 354.0556 (com tr 10,0 min) e dos seus fragmentos e indicação das 
respectivas massas medidas e exactas e erro 

Massa medida Fórmula do ião Massa exacta Erro (ppm) 

354.0556 C16H17ClNO4S 354.0561 -1.5 

294.0348 C14H13ClNO2S 294.0219 0.8 

276.0239 C14H11ClNOS 276.0291 -1.8 

240.0470 C14H10NOS 240.0477 -3.3 

200.0466 C9H11ClNO2 200.0473 3.3 

183.0203 C9H8ClO2 183.0207 2.4 

155.0243 C8H8ClO 155.0258 9.7 

137.0076 C7H5OS 137.0056 -14.9 

 

Para o tr 13,1 min, o espectro de massas e a indicação das massas medidas e do seu erro estão 

na Figura 2-17 e na Tabela 2-14. Este pico observou-se apenas no ensaio com NAL, e por isso pode 

estar relacionado com a presença de H2SO4. 

 

Figura 2-16 Espectro de massa de alta resolução do pico 354.0556 com tr 10,0 min com indicação das massas dos 
neutros perdidos 

Figura 2-17 Espectro de massa de alta resolução do pico 354.0554 com tr 13,1 min com indicação das massas dos neutros perdidos 
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Tabela 2-15 Fórmula molecular do ião precursor 354.0554 (com tr 13,1 min) e dos seus fragmentos e indicação das 
respectivas massas medidas e exactas e erro 

Massa medida Fórmula do ião Massa exacta Erro (ppm) 

354.0554 C16H17ClNO4S 354.0561 2.1 

336.0449 C16H15ClNO3S 336.0456 1.9 

294.0345 C14H13ClNO2S 294.0350 1.8 

276.0239 C14H11ClNOS 276.0244 2.1 

183.0200 C9H8ClO2 183.0207 3.8 

155.0261 C8H8ClO2 155.0258 -1.7 

 

Para o tr 14,0 min, o espectro de massas e a indicação das massas medidas e do seu erro estão 

na Figura 2-18 e na Tabela 2-15. Este pico observou-se em ambas as fases de cada experiência. 

 

 

Tabela 2-16 Fórmula molecular do ião precursor 354.0555 (com tr 14.0 min) e dos seus fragmentos e indicação das 
respectivas massas medidas e exactas e erro 

Massa medida Fórmula do ião Massa exacta Erro (ppm) 

354.0555 C16H17ClNO4S 354.0561 1.7 

294.0344 C14H13ClNO2S 294.0350 2.0 

276.0237 C14H11ClNOS 276.0244 2.7 

240.0468 C14H10NOS 240.0478 4.0 

212.0468 C10H11ClNO2 212.0468 -2.4 

183.0199 C9H8ClO2 183.0199 4.6 

155.0260 C8H8ClO 155.0260 -1.5 

139.0224 C7H7OS 139.0224 -8.5 

 

 

Figura 2-18 Espectro de massa de alta resolução do pico 354.0555 com tr 14.0 min com indicação das massas dos neutros 
perdidos 
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  Para evitar repetições exaustivas optou-se por mostrar todos os fragmentos num único 

esquema (Esquema 2-8). Com esta fragmentação também não é possível verificar qual dos C do 

tiofeno é oxidado. 

 

 

 

Como a energia de colisão aplicada em cada ensaio foi sempre a mesma, a obtenção de dois 

padrões de fragmentação diferentes conjugado ao facto da intensidade do sinal do ião precursor ser 

também diferente, sugere a presença de duas formas isómeras que geram os mesmos fragmentos. 

Conclui-se esta secção referindo-se que os fragmentos mais estáveis não são os que geram sinais 

mais intensos no espectro de massas, mas sim os de menor massa. Isto poderia ter sido invertido usando 

uma energia de colisão mais baixa. 

Esquema 2-8 Fragmentações propostas para o produto (protonado) de dupla oxidação 
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2.7. Hidrólise do Clopidogrel 

 O ácido 2-oxoclopidogrélico é tão, ou mais, importante 

que o 2-oxoclopidogrel dado que a grande parte do clopidogrel 

in vivo é hidrolisado. Desta maneira, o primeiro passo é obter o 

ácido clopidogrélico, tendo-se optado por hidrolisar em meio 

alcalino dado que esta via é irreversível. Foi usada uma resina de 

permuta iónica no isolamento do produto, o que permitiu obter 

o produto sólido e purificado com  = 63%. Este procedimento 

foi necessário porque havia dificuldades a extrair o produto para 

uma fase orgânica, nomeadamente éter dietílico, como foi levado 

a cabo por Serra et al [3]. 

 Dado que o ácido clopidogrélico é um α-aminoácido, em meios aquosos neutros este adquire a 

configuração zwitteriónica ilustrada na Figura 2-19, ((+)-acetato de (S)-(2-clorofenil)(6,7-di-

hidrotieno[3,2-c]piridín-5-io-5(4H)-ilo)). Tendo em conta que a resina é básica, foi usado ácido clorídrico 

para libertar o produto da matriz da resina, obtendo-se o produto o seu sal hidrocloreto (cloreto de 5-

[(S)-carboxi(2-clorofenil)metil]-4,5,6,7-tetra-hidrotieno[3,2-c]piridín-5-io). 

O RMN de 1H mostra inequivocamente que o produto isolado é o produto hidrolisado, através 

do desaparecimento dos três protões do grupo metoxi, mostrado na Figura 2-20. As Tabelas 2-16 

e    2-11 mostram a atribuição dos sinais de 13C e 1H, respectivamente e legendado na Figura 2-21. 

 

Figura 2-20 Comparação entre os espectros de RMN de 1 H do clopidogrel e do ácido clopidogrélico 

 

Figura 2-19 Ácido clopidogrélico 
zwitteriónico 
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À semelhança do que acontece com o clopidogrel, o par de protões 10 está mais desblindado 

do que os pares 11 e 12. 

 

 

Sinais Carbonos 

31,7 12 

75,3 10,11 

134,5 
15,16 

135,0 

137,8 

4-9, 

13,14 

138,3 

139,5 

140,0 

141,1 

141,4 

143,9 

177,6 2 
 

 

Sinais Protões 

2,74-2,90 (m, 4H) 11,12 

3,64 (qa*, 2H) 10 

4,71 (s, 1H) 3 

6,76 (d, 1H, 3J= 4,8 Hz) 
15,16 

7,26 (d, 1H, 3J= 4,8 Hz) 

7,36 (qi*, 2H) 7,8 

7,48 (d*, 1H, 3J= 7,6 Hz) 
6,9 

7,64(d*, 1H, 3J= 7,2 Hz) 

 

O ácido clopidogrélico foi também analisado por HPLC-LRMS tendo um tempo de retenção de 

cerca 14 minutos e propõem-se para os fragmentos as estruturas representadas no Esquema 2-9. 

