
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ WANDERLAN PONTES ESPÍNDOLA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SÍNTESE E AVALIAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES ANTI- T. cruzi DE NOVAS ARIL-TIOSSEMICARBAZONAS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2015 

LABSINFA
-UFPE

FA-
UFPE



1 

 

JOSÉ WANDERLAN PONTES ESPÍNDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SÍNTESE E AVALIAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES ANTI- T. cruzi DE NOVAS ARIL-TIOSSEMICARBAZONAS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2015 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, como 

requisito final para obtenção do título de doutor em Ciências 

Farmacêuticas. 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Lima Leite. 

Co-orientadores: - Dr. Diogo Rodrigo de Magalhães Moreira. 

                            - Dr. Marcos Veríssimo de Oliveira Cardoso. 



2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

JOSÉ WANDERLAN PONTES ESPÍNDOLA 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SÍNTESE E AVALIAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES TRIPANOCIDAS DE NOVAS ARIL-TIOSSEMICARBAZONAS  

 

 

 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas do Centro de 

Ciências da Saúde da UFPE, como requisito final para obtenção do título de doutor em Ciências 

Farmacêuticas. 

 
Aprovada em: 25/08/2015  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Presidente, Orientadora e Membro Interno Titular: 

Profª. Drª. Ana Cristina Lima Leite- DCFar/ UFPE 

 

Membro Interno Titular: 

Profa. Dra. Teresinha Gonçalves da Silva - DANTI /UFPE 

 

Membro Externo Titular: 

Profa. Dra. Daniela Maria do Amaral Ferraz Navarro - DQF/UFPE 

 

Membro Externo Titular: 

Prof. Dr. Fernando Hallwass - DQF/UFPE 

 

Membro Externo Titular: 

Prof. Dr. Antonio Pereira das Neves Neto - CPqAM- FIOCRUZ 

 

 

 

Membros Suplentes: 

Prof. Dr. Antonio Rodolfo de Faria- DCFar/ UFPE (Interno) 

Prof. Dr. João Bosco da Silva Paraíso - DQF/UFPE 

 



4 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

REITOR 

Prof. Dr. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 

 

VICE-REITOR 

Prof. Dr. Sílvio Romero de Barros Marques 

 

PRÓ-REITOR PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Prof. Dr. Francisco de Sousa Ramos 

 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Prof.º Dr. Antônio Rodolfo de Faria 

 

COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS 

Prof.° Dr. Almir Gonçalves Wanderley 

 

VICE-COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS 

Profa. Dra. Ana Cristina Lima Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 A Deus, pela dádiva maravilhosa concedida por ele, que é a vida, e por todas as graças que 

recebo a cada dia: saúde, paz, amor, felicidades, enfim tudo de que eu preciso. Sem ele 

nada faria sentido.  

 Aos meus pais, pela educação, ensinamentos, apoio e compreensão, que em conjunto com 

amor, carinho e atenção me auxiliaram a superar todas as dificuldades e conquistar todos 

os meus objetivos. Muito obrigado por tudo, meus velhos!  

  À minha orientadora, Profª Ana Cristina Lima Leite, por toda paciência, confiança, 

conselhos, ensinamentos e pela amizade construída ao longo desta fase de minha vida. 

 A meus co-orientadores Diogo Moreira e Marcos Veríssimo, que me auxiliaram em fases 

distintas da execução do projeto, sempre com muita atenção e paciência, e com os quais 

compartilhei também momentos descontração. 

 Aos meus familiares, sempre presentes em todas as etapas da minha vida.   

 À minha namorada, por todo o apoio e paciência demonstrados ao longo de boa parte deste 

doutorado, sempre com muito carinho e amor.   

 A todos os meus amigos, por todo companheirismo, apoio e pelos momentos vivenciados 

em suas presenças, nos diferentes momentos de vida. 

 Aos companheiros do laboratório LPQM pela colaboração e convivência diárias, sempre 

acompanhada de muitas risadas e bons momentos, com destaque para a Dayane e a Luana, 

que participaram diretamente da execução deste trabalho.   

 À toda equipe integrante da central analítica (DQF-UFPE), em especial à Eliete e Abene, 

sempre bastante voluntariosas e atenciosas para esclarecimentos de dúvidas encontradas na 

elucidação dos espectros. 

 Às professoras Valéria Pereira e Rafaela Salgado, bem como aos professores Policarpo 

Júnior e Carlos de Simone e suas respectivas equipes pela realização dos ensaios 

imprescindíveis à execução do projeto, sempre de forma atenciosa e solícita. 

 A todos os professores que fazem parte do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas (PPGCF), por compartilharem seus vastos conhecimentos, mostrando-me 

uma nova visão científica; bem como a todos os funcionários do DCFar. 

 À FACEPE pelo suporte financeiro e bolsas concedidas, possibilitando a execução do 

projeto com êxito. 