 

Figura 2-21 Legenda numérica para a 
leitura das Tabelas 2-16 e 2-17 

Esquema 2-9 Fragmentos propostos para o ácido clopidogrélico protonado em MS2 

Tabela 2-17 Sinais de 13C-CPD RMN do ácido 
clopidogrélico em MeOD-d a 400 MHZ e sua atribuição 

 

Tabela 2-18 Sinais de 1H RMN do ácido clopidogrélico em MeOD-d a 
400 MHZ e sua atribuição * refere que o sinal observado é aparente 
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O fragmento 152 é particularmente estável por possuir um isómero com mais contributores de 

ressonância, dado que aumenta o número de electrões deslocalizados. O padrão de fragmentação é 

semelhante ao encontrado para o clopidogrel. 

2.8. Oxidação do Ácido Clopidogrélico  

Seguidamente procedeu-se à oxidação do ácido usando PAA. Para destruir o excesso do oxidante 

usou-se KI, um redutor suficientemente forte para degradar o perácido.   

O isolamento fez-se recorrendo ao uso de uma coluna OASIS porque uma extracção líquido-

líquido é difícil, como se revelou com o ácido clopidogrélico. Por outro lado, uma resina de permuta 

iónica não é capaz de separar o ácido 2-oxoclopidogrélico do remanescente ácido clopidogrélico. O 

isolamento permitiu ainda observar que o ácido 2-oxoclopidogrélico tem maior afinidade pelo metanol 

enquanto que o ácido clopidogrélico se distribui preferencialmente pela água. 

O RMN mostra indubitavelmente que o produto foi isolado na forma de enol aromático (referir-

se-á como ácido 2-hidroxiclopidogrélico) com um grau de pureza de cerca de 93%, pois notam-se 

vestígios do reagente correspondentes aos dois protões tiofénicos na razão 1:0,07. Nas Tabelas 2-18 e 

2-19 mostra-se a atribuição dos sinais de 13C e 1H, respectivamente, com a legenda na Figura 2-22. Na 

Figura 2-23 mostra-se parte do espectro com indicação de reagente não consumido.  

Devido à labilidade do protão do álcool, a contagem de protões indica que o produto está 

enolizado. No entanto, só se pode distinguir o produto 2-hidroxilado do 3-hidroxilado com experiencias 

2D, que não foram efectuadas. 

Atribuiu-se o sinal mais à direita tanto no espectro de 1H como no de 13C ao átomo 12 por estar 

mais afastado do azoto. No de protão considerou-se que o par 10 corresponde ao mais desblindado de 

entre os 3 pares do anel azotado por semelhança com as outras moléculas. 

Tabela 2-19 Sinais de 13C RMN do ácido 2-hidroxiclopidogrélico em Me2CO-d6 a 400 MHZ e sua atribuição 

Sinais Carbonos 

24.7 12 

47.9 
10,11 

49.7 

67.4 3 

124.9 
15,16 

127.3 

129.8 

6-9 129.9 

130.3 

 

 

Figura 2-22 Legenda numérica para a leitura das 
Tabelas 2-18 e 2-19 
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Tabela 2-20 Sinais de 1H RMN do ácido 2-hidroxiclopidogrélico em Me2CO-d6 a 400 MHZ e sua atribuição 

Sinais Protões 

2.86 (m,2H) 12 

3.10 (m,2H) 11 

3.78(m,2H) 10 

5.04(s,1H) 3 

6.74 (s,1H) 15 

7.42 (m, 2H) 7,8 

7.52 (m,1H) 
6,9 

7.76 (m,1H) 

 

 

 

 

O ácido 2-oxoclopidogrélico foi analisado por técnicas LC-ESI(+)/MS. A fragmentação obtida em 

MS2 está ilustrada no Esquema 2-10. 

Um mecanismo de oxidação está proposto no Esquema 2-11. O perácido é atacado 

nucleofilicamente pelo tiofeno, clivando a ligação peroxídica, formando o respectivo ácido carboxílico e 

o epóxido do composto aromático. A acidez do meio reaccional sugere que o epóxido seja protonado 

e deste modo um protão é eliminado, levando a abertura do epóxido e restaurando a aromaticidade do 

anel tiofénico. 

Em [70] é descrito um mecanismo semelhante ao que ocorre com sistemas enzimáticos, trocando 

a protonação do epóxido por um 1,2-H shift. Nas condições da reacção, este é menos plausível porque 

implica haver um intermediário com carga negativa no O introduzido, sem estabilização, num meio 

ácido. 

Figura 2-23 Espectro de RMN de 1H do ácido 2-oxoclopidogrélico (na forma enólica) na zona aromática com indicação das 
áreas relativas dos protões tiofénicos do reagente e do produto 

0,07 
1 

0,07 
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Em [41] é também proposto um mecanismo de oxidação de tiofeno que envolve a sua protonação. 

Este também parece ser pouco provável de ocorrer porque implica a protonação do tiofeno havendo 

um grupo amina na mesma molécula. 

 

 

 

 

Esquema 2-10 Fragmentação proposta para para a molécula protonada do ácido 2-oxoclopidogrélico em MS2 

 

 

Esquema 2-11 Mecanismo proposto para a oxidação-α de um tiofeno 2,3-dialquilado 
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Foi ainda encontrado por LC-LRESI um pico m/z 342, cujo tr é cerca de19 min, compatível com as 

moléculas 21 e 22, representado na Figura 2-24. Na Figura 2-25 mostra-se o espectro de massa deste 

precursor e no Esquema 2-13 é proposta uma estrutura para este precursor e para cada fragmento. 

Contudo, estes resultados não esclarecem sobre a posição da ligação dupla que subsiste após a 

formação de 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-24 Estruturas propostas (não protonadas) compatíveis com o pico m/z 342 

Figura 2-25 Espectro de massas MS2 para o precursor de m/z 342 
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Uma vez que não há indícios das condições de formação do composto 21, duas alternativas são 

propostas. A primeira é baseada na hidrólise do tiofeno do clopidogrel que gera um aldeído, facilmente 

oxidável a ácido carboxílico (Esquema 2-14). A segunda é uma simples hidrólise do tioéster do 2-                 

-oxoclopidogrel, e gera produtos isoméricos, que apenas diferem na posição de uma ligaçao dupla, 

dependentemente do tautómero que é convertido (Esquema 2-15). Repare-se que 21 pode ser o 

análogo do metabolito activo com o grupo éster hidrolisado ou o isómero com a dupla “endo” 4. 

 

                                                             
4 Ácido carboxílico análogo às estruturas 14 e 15/16 

Esquema 2-12 Fragmentos propostos para o precursor 342 em MS2 

Esquema 2-13 Mecanismo de hidrólise ácido do tiofeno seguida de oxidação 
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Este m/z também foi encontrado na mistura reaccional onde se encontrou um aducto de ácido 

2-oxoclopidogrélico com NAC (cf. secção 2.9.), sugerindo que esta molécula possui moderada 

estabilidade. Tendo-se considerado na possibilidade no grupo tiol reagir com a NAC formando um 

dissulfureto, não foram encontradas evidências em MSn (n=1) de um possível aducto deste. 

 

 

 

Esquema 2-14 Mecansimo de hidrólise do tioéster para cada isómero carbonílico do 2-oxoclopidogrel 
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2.9. Obtenção De Aducto De Ácido 2-
Oxoclopidogrélico com NAC 

Devido à pequena escala apenas se procedeu à caracterização por HPLC-MS. Foram encontrados 

picos a m/z 487 com tempos de retenção entre 12 e 16 minutos, mostrando mais uma vez a baixa 

afinidade destes compostos com colunas de fase reversa. No Esquema 2-12 propõem-se estruturas 

para os fragmentos encontrados. 