6 

 

RESUMO 

 

A doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, constitui-se um dos maiores problemas 

de saúde pública em países do cone sul das Américas, pela sua vasta distribuição, altos índices 

de prevalência e gravidade de evolução. Embora o nifurtimox ainda seja utilizado em alguns 

países, o único fármaco atualmente disponível para a quimioterapia anti-Chagásica no Brasil é 

o benznidazol. No entanto, é ineficaz frente ao estágio crônico da doença e seu uso está 

associado à incidência de efeitos colaterais graves, o que torna imprescindível a busca por novos 

fármacos anti-T. cruzi. Para o desenvolvimento de um tratamento farmacológico apropriado, é 

necessária a descoberta de novos alvos terapêuticos no parasito, entre os quais se destaca a 

cruzaína, uma cisteína protease essencial à sua sobrevivência. As tiossemicarbazonas 

constituem uma classe de compostos bastante examinada devido a sua versatilidade química e 

ampla gama de atividades farmacológicas, com destaque para sua potencial atividade inibitória 

frente à enzima cruzaína. Com base nisso, foi planejada a síntese de uma série de 32 inéditas 

aril-tiossemicarbazonas (38a-l; 39a-t) através da o–alquilação de fenóis com 2-

haloacetofenonas em meio básico, seguida pela condensação entre as acetofenonas e 

tiossemicarbazidas em meio ácido. A elucidação estrutural foi realizada por RMN 1H, RMN 
13C, IV; a pureza foi determinada por análise elementar e a estrutura cristalográfica 

caracterizada pela difração de raios-X. A avaliação antiparasitária foi determinada frente às 

formas epimastigota, amastigota e tripomastigota do T. cruzi, ao passo que a citotoxicidade 

contra células hospedeiras foi avaliada em esplenócitos e fibroblastos. Ademais, analisou-se o 

processo de morte celular induzido pelos compostos, bem como a inibição causada por eles 

sobre a enzima cruzaína. A rota sintética empregada forneceu as aril-tiossemicarbazonas (38a-

l; 39a-t) com rendimento e pureza aceitáveis. A análise de RMN indicou a presença de 

isômeros, de tal maneira que a estrutura cristalográfica obtida revelou a geometria e a 

configuração dos compostos obtidos. Já a avaliação da atividade antiparasitária, revelou que a 

maioria dos compostos exibiu atividade superior ao benznidazol contra as formas extracelulares 

do T. cruzi, com destaque para os compostos 39a e 39c, que mostraram atividade antiparasitária 

ampla e seletiva. O composto 39c, por sua vez, foi o mais seletivo contra as formas 

extracelulares do parasita e não apresentou citotoxicidade sobre esplenócitos de camundongo 

em altas concentrações. Por outro lado, estas aril-tiossemicarbazonas demonstraram, de um 

modo geral, baixa seletividade frente à forma amastigota do parasito. Além disso, 14 dos 

compostos testados inibiram a cruzaína com percentuais de inibição superiores a 70%, 

denotando que as alterações na conformação molecular e planaridade das tiossemicarbazonas 

aumentaram a afinidade pelo sítio de ligação da enzima. As tiossemicarbazonas 39i e 39n 

revelaram-se potentes inibidores, comparáveis ao composto de referência, K11777. Por último, 

foi observado que o tratamento baseado nestas tiossemicarbazonas causou morte celular de 

tripomastigotas por necrose. Enfim, o planejamento estrutural efetuado permitiu compreender 

aspectos químicos e relações estrutura-atividades de novas aril-tiossemicarbazonas. 

Consequentemente, isto resultou na triagem e identificação de inéditas aril-tiossemicarbazonas 

dotadas de atividade anti-T. cruzi de amplo espectro de ação, que afetam a ação da cruzaína e 

subsequentemente levam a morte celular por necrose.   

 

Palavras-chave: Doença de Chagas. Trypanosoma cruzi. Doenças negligenciadas. Cruzaína. 

Aril-tiossemicarbazonas. 

 

 

 



7 

 

ABSTRACT 

 

Chagas disease, caused by Trypanosoma cruzi, it constitutes one of the major public health 

problems in southern cone countries of the Americas for its wide distribution, high rates of 

prevalence and severity of evolution. Although nifurtimox is still used in some countries, the 

only drug currently available for anti-chagasic chemotherapy in Brazil is benznidazole. 

However, it is ineffective against the chronic stage of the disease and is associated with serious 

side effects, which makes it essential to search for new drugs anti-T. cruzi. For developing an 

appropriate drug treatment, the discovery of new therapeutic targets in the parasite is necessary, 

among which stands out the cruzain, a cysteine protease essential for their survival. The 

thiosemicarbazones are a class of compounds quite examined due to its chemical versatility and 

wide range of pharmacological activities, highlighting its potential inhibitory activity against 

the enzyme cruzain. Based on this, it was planned synthesis of a series of novel 32 aryl-

thiosemicarbazones (38a-l, 39a-t) by o-alkylation of phenols with 2-haloacetofenonas in basic 

medium, followed by condensation between acetophenone and thiosemicarbazides in acidic 

medium. The structural elucidation was performed by 1H NMR, 13C NMR, IR; purity was 

determined by elemental analysis and the crystal structure characterized by X-ray diffraction. 