O sucesso da reacção com NAC também traz conclusões ao nível do equilíbrio ceto-enólico do 

ácido 2-oxoclopidogrélico. A reacção não se pode concretizar com o isómero enólico, e tendo em conta 

que no RMN de 1H apenas se observa o 2-hidroxi, tem de se concluir que a presença de água actua no 

sentido de converter o enol. Porém, não se pode garantir que é a única espécie em solução, porque por 

a reacção com NAC ter ocorrido, a posição de equilíbrio é “puxada” para o sentido fe formação do 

composto 2-carbonílico, admitindo que a adição é irreversível. Resumindo, o enol aromático é a forma 

mais estável em metanol, e em água existe cetonificação, porém nestas condições não se pode afirmar 

que é o único em quantidade apreciável. 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

  

Es
q

u
em

a 
2-

15
 E

st
ru

tu
ra

s 
p

ro
p

os
ta

s 
p

ar
a 

os
 f

ra
gm

en
to

s 
ob

se
rv

ad
os

 d
o 

ad
u

ct
o 

de
 á

ci
d

o 
2

-o
xo

cl
o

pi
d

og
ré

lic
o 

em
 M

S2  



58 
 

3. Conclusões e Considerações Finais 
  

Foram isolados e caracterizados por RMN e MS o ácido clopidogrélico e o ácido 2-

oxoclopidogrélico. Como não foi possível isolar o 2-oxoclopidogrel, este não foi analisado por RMN. A 

partir de misturas reaccionais, o 2-oxoclopidogrel e diversos aductos com metabolitos foram 

caracterizados por espectrometria de massa. 

As condições reaccionais da oxidação do clopidogrel podem ser optimizadas, por exemplo, 

usando solventes desidratados. Possivelmente em atmosfera inerte será possível isolar o 2-

oxoclopidogrel. Se o rendimento ainda não for razoável, poder-se-á pensar numa metodologia 

alternativa, nomeadamente por hidrólise, oxidação e esterificação do clopidogrel ou por intermédio do 

seu sal de diazónio. Uma possível melhoria ao procedimento é efectuar a comparação de espectros de 

massa antes e depois de reacção, pois pode permitir uma compreensão mais fácil das várias reacções 

que existam. 

Apesar de ser possível de monitorizar as oxidações por cromatografia em camada fina, considera-

-se que o uso de cromatografia líquida de alta eficiência facilita o estudo, apesar que as condições 

usadas serem passíveis de optimização. 

Mostrou-se que as 2-oxotieno[3,2-c]piridinas reagem com nucleófilos de enxofre, tendo sido 

identificados aductos de 2-oxoclopidogrel e de ácido 2-oxoclopidogrélico com N-acetil-L-cisteína. 

Contudo, não foram encontrados quaisquer aductos com glutationa. Estes resultados sugerem por um 

lado que a destoxificação não se dá pela via da glutationa, podendo o catabolismo do 2-oxoclopidogrel 

ser efectuado por outra via. Por exemplo, pode-se sugerir que ser efectuado por oxidação ao carbono-

alfa ao azoto por uma CYP ou, eventualmente, com água, por adição de Michael. Por outro lado, também 

é plausível que o 2-oxoclopidogrel seja pouco reactivo por ser sensível a impedimento estereoquímico.  

Não se tendo encontrado aductos com aminas, é plausível que os metabólitos possuam baixa 

toxicidade. Por esse motivo, não se justificou efectuar reacções com ADN ou com proteínas. 

Verificou-se ainda que o clopidogrel é capaz de adicionar N-acetil-L-cisteína. Todavia, as 

implicações biológicas que daí adviessem são anuladas pela reversibildade da reacção. 

 Finalmente, considera-se que se forem descobertos novos métodos de oxidação aplicáveis a 

compostos como o clopidogrel, este estudo poderá ser revalidado no futuro. 
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4. Parte Experimental 

4.1. Reagentes, Solventes e Métodos 

Foram usados solventes de grau analítico das marcas Carlo Erba, Scharlau, Fischer Scientific, 

Sigma-Aldrich, Fluka e também n-hexano e DCM de grau comercial da Valente e Ribeiro apenas para 

eluição de TLC/PLC. Para eluições em HPLC foram usados metanol e acetonitrilo de grau HPLC ou HPLC-

ultra da Carlo Erba ou Fischer Scientific, bem como água desionizada miliQ. Para uso em 

espectrofotometria foi usado o mesmo metanol e acetonitrilo que para o HPLC.  Solventes deuterados 

da Aldrich e Euriso-Top foram usados para as experiências de RMN. 

Os reagentes utilizados são de grau analítico da Sigma, Panreac, Merck, Sigma-Aldrich e Eka, e 

foram usados sem purificação adicional. O (+)-clopidogrel foi gentilmente cedido por uma indústria 

farmacêutica. 

Foi usada uma resina de permuta catiónica fortemente básica do tipo Amberlite IRA-402. A 

solução de armazenamento foi misturada pela solução do produto que se deseja isolar e deixou-se a 

incubar, pelo menos, durante uma hora. A mistura foi filtrada a vácuo e a resina foi lavada com água 

destilada (20 mL, min 3x). Posteriormente foram adicionados 20 mL de metanol e 1 mL de HCl 12M 

durante uma hora ou mais para se poder obter o produto. O líquido foi removido pelo mesmo sistema 

de filtração, a resina foi lavada com 20 mL de metanol que foram adicionados à solução do produto e 

depois foi lavada com água destilada (20 mL, 5x). A resina foi regenerada adicionando 20 mL de NaOH 

1M e esta solução foi, após lavagem com água destilada (20 mL, 10x min) substituída igualmente por 

10 mL de água destilada para a conservar. 

Os patamares de fusão foram medidos num aparelho SMP2 da Stuart Scientific e não foram 

corrigidos. 

4.2. Métodos Analíticos 

São volumétricas todas as razões entre solventes, a respeito de eluentes de qualquer técnica 

cromatográfica. 

Os ensaios de HPLC foram realizados num sistema Dionex Ultimate 3000 com detector de matriz 

de fotodíodos (DAD) e injecção manual ou num sistema semelhante com injecção automática. Foi 

sempre usada uma coluna Luna C18 100 Å (250 x 4,60 mm, 5 µm, Phenomenex) (referida como coluna 

analítica no texto). Os isolamentos foram efectuados com uma coluna Luna C18 100 Å (250 x 10,00 mm, 

5 µm Phenomenex) (referida como coluna preparativa no texto). 
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O tempo total das corridas é de 45 minutos. A eluição foi sempre com o mesmo gradiente, tanto 

para a coluna analítica como para a coluna preparativa: no inicio a razão acetonitrilo/tampão aquoso 

de ácido fórmico 0,1% (v/v) é 5/95 e ao fim de 30 minutos a proporção é de 70/30, sendo a variação 

efectuada em rampa. Apos este tempo, a eluição é feita durante 2 minutos com variação em rampa até 

100% acetonitrilo, mantendo esta composição durante 8 minutos. Os últimos 5 minutos são uma nova 

variação em rampa até atingir a composição inicial. A temperatura não foi controlada. 