The evaluation antiparasitic was given front of the epimastigote, amastigote and trypomastigote 

forms of T. cruzi, while the cytotoxicity was evaluated against host cells in splenocytes and 

fibroblasts. Furthermore, it was examined whether the cell death induced by the compounds, as 

well as inhibition caused by them on the enzyme cruzain. The employed synthetic route 

provided the aryl thiosemicarbazones (38a-l, 39a-t) with acceptable yield and purity. NMR 

analysis indicated the presence of isomers, such that the crystal structure obtained showed the 

geometry and configuration of the compounds obtained. Since the evaluation of antiparasitic 

activity, revealed that most of the compounds exhibited superior activity to benznidazole 

against extracellular forms of T. cruzi, especially the compounds 39a and 39c, which showed 

broad and selective antiparasitic activity. Compound 39c, in turn, was the most selective against 

extracellular forms of the parasite and showed no cytotoxicity against mouse splenocytes in 

high concentrations. On the other hand, these aryl thiosemicarbazones shown, generally, low 

selectivity towards the amastigote form of the parasite. Furthermore, 14 of the tested 

compounds inhibited cruzain with inhibition percentage higher than 70%, indicating that the 

changes in molecular conformation and planarity of thiosemicarbazones increased affinity for 

the enzyme binding site. The thiosemicarbazones 39i and 39n have proved to be potent 

inhibitors comparable to the reference compound, K11777. Finally, it was observed that 

treatment based on these thiosemicarbazones caused cell death of trypomastigotes by a necrotic 

pathway. In the end, the structural planning made possible understand chemical aspects and 

structure-activity relationships of new aryl thiosemicarbazones. Consequently, this resulted in 

the screening and identification of inedited aryl thiosemicarbazones endowed with antiparasitic 

activity of broad spectrum of action, affecting the action of cruzain and subsequently leading 

to cell death by necrosis. 

 

Keywords: Chagas disease. Trypanosoma cruzi. Neglected diseases. Cruzain. Aryl-

thiosemicarbazones. 
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1 CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO, REVISÃO DA LITERATURA E OBJETIVOS 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 Numa época marcada pelas transformações tecnológicas, é contraditório abordar um 

assunto que trata da ausência de tecnologias, pesquisa e inovação na área da saúde: doenças 

negligenciadas, um grupo de afecções transmissíveis, em sua maioria causada por protozoários 

e transmitida por vetores, cujo tratamento é inexistente, precário ou desatualizado (OLIVEIRA, 

2009). Algumas das doenças que se enquadram neste grupo são: dengue, doenças de Chagas, 

leishmaniose, hanseníase, malária, esquistossomose e tuberculose. Conforme demonstrado, as 

doenças tropicais são as principais representantes, atingindo em sua grande maioria, a 

população mais carente, distribuída por países com baixo nível de desenvolvimento sócio-

econômico (DOS SANTOS et al., 2012). 

Levando em consideração que a população afetada por tais doenças não representa um 

mercado lucrativo para atrair investimentos necessários à pesquisa e desenvolvimento de novos 

medicamentos, tais enfermidades foram marginalizadas ao longo do tempo. Como pode ser 

observado na Figura 1, entre 1975 e 2004, apenas 21 medicamentos foram registrados para 

doenças tropicais e tuberculose, ainda que estas doenças constituam mais de 11% da carga 

global de doenças. Durante o mesmo período, 1.535 medicamentos foram registrados para 

outras doenças (CHIRAC & TORREELE, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chirac%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16698397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torreele%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16698397
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Figura 1 - Número de novos medicamentos desenvolvidos entre os anos de 1975 e 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHIRAC & TORREELE, 2006. 

 

Os dados expostos na Figura 1 sugerem que o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento de fármacos para doenças negligenciadas é inadequado, podendo ser 

evidenciado pelo fato de o investimento em malária ser pelo menos 80 vezes menor que o para 

HIV/AIDS, por exemplo (VIDOTTI & CASTRO, 2009). 

 Por sua grande difusão, pela gravidade das manifestações que pode apresentar e pela 

complexidade de sua profilaxia, a doença de Chagas, causada pelo parasito Trypanosoma cruzi, 

apresenta-se como uma doença extremamente negligenciada, representando grave e alarmante 

problema sanitário (RASSI, TRANCHESI, TRANCHESI, 1991). Mesmo após mais de 100 

anos da sua descoberta pelo pesquisador Carlos Chagas, o tratamento específico anti- T. Cruzi 

permanece inapropriado e irresoluto (DIAS et al., 2009). 

Os únicos fármacos atualmente disponíveis para o tratamento da doença de Chagas são 

o benznidazol (1) e o nifurtimox (2) (Figura 2), que foram desenvolvidos empiricamente em 

1970 e 1960, respectivamente (CROFT, BARRETT, URBINA, 2005). 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chirac%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16698397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torreele%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16698397
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Figura 2 - Estruturas químicas do benznidazol (1) e do nifurtimox (2). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CROFT, BARRETT, URBINA, 2005. 

 

O nifurtimox (2), porém, teve seu uso interrompido por apresentar muitos efeitos 

secundários, estando apenas o benznidazol disponível no mercado brasileiro, ainda que com 

uma série de restrições, como baixa eficácia na fase crônica da doença, significativas variações 

regionais na eficácia devido ao surgimento de resistência do T. cruzi e alta taxa de abandono 

do tratamento devido aos efeitos colaterais causados pelos medicamentos (DOS SANTOS et 

al., 2012). 