As placas de sílica usadas para TLC e PLC são placas XTRA SIL G/UV254 com 0,20 mm de gel de 

sílica com indicador de fluorescência para UV a 254 nm, 20 x 20 cm da Machery-Nagel. As placas de TLC 

foram reveladas com lâmpadas CAMAG com comprimentos de onda de 254 nm e 366 nm e diversos 

eluentes foram usados com os solventes referidos anteriormente. 

As colunas OASIS usadas são MAX CARTRIDGE e carregada com: metanol, água desionizada, 

amostra, água desionizada, metanol/ água desionizada (1:1) e metanol. 

4.3. Métodos de Caracterização Estrutural 

Todos os ensaios de caracterização estrutural foram realizados por técnicas de LC-MS e LC-MS2 

com ionização por ESI em modo positivo. Sempre que possível foram utilizadas técnicas LC-HRMS e            

LC-HRMS/MS para a confirmação das espécies formadas nas reacções de síntese e na identificação dos 

fragmentos gerados em fase gasosa. 

Na atribuição dos iões sempre que se apresentem duas massas M/M+2, estas representam as 

massas monoisotópicas dos precursores/fragmentos com 35Cl/37Cl. Se apenas se referir um valor de m/z, 

este corresponderá a massa monoisotópica com 35Cl. 

Os ensaios de LC-LRESI/MS foram realizados num HPLC Dionex Ultimate® 3000, composto por 

uma bomba binária HPG3200, um amostrador automático WPS300 e um forno de coluna TCC3000 

acoplado em linha com um espectrómetro de massa de armadilha de iões LCQ Fleet, equipado com 

uma fonte de iões ESI (Thermo Fisher Scientific, Inc.). 

Uma amostra (10 µL) foi injetcada na coluna através de um injetor Rheodyne com um loop de 25 

µL. Uma amostra de 10 µL foi injectada numa coluna Luna C18 100 A (150 mm x 2 mm, 5 µm, 

Phenomenex) a temperatura controlada de 30 ˚C, e caudal de 0,20 mL/min. A fase móvel foi constituída 

por água com 0,1% (v/v) de ácido fórmico (A) e por acetonitrilo (B), sendo o gradiente utilizado o 

seguinte: 0 – 30 min gradiente linear de 5% a 70% B, 30-32 min gradiente linear de 70% a 100% B, 32-

40 min isocrático 100% B, 40-45 min de 100% a 5% de B. A coluna foi reequilibrada durante 10 minutos. 
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O espectrómetro de massa foi operado no modo de ionização ESI positivo, com os seguintes 

parâmetros instrumentais: voltagem do spray de ionização, +4,5 kV; voltagem do capilar de 

transferência, 18 V; tensão das lentes de focagem, -58 V; gás de nebulização (N2), 80 unidades arbitrárias; 

gás de secagem, 10 unidades arbitrárias; temperatura do capilar de transferência, 270 º C. Os espectros 

correspondem à média de 20-35 digitalizações e foram adquiridos num intervalo de 100-1000 Da. Os 

espectros de espectrometria de massa sequencial MSn (n=2) (ensaios de colisões induzidas por 

dissociações com hélio) foram traçados usando uma janela de isolamento de 6 Da, uma % energia de 

colisão entre 20 - 30 V, e um tempo de activação de 30 ms. A aquisição e processamento de dados foi 

realizada utilizando o software Xcalibur 2.2 SP1.48. 

Os ensaios de LC-HRESI/MS foram realizados num espectrómetro de massa QqTOF Impact IITM 

com uma fonte de ionização ESI (Bruker Daltonics) acoplado a um Dionex UltiMate® 3000 RSLCnano 

(Thermo Fisher Scientific Inc.). As separações cromatográficas foram realizadas com uma coluna Kinetics 

C18 100 Å, LC column 150 x 2.1 mm, 1.7 µm (Phenomenex, USA), a temperatura controlada de 35 ˚C, e 

um caudal de 0,150 mL/min. O gradiente utilizado foi o acima descrito. A fase móvel foi constituída por 

água com 0,1% (v/v) de ácido fórmico (A) e por acetonitrilo (B), sendo o gradiente utilizado o seguinte: 

0 – 20 min gradiente linear de 5% a 15% B, 20-25 min gradiente linear de 15% a 50% B, 25-30 min linear 

de 50 a 100% B, 30-35 min isocrático 100% B e de 35-40 min de 100% a 5% de B. A coluna foi 

reequilibrada durante 10 minutos.  

O espectrómetro de massa foi operado no modo ESI(+), com os seguintes parâmetros 

experimentais: voltagem do spray de ionização. + 4,5 kV; offset da lente de transferência, -500 V; gás de 

nublização (N2), a 2.8 bar; gás de secagem (N2) a 8 L/min; temperatura de secagem, 200 ̊ C. Os espectros 

de espectrometria de massa tandem, MS2, foram traçados no modo Multiple Reaction Monitoring com 

uma janela de isolamento de 7 Da, ensaios de colisões induzidas por dissociações com azoto e uma 

energia de colisão de 25 – 27 V. A calibração do TOF foi efectuada com uma solução de calibração de 

formato de sódio 10 mM.  A aquisição e processamento dos dados foi efectuada com o software Data 

Analysis 4.1 (Bruker Daltonics). 

As experiencias de RMN foram realizadas em espectrómetros Bruker Advance II+ de 300 e 400 

MHz para as experiências de 1H e 75 e 100 MHz, respectivamente, para 13C. Os espectros de 1H foram 

gravados foram gravados entre 0 e 14 ppm e os de 13C entre 0 e 240 ppm. Os espectros foram calibrados 

usando o pico do solvente como referência. 

O tipo de sinal está codificado como: s – singleto, d – dupleto, dd – duplo dupleto, t – tripleto, qa 

– quadrupleto, qi – quintupleto, m – multipleto. O símbolo * designa sinal aparente. O subscrito “benz” 
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designa protão ou carbono do anel benzénico, “tiof” é idêntico para o tiofeno e “fus” diz respeito a um 

carbono quartenário de fusão de anéis. 

4.4. Caracterização do Clopidogrel e Estudos de 

Estabilidade 

4.4.1. Estudos em Meio Tamponizado 

10 mg de clopidogrel bissulfato foram dissolvidos em: 

 1 ml de uma mistura 1:1 de metanol/tampão de bicarbonato 10 mM pH=8 (solução A) 

 1 ml de uma mistura 1:1 de metanol/tampão de ácido fórmico 0,1% (v/v) pH=3,1 (solução B) 

Tabela 4-1 Tempos de retenção das injecções de clopidogrel em meio neutro (A) e máximos de absorção entre []. 

Foram omitidos alguns resultados sem interesse. 