Diante disso, é imprescindível recorrer a novas alternativas terapêuticas para a obtenção 

de fármacos mais seguros, ativos e com alvos biológicos mais específicos, principalmente para 

a fase crônica da doença. Os alvos moleculares da ação de candidatos tripanomicidas dependem 

do conhecimento de vários processos do parasita, como por exemplo os mecanismos de invasão 

no hospedeiro. Vale destacar, também, as possibilidades que o conhecimento do genoma de T. 

cruzi representa na identificação de novos alvos. Enzimas chave, como as cisteíno proteases, 

estão entre os alvos preferidos para o desenvolvimento de novos fármacos (FERREIRA et al., 

2012). 

A bioquímica estrutural e funcional da enzima cruzaína, no entanto, é de longe a mais 

estudada entre as cisteíno proteases do T. cruzi (ALVAREZ, NIEMIROWICZ, CAZZULO, 

2012). Tal enzima tem um papel crucial na infecção pelo T. cruzi e constitui um alvo molecular 

bastante útil para o planejamento racional de agentes tripanocidas (MCKERROW et al., 2006). 

Tiossemicarbazonas são inibidores potentes da cruzaína, porém com a vantagem de 

serem destituídos de estrutura peptídica (MCKERROW et al., 2006). Esta classe de compostos 

apresenta um amplo perfil farmacológico e propriedades as quais têm sido extensivamente 

estudadas no âmbito da Química Medicinal. Du et al. (2002) identificaram aril-

tiossemicarbazonas com um excelente potencial inibitório sobre a cruzaína e citotoxicidade 

relativamente baixa frente a células de mamíferos (DU et al., 2002). A partir daí, vários 



20 

 

trabalhos visaram potencializar o efeito inibitório de algumas destas aril-tiossemicarbazonas 

por meio de modificações estruturais, muitos deles com sucesso (GREENBAUM et al., 2004; 

FUJII et al., 2005; SILES et al., 2006; CAPUTTO et al., 2011)  

Face à necessidade de identificar novos candidatos a fármacos úteis no tratamento da 

doença de Chagas, e em virtude do potencial tripanocida das tiossemicarbazonas, este trabalho 

descreve o planejamento estrutural, a síntese, a avaliação farmacológica das propriedades anti-

T.cruzi e as REAs (Relações estrutura-atividade) de inéditos derivados das aril-

tiossemicarbazonas.  
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1.2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.2.1 DOENÇA DE CHAGAS 

 

1.2.1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A doença de Chagas consiste em uma enfermidade grave que leva de 20 a 40% das 

pessoas infectadas à forma crônica cardíaca progressiva, sendo seu agente etiológico o 

protozoário Trypanosoma cruzi, assim nomeado em homenagem a Oswaldo Cruz. Tal parasita 

tem como vetor insetos hematófagos triatomíneos conhecidos popularmente como barbeiro, 

pelo hábito de picar o rosto de suas vítimas (KROPF, 2015). 

Também conhecida como Tripanossomíase Americana, a doença de Chagas foi 

descoberta e descrita pelo cientista Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas (Figura 3) em abril 

de 1909. O trabalho de Chagas é único na história da medicina, pois ele foi o único pesquisador 

até agora a descrever completamente uma nova doença infecciosa: seu patógeno, o vetor, o 

hospedeiro, as manifestações clínicas e epidemiologia (KROPF, 2015). 

 

Figura 3 - Fotografia do pesquisador Carlos Chagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.invivo.fiocruz.br 

 

Apesar da descoberta posterior, resultados de estudos de paleoparasitologia recuperaram 

DNA do T. cruzi em múmias de humanos, demonstrando que esta doença afligiu o homem tão 

cedo quanto 9000 anos atrás (AUFDERHEIDE et al., 2004). Além disso, Charles Darwin muito 
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possivelmente contraiu T. cruzi durante a sua expedição à América do Sul em 1835, como 

sugerido por sua expressiva descrição de contato com o barbeiro (triatomíneo), e por alguns de 

seus sintomas na vida adulta (BERNSTEIN, 1984). 

A doença representa um exemplo típico de injúria resultante das alterações produzidas 

pelo ser humano ao meio ambiente. O protozoário responsável pela parasitose vivia restrito à 

situação silvestre, circulando entre mamíferos do ambiente natural através do inseto vetor. O 

homem se fez incluir no ciclo epidemiológico da doença, oferecendo ao vetor hemíptero 

vivendas rurais de péssima qualidade, as chamadas “casas de pau-a-pique” (DIAS, COURA, 

1997) (Figura 4).  

 

Figura 4 - Fotografia de uma “casa de pau-a-pique”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.trekearth.com 

 

1.2.1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

A doença de Chagas ainda é um importante problema de saúde pública na América 

Latina; no entanto casos têm sido cada vez mais detectados nos Estados Unidos, Canadá, em 

muitos países europeus, e em alguns países do Pacífico Ocidental, devido a um aumento no 

movimento de pessoas entre a América Latina e de outros continentes (Figura 5) (GASCON, 

BERN, PINAZO, 2010; BERN et al., 2011; JACKSON, PINTO, PETIT, 2014). 
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Figura 5 - Distribuição dos casos de infecção por Trypanosoma cruzi, baseado em estimativas 

oficiais e status da transmissão vetorial, em todo o mundo, segundo relatório da OMS sobre 

doenças tropicais negligenciadas 2013. 