Solução A (pH 8) 

Tempo de 
Incubação (horas) 

Tempo de Retenção [Máximos de absorção] 
(min)                             (nm) 

2 29,0 [208.9;307.1] 

5,5 29,0 [228.6; 275.8] 

23 2,2 [-]; 2,6 [-];28,8 [275.8] 

26,5 28 [221.9;275.7] 

27 
19,1;27,0 [210.4;260.7]; 28,5 [220.2;276.3]; 30,3 

[203.6;255.2];32,0 [203.0;246.9]; 35,4 

71 28,5 [206.8;219.2;276.5] 

76,5 26,9;28,5[223.2;230.2;276.3] 

78 29,0 [260.3] 

 

A sua estabilidade foi em HPLC-DAD e os resultados são referidos nas Tabelas 4-1 e 4-2, 

referindo o instante de tempo aquando foram injectadas após a sua preparação, os principais picos 

observados e entre parênteses rectos os máximos de absorção notáveis detectados com o DAD a meio 

do pico cromatográfico. Foram sempre injectados 10 µL. 

Tabela 4-2 Tempos de retenção das injecções de clopidogrel em meio neutro (B) e máximos de absorção entre []. 

Foram omitidos alguns resultados sem interesse. 

Solução B (pH 3) 

Tempo de 
Incubação (horas) 

Tempo de Retenção [Máximos de absorção] 
(min)                          (nm) 

3 28,9 [228,8] 

6,5 29,0 [228.6; 275.8] 

24 28,9 [275,7] 

29 19,1; 26,7;28,5 [228.8;276.6;340.8]; 30,3[253,8];35,4 

70,5 27,0; 28,5 [225.2;230.7;276.7]; 30,7 

77 29,0 [260.4;275.6] 
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4.4.2. Análise por Espectroscopia UV-Vis 

Todos os espectros traçados provieram de soluções preparadas imediatamente antes dissolvendo 

2 mg de clopidogrel em 40 ml de solvente. Os solventes usados foram: HCl 1M (C, Figura 4-1), solução 

tampão de bicarbonato 10 mM a pH 8/ MeOH 1:1 (D, Figura 4-2) e NaOH 1M/ MeOH 1:1 (E). Também 

foram preparadas uma solução de clopidogrel em acetonitrilo e uma em metanol (Figura 4-3) com a 

mesma concentração mássica. As soluções foram traçadas 0 min, 10 min, 20 min, 40 min, 1h, 2h, e 5 d 

(soluções C e D) ou 20 h (solução E) após a sua preparação, tendo sido mantidas à temperatura 

ambiente. Os espectros da solução E não serão mostrados. 

Foi usado um espectrofotómetro UV3101PC de varrimento UV-VIS-NIR5. As células usadas são de 

quartzo com 2 mm de percurso óptico.  

  

 

 

 

                                                             
5 Regiões ultravioleta, visível e infravermelho próximo 

Figura 4-1 Espectros UV do clopidogrel na solução C 
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Figura 4-2 Espectros UV do clopidogrel na solução D 

                                Figura 4-3 Espectros UV do clopidogrel em MeCN e em MeOH 
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4.4.3. Métodos de Caracterização Estrutural 

O clopidogrel bissulfato foi neutralizado com NaHCO3 em DCM e de seguida a solução foi 

decantada e levada à secura. A caracterização por RMN envolveu as experiencias de 1H, 13C-CPD, 13C-

APT, 1H/13C-HSQC e 1H/13C-HMBC.  

1H RMN (δ, CDCl3-d, 400 MHz): 7.69 (dd, 1H, 3J=7,2 Hz, 4J=2,3 Hz, Hbenz), 7.40 (dd, 1H, 3J=7,3 Hz, 

4J= 1,7 Hz, Hbenz), 7.27 (m, 2H, 3J=7,4 Hz,4J= 1,7 Hz, Hbenz), 7.05 (d, 1H, 3J=5,1 Hz, Htiof), 6.66 (d, 1H, 3J=5,1 

Hz, Htiof), 4.91 (s,1H, O2CCH), 3.75 (d, 1H, 2J=14,2 Hz, CHHN), 3.72 (s, 3H, OCH3), 3.62 (d, 1H, 2J=14,2 Hz, 

CCHHN), 2.88 (s*, 4H, SCCH2H2) 

13C RMN (δ, CDCl3-d, 400 MHz): 171.4 (CO), 134.9 (Cbenz), 134.7 (Cbenz), 133.9 (Cbenz), 133.3 (2C, 

SCC), 130.0 (Cbenz), 129.8 (Cbenz), 129.4 (Cbenz), 127.2 (Cbenz), 125.3 (Ctiof), 122.8 (Ctiof), 67.9 (O2CCH), 52.2 

(OCH3), 50.7 (CCH2N), 48.3 (CH2CH2N), 25.5 (CH2CH2N) 

O clopidogrel foi analisado por MS2, por infusão directa, sendo ionizado por electrospray no 

modo positivo em baixa resolução (LRESI). 

LRMS-ESI(+): m/z 322/324 [M+H]+; MS2 (m/z): 212/214, 184/186, 152/154, 125/127.  

4.4.4. Métodos analíticos 

A Tabela 4-3 ilustra os diferentes factores de retenção calculados para diferentes líquidos 

eluentes. Lembra-se que a fase estacionária é de sílica, prevendo-se que o clopidogrel suba 

consideravelmente na placa.  

Tabela 4-3 Alguns Rf obtidos para o clopidogrel  

Mistura eluente Factor de Retenção (%) 

n-hexano/DCM (1:1) 14 

n-heptano/THF (4:1) 32 

n-hexano/AcOEt (5:1) 45 

n-hexano/AcOEt (2:1) 78 

AcOEt/MeOH (3:2) 83 

n-hexano/MeOH (1:2) 88 

THF/AcOEt (1:1) 90 

 

Em HPLC o clopidogrel sai pelos 29 minutos tanto na coluna ligada ao DAD como à coluna ligada 

ao espectrómetro de massa. Na Tabela 4-4 encontram-se os valores de tr e máximos de absorção UV 
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Tabela 4-4 Tempos de retenção das Injecções do clopidogrel dissolvido tal e qual e máximos de absorção. 

 Solvente Tempo de Retenção (min) [Máximos de absorção] (nm) 

1 MeOH 12,8[213,0];13[212,9;245,2];16,0[219,6;];27,2[259,3];29,0 

2 MeOH 5,8;8,7;9,6;12,8 [212,5];13,4; 26,6; 29,3[219,6] 

3 MeOH 26,8 [207,8;213,7;261,2]; 28,4 [221,7;276,2]; 29,0 

4 MeCN + gota DMSO 29,7 [219,2] 

5 MeOH 36,0[219,0;239,4] 

6 MeOH 34,5[239,8;275,0] 

 

4.5. Reacções de Síntese e Reacções com 

Bionucleófilos 

4.5.1. Reacções Do Clopidogrel Com Bionucleófilos 

Foram efectuados testes com dois nucleófilos diferentes: 

 15,8 mg de clopidogrel bissulfato foram dissolvidos em 0,25 mL DMF e adicionados a uma 

solução de 3 eq de NAL em 1,75 mL de tampão aquoso de bicarbonato de sódio a pH 8 e deixou-se a 

reagir durante quatro dias a 37oC. Após centrifugação da mistura reaccional a mistura foi decantada e 

um óleo verde foi obtido após evaporação do líquido sobrenadante. O precipitado e o óleo foram ambos 

analisados por HPLC-LRMS. 