 

 

 

Fonte: OMS, 2015. Adaptado pelo autor. 

 

 De acordo com estimativas da OMS, o número de pessoas infectadas a nível global 

ascendeu de 7 para 8 milhões, e mais de 10.000 mortes ocorrem anualmente (NAVARRO et 

al., 2012). No entanto, números exatos de morbidade e mortalidade são difíceis de determinar 

com precisão (OMS, 2015).  

 A doença de Chagas afeta principalmente a população mais pobre (HOTEZ, 2007; 

MOOLANI, BUKHMAN, HOTEZ, 2012). O ônus econômico devido à redução da 

produtividade do trabalhador, invalidez prematura, e morte eleva-se a 667.000 o número de 

portadores afastados por incapacidade nos anos de vida perdidos, com um custo anual estimado 

em mais de 7 bilhões de dólares em salários e produtividade industrial em todo mundo 

relacionado com esta enfermidade (MATHERS, EZZATI, LOPEZ, 2007; HOTEZ et al., 2013). 

 

1.2.1.3 FORMAS EVOLUTIVAS E CICLO BIOLÓGICO DO T. cruzi  
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O ciclo biológico do T. cruzi é do tipo heteroxênico, com o parasita passando por uma 

fase de multiplicação intracelular no hospedeiro vertebrado (homem e mamíferos pertencentes 

a sete ordens diferentes) e extracelular no inseto vetor (triatomíneos) (NEVES et al., 2005). 

Dessa forma, tal protozoário apresenta três diferentes formas evolutivas: amastigotas, 

tripomastigotas e epimastigotas. 

As tripomastigotas (Figura 6A) apresentam corpo alongado, com cerca de 20µm de 

comprimento. São formas encontradas no sangue circulante dos hospedeiros vertebrados e nas 

porções terminais do intestino dos vetores (LEÃO et al., 1997).                                 

Já as formas epimastigotas (Figura 6B), apresentam cerca de 20µm de comprimento e 

são a forma multiplicativa do parasita no intestino do triatomíneo, são também as formas 

predominante em cultivo axênico, sendo por isso, mais comumente utilizadas em estudos 

bioquímicos (PRATA, 2001). 

As amastigotas (Figura 6C) apresentam formas arredondadas ou ovóides, são imóveis, 

desprovidas de flagelo livre e se agrupam em "ninhos" na intimidade de tecidos diversos do 

hospedeiro vertebrado. Trata-se da forma de multiplicação do parasita no hospedeiro vertebrado 

e medem de 1,5 a 4µm de diâmetro (LEÃO et al., 1997). 

 

Figura 6 - Formas evolutivas do Trypanosoma cruzi – (A): Forma tripomastigota; (B): Forma 

epimastigota; (C): Forma amastigota. 

 

 

 

Fonte: http://www.pageorama.com/ 
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O ciclo biológico do parasita é representado na Figura 7. Depois do repasto sanguíneo, 

o inseto vetor defeca sobre a pele do humano. Ao coçar o local da picada, o hospedeiro faz com 

que as tripomastigotas metacíclicas presentes nas fezes entrem (através da ferida ou de uma 

membrana mucosa intacta, como a conjuntiva), e alcancem a corrente sanguínea. Uma vez 

dentro do hospedeiro, as tripomastigotas invadem diversas células para escapar de mecanismos 

de defesa do hospedeiro. Dentro das células, o parasita se transforma na forma amastigota. As 

amastigotas multiplicam-se por fissão binária nas células dos tecidos infectados. As amastigotas 

intracelulares diferenciam-se novamente em tripomastigotas, destruindo as células e 

alcançando novamente a corrente sanguínea. A partir daí as tripomastigotas podem infectar 

outras células e se transformar em amastigotas intracelulares em novos sítios de infecção; ou 

podem ser ingeridas por um inseto vetor. Neste último caso, serão convertidas na forma 

epimastigota não infecciosa no intestino do inseto, completando o ciclo de vida do parasita 

(UMESH et al., 2011). 

 

Figura 7 - Ciclo biológico do T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://pt.slideshare.net  

 

http://pt.slideshare.net/
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1.2.1.4 FORMAS DE TRANSMISSÃO 

 

A doença de Chagas é transmitida aos seres humanos e a várias espécies de animais 

domésticos (por exemplo, cães, gatos) e mamíferos selvagens (por exemplo, roedores, 

marsupiais e tatus) principalmente pelos insetos hematófagos triatomíneos da subfamília 

Triatominae (DEANE, 1964). Embora existam mais de 100 espécies de triatomíneos, apenas 

algumas são vetores competentes para o T. cruzi (GALVAO et al., 2007). 

Triatoma infestans, Rhodnius prolixus e Triatoma dimidiata são as três espécies de 

vetores mais importantes para a transmissão de T. cruzi ao homem. Em áreas onde a doença de 

Chagas é endêmica, T. infestans tem sido (Figura 8) o mais importante vetor (OMS, 2015). 

 

Figura 8 - Barbeiro (Triatoma infestans): inseto transmissor da doença de Chagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OMS, 2015.  