 18,2 mg de clopidogrel bissulfato foram dissolvidos em 0,28 mL DMF e adicionados a uma 

solução de 3 eq de NAC em 1,72 mL de tampão aquoso de bicarbonato a pH 8 e deixou-se reagir 

durante 23 h a 37oC. Após evaporação do solvente, o produto foi analisada por HPLC-LRMS. 

 24,2 mg de clopidogrel bissulfato foram dissolvidos em 0,4 ml de DMF e 1,4 ml de tampão 

aquoso de bicabonato a pH 7 e deixou-se reagir durante 2 dias a 37 oC. A mistura foi analisada por 

HPLC-LRMS. 

LRMS-ESI(+): m/z 483/485 [M+H]+; MS2 (m/z): 354/356 

4.5.2. Oxidação Do Clopidogrel 

 

       Primeira abordagem: 

o 50 mg de clopidogrel foram dissolvidos em CCl4 e 2 eq de m-CPBA foram adicionados 

lentamente. Como não se observou reacção, foram pipetadas lentamente várias gotas de 

ácido peracético. 

 Reacções de bromação: 
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o 100,0 mg de clopidogrel bissulfato foram suspensos em DCM com 2 eq de NBS e deixou-

se reagir overnight. Lavou-se a fase orgânica com água (2x), secou-se com Na2SO4, 

filtraram-se os sais e levou-se à secura em vácuo. Efectuaram-se duas tentativas de 

precipitar o produto adicionando um pequeno volume de n-hexano na solução de produto 

e posteriormente com éter etílico, não se tendo obtido precipitação. 

Rf (DCM/ n-hexano 3:2, gel de sílica) = 0; 0.51 (fim da reacção) 

o 100 mg de clopidogrel bissulfato foram suspensos em DCM com 1,5 eq de bicarbonato de 

sódio. Os precipitados foram retirados por filtração. No total foram adicionados 3 eq de 

NBS e a reacção foi feita overnight. A mistura reaccional foi lavada com água, secada com 

sais, filtrada e o solvente foi evaporado até secura em vácuo. 

Rf (DCM/ n-hexano 1:1, gel de sílica) =0, 0.39 (fim da reacção) 

o 100,0 mg de clopidogrel bissulfato foram suspensos em DCM com 1,6 eq de NaHCO3 tendo 

os precipitados sido filtrados de seguida. Foram adicionados 2 eq de NBS. Foi adicionada 

água para extrair os inorgânicos e NaHCO3 até pH 10. A FO foi seca com sais, filtrada e 

levada à secura a pressão reduzida. 

Rf (DCM/ n-hexano 1:1, gel de sílica) = 0; 0.04; 0.11; 0.16; 0.33; 0.66 (fim da reacção) 

 Várias tentativas foram efectuadas e algumas foram seleccionadas para serem referidas aqui. 

o Dissolveu-se 302,2 mg (0,71956 mmol) de clopidogrel bissulfato em acetonitrilo num balão 

redondo e adicionou-se NaHCO3 até pH=7. O clopidogrel foi extraído para cloreto de 

metileno e foram adicionados 2 mL de solução 39% de ácido peracético em ácido acético 

(15,6 eq de ácido peracético). Adicionou-se 30 ml de água e separou-se a fase orgânica que 

foi secada com Na2SO4. O solvente foi evaporado até à secura. O produto seco foi dissolvido 

em 1 mL de cloreto de metileno e foi isolado por cromatografia em placa de sílica eluindo 

com uma mistura de n-hexano/acetato de Etilo 5:1. (* Este produto foi utilizado nos ensaios 

com bionucleófilos assinalados com *.) 

max = 209.5 nm, 258.0 nm. tr: 26,6 min 

o Partindo de 500,0 mg de clopidogrel bissulfato, fez-se a reacção em 4 ml de diclorometano 

e juntaram-se 15,6 eq de ácido peracético (3,5 ml de solução a 39%). Como a conversão 

ainda era baixa, fez-se evaporar o diclorometano e adicionou-se mais 1 ml de solução de 

PAA. Ao fim de cerca de dois dias, diluiu-se com água e juntou-se NaHCO3 até pH próximo 

de 8. Fez-se a extracção com diclorometano, secou-se a fase orgânica, filtrou-se e evaporou-

se à secura. A massa recuperada foi de 46,7 mg. O TLC mostra duas manchas: uma à altura 
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do clopidogrel, sem fluorescência, e outra no ponto de aplicação. Isolou-se o produto 

referido por PLC. Primeiro fez-se eluir com acetato de etilo, e foram recolhidas 3 manchas. 

O produto que mais subiu (3) foi injectado no HPLC; o que ficou no ponto de aplicação (1) 

e o intermédio (2), após filtração e secagem, foram eluídos novamente, mas numa mistura 

acetato de etilo 3: metanol 1. A mancha no ponto de aplicação da placa anterior (1) 

corresponde agora a duas manchas subidas (1-1 e 1-2), enquanto que a mancha intermédia 

se mantém como única. Foram isolados 4 mg. 

o A 46,3 mg de clopidogrel bissulfato foram adicionados 0,33 ml de PAA (solução 39% v/v). 

No fim da reacção adicionou-se 0,27 g de DTT e levou-se à secura. 

o Pesaram-se 10,8 mg de clopidogrel bissulfato e dissolveram-se em 0,7 mL de MeCN com 

4,1 mg de NaHCO3. Juntou-se 29 µL de solução de PAA a 39% e deixou-se a agitar a 37 ºC. 

No fim da reacção (seguida por HPLC) adicionou-se 62 mg de DTT e evaporou-se o solvente. 

Adicionou-se água e extraiu-se para AcOEt três vezes e após secura, extraiu-se com DCM 

três vezes. As três fases foram injectadas no HPLC e secas. 

o 97,4 mg de clopidogrel bissulfato foram dissolvidos em acetonitrilo com 5 eq de PAA e 

deixou-se a reagir durante 2 horas. Adicionaram-se 20 mL de água, 245,5 mg de KI para 

reduzir o PAA e Na2CO3 até pH 9. Extraiu-se com acetato de etilo (2x) e depois lavou-se a 

FO com solução saturada de Na2CO3 (3x). A água da FO foi removida com Na2SO4 e os sair 

foram retirados por filtração e a solução foi levada à secura. Foram isoladas 5 fracções por 

PLC eluindo com n-hexano e AcOEt (2:1), todas analisadas por HPLC-LRMN e RMN.  

4.6. Métodos Computacionais 

As optimizações de geometria foram realizadas através do software Gaussian 09, revisão B0.1 [71]. 