 

Embora a transmissão vetorial seja a mais comum em áreas endêmicas, a doença 

também pode ser transmitida através da transfusão de sangue ou transplante de órgãos, de uma 

mãe para o seu feto, e há relatos que também pela ingestão de alimentos contaminados por 

parasitas (KIRCHHOFF, 1993). 

O risco de contrair a doença após transfusão de sangue proveniente de um doador 

infectado é inferior a 10-20%, e depende de vários fatores, incluindo a concentração de parasitas 

no sangue do doador, o componente do sangue transfundido, e, talvez, a cepa do parasita. A 

transmissão congênita ocorre em 5% ou mais das mulheres grávidas com infecção crônica em 

algumas regiões da Bolívia, Chile e Paraguai, e de 1 a 2% ou menos na maioria dos outros 

países endêmicos. Essas diferenças podem ser atribuídas à cepa do parasita, ao estado 
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imunológico das mães infectadas, a fatores placentários, e às diferentes metodologias utilizadas 

para a detecção de casos congênitos. As transmissões por transfusão e congênitas são as 

principais formas de infecção de seres humanos em zonas urbanas e em países não endêmicos 

(BERN et al., 2008). 

A transmissão da infecção por transplante de um órgão sólido ou da medula óssea de 

um doador com infecção crônica é algo possível, e tem sido bem documentado na América 

Latina (US CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2006). 

Esporadicamente, pode-se contrair a doença de Chagas por ingestão de alimentos ou líquidos 

contaminados com T. cruzi, e também por acidentes nos laboratórios que lidam com os parasitas 

vivos. A transmissão oral da doença de Chagas é normalmente responsável por surtos de 

infecção aguda em regiões desprovidas de insetos vetores. Em 2007, foi relatado um surto na 

Venezuela, onde 103 crianças teriam ingerido suco de goiaba contaminado (ALARCÓN et al., 

2010) 

 

1.2.1.5 SINTOMATOLOGIA 

A infecção chagásica humana pode se manifestar na forma aguda (sintomática ou 

assintomática), na forma crônica e indeterminada. Na maioria dos casos, a fase aguda da doença 

é oligossintomática, principalmente em adultos, de modo que, por apresentar sintomas leves 

não específicos, é despercebida pelo paciente. Quando da transmissão vetorial, esta tem seu 

início evidenciado através das manifestações locais geradas quando o T. cruzi penetra na 

conjuntiva ou na pele, denominadas de sinal de Romaña e chagoma de inoculação, 

respectivamente (Figura 9). Estas lesões aparecem em 50% dos casos agudos dentro de 7-10 

dias após a picada do barbeiro, regredindo em um ou dois meses (CHUNG et al., 2003). 
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Figura 9 - (A): Sinal de Romaña; (B): Chagoma de inoculação. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.scielo.br 

Já a fase aguda sintomática, ocorre principalmente em crianças, na primeira década de 

vida, e pode levar à morte devido às complicações decorrentes de insuficiência cardíaca, como 

consequência de uma miocardite, e a processos inflamatórios que envolvem o cérebro (por 

exemplo, meningoencefalite) (DIAS, 2007; DIAS et al., 2009).  As manifestações gerais são 

representadas por fadiga, febre, dores no corpo, dor de cabeça, erupção cutânea, perda de 

apetite, diarreia e vômitos. Os sinais detectados no exame físico podem incluir discreto aumento 

do fígado, baço e nódulos linfáticos, edema subcutâneo (localizado ou generalizado) 

(GUIMARAES et al., 1968). A fase aguda pode ser severa em pessoas com o sistema 

imunológico debilitado e a gravidade da infecção depende também de outros fatores, como a 

virulência do parasita e o tamanho do inóculo (ALMEIDA-LEITE et al., 2007). Se os sintomas 

se desenvolvem durante a fase aguda, eles normalmente desaparecem espontaneamente dentro 

de 3 a 8 semanas, em cerca de 90% dos indivíduos (RASSI JR, RASSI, MARIN-NETO, 2010). 

Apesar de os sintomas desaparecerem, a infecção persiste e entra numa fase crônica.  

O desenvolvimento clínico da fase crônica da doença de Chagas vai desde a ausência 

de sinais e sintomas (na forma indeterminada) até os quadros onde a doença é grave e há risco 

de morte prematura. As manifestações clínicas típicas desta fase estão relacionadas com a 

alteração patológica do coração, esôfago, cólon, ou de uma combinação destes; e são agrupadas 

em três formas principais: cardíaca, digestiva e cardiodigestiva (MARIN-NETO et al., 2010).  

Na forma cardíaca, a qual desenvolve-se em 20 a 30% dos indivíduos, o coração mostra-

se macroscopicamente aumentado de volume e mais pesado do que o normal, com peso de 550 

g em média e hipertrofia das paredes. Dentre os seus principais sintomas enquadram-se 

arritmias (75.000 casos/ano), insuficiência cardíaca, trombo-embolismo, insônia, congestão 

visceral e edema dos membros inferiores (NEVES et al., 2005; MARIN-NETO et al., 2010).  