Neste cálculo, ao serem introduzidos os átomos que compõem cada molécula, o programa estima a 

derivada da energia em função da posição dos átomos no espaço de forma a obter um mínimo de 

energia (em que todas as derivadas são nulas), sendo esta a estrutura mais estável. A energia electrónica 

foi calculada por um par de funcionais DFT híbrido, PBE1PBE [66], e funções base 6-31G** (duplo zeta na 

valência e polarização (d,p)). Após a obtenção de cada estrutura optimizada, procedeu-se ao cálculo de 

frequências (utilizando exatamente o mesmo funcional e funções base que a otimização), que estima as 

segundas derivadas da energia em função da posição dos átomos de acordo com o modelo do oscilador 

harmónico, garantindo a caracterização das estruturas otimizadas como mínimos de energia, uma vez 

que todas as frequências são positivas. Neste cálculo é também realizada uma análise termodinâmica 

donde é possível obter valores de correcção da energia electrónica para a determinação da energia livre 

de Gibbs (Tabela 4-5), e assim com estes valores é possível então calcular o ∆G dos processos de 

tautomerização e as respectivas constantes de equilíbrio. 
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Tabela 4-5 Resultados das optimizações e do cálculo de frequências de estruturas pelo modelo inicial 

 E 
(Hartree) 

E (MJ/mol) 
Correção 

para G 
(Hartree) 

G (MJ/mol) 

2-hidroxitiofeno -1756,81 -4612,504 0,2472 -4611,855 

(7aR)-Tiolact-2-en-3-ona -1756,82 -4612,539 0,2471 -4611,890 

(7aS)-Tiolact-2-en-3-ona -1756,82 -4612,550 0,2477 -4611,900 

Tiolact-2-en-4-ona -1756,83 -4612,545 0,2467 -4611,897 

 

De seguida usou-se um modelo refinado e, identicamente a partir das estruturas optimizadas, foi 

calculada a energia electrónica utilizando o funcional DFT híbrido M06-2X, desenvolvido por Zhao, Y. & 

Truhlar, D. G. [67] para aplicação em moléculas orgânicas, e 6-311++G** como funções base (triplo zeta 

na valência e funções difusas, além da polarização). Além da alteração do modelo químico adicionou-

se o parâmetro SCRF=(PCM,SMD,Solvent=Water) (Tabelas 4-6 e 4-7). 

Tabela 4-6 Resultados da refinação do cálculo da energia livre de Gibbs 

 E (Hartree) E (MJ/mol) G (MJ/mol) 

2-hidroxitiofeno -1758,03 -4615,711 -4615,062 

(7aR)-Tiolact-2-en-3-ona -1758,04 -4615,733 -4615,084 

(7aS)-Tiolact-2-en-3-ona -1758,05 -4615,749 -4615,098 

Tiolact-2-en-4-ona -1758,04 -4615,736 -4615,089 

 

Tabela 4-7 Comparação dos valores de ∆G obtidos e constantes de equilíbrio K 

 ∆Ginicial 
(kJ/mol) 

∆Grefinado 
(kJ/mol) 

Krefinado 

2-hidroxitiofeno → Tiolact-2-en-3-ona -34,99 -22,29 5.68 x 103 

2-hidroxitiofeno → (7aR)-Tiolact-2-en-4-ona -41,65 -26,76 3,21 x 104 

2-hidroxitiofeno →(7aS)-Tiolact-2-en-4-ona -44,48 -37,23 1,86 x 106 

 

Com o Microsoft Excel calculou-se, com tolerância na ordem de 10-13 na soma das fracções 

molares, iterativamente, a composição molar de equilíbrio com os K obtidos: 0,98 (8-7aS), 2x10-2 (8-

7aR), 3x10-3 (10), 5x10-7 (9). 

4.7. Geração de aductos de 2-oxoclopidogrel  

Várias experiências foram feitas e aqui encontram-se separadas por tipo de nucleófilo usado. 
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4.7.1. Aductos com NAC 

o Metade do produto * foi dissolvido em 0,1 mL de THF e juntou-se a 1 mL de tampão de 

bicarbonato a pH 8 com 90,6 mg de NAC dissolvidos. Deixou-se reagir a 37ºC durante 69 h 

e como a reacção não tinha sido completa adicionou-se mais 95,6 mg de NAC e deixou-se 

a reagir por mais 19 h. 

Aducto: max = 208.5 nm, 252.0 nm. tr: 12,3 min 

2-oxoclopidogrel: max = 210.5 nm, 258.6 nm. tr: 26,6 min 

Foram isolados por HPLC o aducto como o 2-oxoclopidogrel. Ambos foram injectados no 

HPLC com coluna analítica outra vez. 

Aducto: tr: 14-15 min (coluna preparativa) 

2-oxoclopidogrel: max = 203.4 nm, 217.9 nm, 260.0 nm. tr: 30 min (coluna preparativa) 

Aducto: max = 208.5 nm, 252.0 nm. tr: 18 min (coluna analítica) 

o Metade do produto * foi dissolvido em 0,1 mL de THF e juntou-se a 1 mL de tampão de 

bicarbonato a pH 8 com 78,6 mg de NAL dissolvidos. Deixou-se reagir a 37ºC durante 26 h. 

Aducto: max = 260.8 nm, 252.1 nm, 292.4 nm tr: 13,1 min (coluna analítica) 

2-oxoclopidogrel: max = 210.5 nm, 291.1 nm, 293.7 nm. tr: 26,8 min (coluna analítica) 

Foram isolados por HPLC o aducto como o 2-oxoclopidogrel. Ambos foram injectados no 

HPLC-analítico outra vez. 

Aducto: max = 202.0 nm, 213.7 nm, 251.0 nm tr: 18 min (coluna preparativa) 

2-oxoclopidogrel: max = 213.8 nm, 258.0 nm. tr: 30 min (coluna preparativa) 

o 222,4 mg de clopidogrel bissulfato foram dissolvidos em 4 mL de acetonitrilo e juntou-se 

0,4 mL de HCl 1N e 3,8 eq de PAA. Ao fim de 22 horas foram adicionados 30 mL de solução 

saturada de NaHCO3 e extraiu-se para DCM (40 mL, 3x). Secou-se a FO com sais, filtrou-se 

e evaporou-se o solvente à secura. Ao óleo seco juntou-se 2 mL de DMF e 0,5 mL de THF e 

adicionou-se a 7mL de tampão de bicarbonato com 4,2 eq de NAC. Após decantação, ambas 

as fases foram levadas à secura. 

4.7.2. Aductos com GSH 

o 215,0 mg de clopidogrel bissulfato foram adicionados a 3ml de MeCN, 0,5 mL de HCl 1N e 

0,1mL PAA (39%). Ao fim de 3,25 horas foram adicionados cerca de 30 mL de solução 
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saturada de NaHCO3 e extraiu-se o produto para DCM (30mL, 3x). Esta fase foi seca com 

MgSO4, os insolúveis foram retirados por filtração e o filtrado foi levado à secura. 620,6 mg 

de GSH foram dissolvidos em 12mL de solução tampão de bicarbonato a pH 8 e ao óleo 

resultante da reacção anterior foi adicionado 3 mL de THF e 6 mL de DMF. Os dois reagentes 

foram combinados e após 1 dia de reacção a mistura foi decantada e tanto o líquido como 

o óleo foram secos. Este último foi extraído para DCM e filtrado. A fase líquida foi 

redissolvida em MeOH/DCM e filtrada. Após evaporação do solvente os sólidos formados 

foram retidos. 

o 197,4 mg de clopidogrel bissulfato foram adicionados a 3 ml de MeCN, e 0,35 mL PAA 

(39%). Ao fim de 6 horas foram adicionados cerca de 20 mL de solução saturada de Na2CO3 

e extraiu-se o produto para DCM (30mL, 3x) e lavou-se com solução de NaHCO3 (2x). A FO 

foi seca com MgSO4, os insolúveis foram retirados por filtração e o solvente foi evaporado. 