A B 
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A forma digestiva desenvolve-se em cerca de 10 a 15% dos pacientes cronicamente 

infectados e é marcada por alterações morfológicas, caracterizadas pelo megaesôfago e o 

megacólon, e funcionais, como, por exemplo, a incoordenação motora (aperistalse, discinesia) 

(DE REZENDE & LUQUETTI, 1994; RASSI JR, RASSI, MARIN-NETO, 2010).  

 

1.2.1.6 TRATAMENTO 

O tratamento da doença de Chagas pressupõe uma terapêutica específica (contra o 

parasita, visando eliminá-lo) e uma inespecífica (para atenuação dos sintomas, como pelo uso 

de cardiotônicos e antiarrítmicos para o coração, ou através de cirurgias corretivas do esôfago 

e do cólon) (BRENER & ANDRADE, 1979). 

Embora cerca de oito milhões de pacientes na América Latina estejam infectados com 

o T. cruzi, o tratamento farmacológico frente à doença de Chagas permanece inapropriado e 

irresoluto, mesmo após mais de 100 anos da sua descoberta. Neste contexto, há somente dois 

medicamentos aprovados para uso clínico, o benznidazol (1) e o nifurtimox (2) (figura 2), 

porém o nifurtimox não é mais prescrito, já que além de apresentar eficácia inferior à do 

benznidazol, exibe maior incidência de efeitos adversos (RASSI, TRANCHESI, TRANCHESI, 

1991; RASSI JR, RASSI, MARIN-NETO, 2010). 

Estudos sugerem que o tratamento antiparasitário com o benznidazol no primeiro ano 

da doença em sua fase aguda conduz à cura parasitológica (eliminação completa do T. cruzi) 

em cerca de 60-85% dos adultos e mais de 90% das crianças tratadas. Já crianças (idade de 6 a 

12 anos) em fase crônica da doença, apresentam uma taxa de cura de cerca de 60% mediante 

intervenção terapêutica (DNDi, 2015).  

Por outro lado, o benznidazol tem capacidade limitada de efetuar cura parasitológica 

especialmente em pacientes crônicos, e a resistência a esta droga tem sido relatada (GARCIA, 

RAMOS, SENRA, 2005).  

Além disso, o benznidazol é contraindicado durante a gravidez e em pacientes com 

insuficiencia renal ou hepática; isso significa que uma fração dos pacientes com doença de 

Chagas não possui nenhum tipo de tratamento. Outro agravante é a alta prevalência de efeitos 

colaterais, tais como hipersensibilidade, erupção cutânea macular, desordem gastrointestinal, 

parestesia e formigamento (HASSLOCHER-MORENO et al., 2012). Tais efeitos não 

representam riscos de mortalidade, no entanto um levantamento publicado em 2010 mostrou 

que uma média de 27 % dos pacientes interrompe o tratamento devido a isso (PINAZO et al., 

2010). 
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Sobretudo ao longo dos últimos cinco anos, tem sido observado um interesse crescente 

na descoberta de alternativas terapêuticas para esta doença. Desse modo, ensaios clínicos 

recentes com azóis, especificamente o Posaconazol (3) e o E1224 (4) (pró-fármaco 

ravuconazol) (Figura 10), foram realizados com o objetivo de avaliar sua eficácia e segurança. 

No entanto, os resultados foram decepcionantes, de tal maneira que a falha do tratamento em 

pacientes chagásicos atingiu de 70% a 90% (pouca eficácia sustentada), contra um fracasso de 

apenas 6% a 30% observado em pacientes tratados com o Benznidazol (1) (CHATELAIN, 

2014). Se fossem aprovados para o tratamento da doença de Chagas, estes compostos seriam o 

primeiro medicamento introduzido na clínica nos últimos 40 anos.  

 

Figura 10 - Estrutura química do Posaconazol (3) e E1224 (4), compostos que falharam em 

ensaios clínicos recentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHATELAIN, 2014 

 

Em virtude disso, é imprescindível a busca por novos fármacos mais ativos e seguros, 

os quais interajam com alvos biológicos mais específicos, sobretudo para a fase crônica da 

doença. 

 

1.2.1.7 ALVOS TERAPÊUTICOS 

 

O desenvolvimento de um tratamento farmacológico apropriado para a doença de 

Chagas requer a descoberta de novos alvos terapêuticos, o que depende, em grande parte, da 
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interpretação de informações contidas no genoma do T. cruzi. O sequenciamento e 

entendimento do genoma do parasita devem conduzir ao conhecimento aprofundado da relação 

estrutura-função de proteínas e exploração dos mecanismos de resistência a fármacos, 

diversidade antigênica, interação parasita-hospedeiro e patologia da doença (CAMPBELL, 

WESTENBERGER, STURM, 2004).  

Dessa forma, vários alvos biológicos têm sido apontados como alvos terapêuticos 

potenciais para a doença de Chagas, dentre eles destacam-se: a enzima tripanotiona redutase, a 

transialidase, o grupo de enzimas relacionadas à biossíntese de esteróis e a cruzaína do T. cruzi, 

possibilitando assim um desenvolvimento racional de fármacos menos tóxicos e mais potentes 

contra o parasita (LAMARTINE et al., 2007). 