575,5 mg de GSH foram dissolvidos em 22 mL de solução tampão de bicarbonato a pH 8 e 

ao óleo resultante da reacção anterior foi adicionado 8 mL de THF. Os dois reagentes foram 

combinados e após 60 h sob agitação à temperatura ambiente, foi retirada uma alíquota. 

4.7.3. Aductos com NAL ou Lisina 

o 220,2 mg de clopidogrel bissulfato foram dissolvidos em 5 mL de MeCN e uma gota de 

H2SO4 concentrado e juntou-se 0,4 ml solução 39% (v/v) PAA. A reacção foi parada ao fim 

de 18h com 30 mL de solução aquosa saturada em NaHCO3 e extraiu-se para DCM (40mL, 

3x). A fase orgânica foi lavada com 15 mL de água, seca com sais, filtrada e evaporada à 

secura. O produto foi redissolvido em DMF e 4 eq de NAL foram dissolvidos em 10 mL de 

tampão bicarbonato e deixou-se a reagir overweekend a 37ºC. A mistura foi decantada, e 

tanto o óleo como a fase líquida foram secas. Esta foi redissolvida em MeOH para retirar os 

inorgânicos, centrifugada, decantada e levada à secura. 

Tanto na fase orgânica como na aquosa foram encontrados: 

HRMS-ESI(+); m/z 338.0609 [M+H]+; MS2 (m/z): 320.0501, 278.0397, 260.0288, 212.0462, 

184.0518, 183.0201, 155.0262, 152.0268, 136.0234. tr = 13,5 min 

HRMS-ESI(+); m/z 338.0609 [M+H]+; MS2 (m/z): 183.0202, 155.0253, 138.0373. tr = 16,3 min 

HRMS-ESI(+): m/z 354.0556 [M+H]+; MS2 (m/z): 294.0348, 276.0239, 240.0470, 200.0466, 

183.0203, 155.0243, 137.0076. tr = 10,0 min 

HRMS-ESI(+): m/z 354.0556 [M+H]+; MS2 (m/z): 336.0449, 294.0345, 276.0239, 183.0200, 

155.0261. tr = 13,1 min 
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HRMS-ESI(+): m/z 354.0556 [M+H]+; MS2 (m/z): 294.0344, 276.0237, 240.0468, 212.0468, 

183.0199, 155.0260, 139.02239. tr = 14,0 min 

o 212,6 mg de clopidogrel bissulfato foram dissolvidos em 3 mL de MeCN, 0,5 mL HCl 1N e 

0,1 mL de PAA. Ao fim de 3h15 min a reacção foi parada com 25 mL de solução saturada 

de NaHCO3 e extraiu-se com DCM (30 mL, 3x). A FO foi seca com MgSO4, filtrada e levada 

à secura. O produto foi dissolvido em 5 mL THF e adicionado a 10 mL de tampão 

bicarbonato com 364,5 mg de lisina dissolvidos e ficou 2 dias a agitar a 37ºC. Os insolúveis 

foram filtrados e secos. A fase líquida foi levada à secura, redissolvida em metanol, filtrada 

e seca. 

4.8. Hidrólise do Clopidogrel 

o 295,9 mg de clopidogrel foram dissolvidos em 6,5 ml de metanol e adicionaram-se 2,5 ml 

de NaOH 1,4 M. Colocou-se o balão num banho de óleo a 49 ºC e deixou-se a reagir durante 

6 h. O metanol foi evaporado em pressão reduzida e a solução foi tratada com RPI. O 

produto obtido (=63%) precipitado de éter etílico na forma de hidrocloreto. 

1H RMN (δ, DMSO-d6, 400 MHz): 7.64 (d*, 1H, 3J=7,2 Hz, Hbenz), 7.48 (d*, 1H, 3J=7,6 Hz, Hbenz), 

7.36 (qi*, 2H, Hbenz), 7.26 (d, 1H, 3J= 4,8 Hz, Htiof), 6.76 (d, 1H, 3J= 4,8 Hz, Htiof), 4.71 (s, 1H, O2CCH), 3.64 

(qa*, 2H, CCHHN), 2.74-2.90 (m, 4H, SCCH2H2) 

13C-CPD RMN (δ, MeOD-d4, 400 MHz): 177.6 (CO2H), 143.9 (Cbenz), 141.4 (Cbenz), 141.1 (Cbenz) 

140.0 (Cbenz), 139.5 (Cbenz), 138.3 (Cfus), 137,9 (Cfus), 137.8 (Cbenz), 135.0 (Ctiof), 134.5 (Ctiof), 75.3 (2x CH2N), 

31.7 (CH2CH2N) 

LRMS-ESI(+): m/z 308/310  [M+H]+; MS2 (m/z): 198/200, 172/174, 152/154. tr: 14 min 

p.f. = 226-230 ºC. 

max = 239,8 nm. tr: 19,8 min 

Rf=0,66 (gel de sílica, acetona) 

4.9. Oxidação do Ácido Clopidogrélico 

o Dissolveram-se 54,5 mg do hidrocloreto de ácido clopidogrélico obtido em 1 ml de ácido 

acético, 1 ml de acetonitrilo e 0,5 ml de DMF. Adicionaram-se 5,0 eq de PAA e deixou-se 

reagir durante 2 h. Adicionaram-se 139,2 mg de KI e evaporou-se até à secura. Adicionou-

se 10 ml de água e extraiu-se o iodo formado para n-hexano (10 mL, 4x) até a fase orgânica 

recolhida deixar de estar rosa. A fase aquosa após ter sido concentrada passou por uma 

coluna OASIS MAX CARTRIDGE, sendo analisadas por TLC as fracções recolhidas que foram 
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levadas à secura posteriormente. O produto foi isolado do metanol e analisado por RMN e 

MS. 

1H RMN (δ, Me2CO-d6, 300 MHz): 7.76 (m, 1H, Hbenz), 7.52 (m, 1H, Hbenz), 7.42 (m, 2H, Hbenz), 

6.74 (s, 1H, SCOHCHC), 5.04 (s, 1H, O2CCH), 3.78 (dd, 2H, CCH2N), 3.10 (m, 2H, SCCH2H2), 2.86 (m, 2H, 

SCCH2H2) 

13C-APT RMN (δ, Me2CO-d6, 300 MHz): 130.3 (Cbenz), 129.9 (Cbenz), 129.8 (Cbenz), 127.3 (Ctiof), 

124.9 (Ctiof), 67.4(O2CCH), 49.7(CH2N), 47.9(CH2N), 24.7(CH2CH2N) 

LRMS-ESI(+): m/z 324/326 [M+H]+; MS2 (m/z): 214/216, 169/171. tr :19,5 min 

4.10. Obtenção de aducto de ácido 2-oxoclopidogrélico com 

NAC 

O hidrocloreto de ácido 2-oxoclopidogrélico sintetizado foi dissolvido em 1 mL de tampão 

aquoso de bicarbonato a pH 6 e juntaram-se 14,4 mg de NAC deixando-se a reagir a 37oC durante 4h. 

LRMS-ESI(+): m/z 487/480 [M+H]+; MS2 (m/z): 469/471, 443/445, 441/443, 358/360, 340, 272, 

230, 198/200. tr =12-14 min   

max = 200,0 nm. tr =16 min 
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