A intervenção mais clássica compreende o emprego de inibidores das nitroredutases e 

da tripanotiona redutase. Estas enzimas, que são dependentes da nicotinamida adenina 

dinucleotídeo, neutralizam espécies reativas produzidas por toxinas e, portanto, conferem 

proteção ao parasita contra o estresse oxidativo celular (KRAUTH-SIEGEL & COMINI, 2008; 

HALL et al., 2011).  

Inibidores clássicos destas enzimas são compostos nitroheterociclos, tais como 

benznidazol e nifurtimox (Figura 2) (HALL et al., 2011). Em função dos metabólitos 

citotóxicos bem como das espécies reativas (inclusive radicalares) que são gerados durante a 

metabolização de nitroheterociclos, a toxicidade desta classe de compostos para células de 

mamíferos é geralmente elevada (CASTRO, DE MECCA, BARTEL, 2006). 

Consequentemente, o uso de compostos nitroheterociclos como candidatos a fármacos 

antichagásicos tem logrado pouco sucesso.  

A relação parasita-hospedeiro constitui outro ponto para intervenção terapêutica 

importante. A forma circulante do T. cruzi e invasiva para células de mamíferos, tripomastigota, 

é coberta por uma variedade de mucinas na superfície da membrana plasmática (CAVALLI et 

al., 2009). Entretanto, estas mucinas de superfície não são capazes de mascarar o 

reconhecimento de tripomastigotas pelo sistema imune. Isso acontece, em parte, porque 

mucinas e demais glicoproteínas do T. cruzi não possuem ácido siálico, um monossacarídeo 

essencial na interação célula-célula. Como alternativa, as tripomastigotas expressam a enzima 

trans-sialidase, que não apenas hidrolisa mas também transfere o ácido siálico das células de 

mamíferos para as mucinas de superfície do parasita (Figura 11) (SCHENKMAN et al., 1993). 

Logo, esta enzima  tem um papel importante na infecção pelo T. cruzi, pois confere habilidade 

ao parasita em escapar do sistema imune. 
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Figura 11 - Papel da enzima trans-sialidase do T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://pubs.rsc.org/. Adaptado pelo autor. 

 

Por outro lado, a trans-sialidase não é expressa em amastigotas, que é de grande 

relevância para a fase crônica sintomática da infecção. Tal fato constitui um fator limitante para 

o desenvolvimento de fármacos baseado em inibidores desta enzima (NERES, BRYCE, 

DOUGLAS, 2008).  

Além disso, o T. cruzi requer esteróis específicos para sua proliferação e a viabilidade 

em todos os estágios de seu ciclo. O principal esterol necessário ao desenvolvimento do T. cruzi 

é o ergosterol, o que torna a via de biossíntese desse lipídeo um alvo atrativo para o 

desenvolvimento de fármacos (URBINA, 2001). Atualmente, as enzimas mais bem estudadas 

desta cascata metabólica são a esterol 14-demetilase (CYP51), lanoesterol sintase, esqualeno 

epoxidase, esqualeno sintase, D-24(25) esterol metiltransferase, farnesilpirofosfato sintase e a 

farnesiltransferase (DIAS et al., 2009).  

Embora o T. cruzi armazene ergosterol e colesterol no reservossomo, o que poderia 

resultar em baixa susceptibilidade de fármacos que atuam nesta via, a eficácia de inibidores da 

CYP51 em reduzir a parasitemia sanguínea tem sido demonstrada (PEREIRA et al., 2011). 

Entre estes inibidores vale destacar o antifúngico E1224 (3), que se fosse aprovado para uso na 

http://pubs.rsc.org/
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doença de Chagas, seria considerado um exemplo clássico de reposicionamento de fármacos 

(CHEN et al., 2010).  

Outros alvos para intervenção terapêutica bastante promissores são as cisteíno proteases, 

as quais conferem ao parasita uma incrível habilidade de invadir células do hospedeiro, 

inclusive células do sistema imune (ALVAREZ, NIEMIROWICZ, CAZZULO, 2012). As 

cisteíno proteases são enzimas proteolíticas as quais dependem da nucleofilia do grupo tiol de 

um resíduo de cisteína para sua atividade enzimática e que são também funcionalmente diversas 

e amplamente distribuídas (OTTO & SCHIRMEISTER, 1997; SAJID & MCKERROW, 2002). 

Entre as principais cisteíno proteases do T. cruzi destacam-se a cruzaína (gp57/51) e a 

autofagina-4 (TcAtg4), as quais possuem funções distintas, porém complementares. A TcAtg4 

regula as alterações morfológicas do parasita durante o ciclo evolutivo, reciclando proteínas 

localizadas no flagelo parasitário (ALVAREZ, NIEMIROWICZ, CAZZULO, 2012; 

MCKERROW et al., 2006).  

A cruzaína, por sua vez, faz parte da família das papaínas C1 das cisteíno-proteases com 

especificidade intermediária entre as catepsinas L e B, sendo expressa com diferentes níveis 

nos diferentes estágios do parasita e codificada por um alto número de genes (MCKERROW et 

al., 2009). Sua região N-terminal, onde se localiza o sítio catalítico, tem uma homologia com a 

catepsina L humana e com outras cisteíno proteases de protozoários. Porém, diferente das 

catepsinas, a região C-terminal da cruzaína é glicosilada, sugerindo um papel desta enzima 

como um antígeno (Figura 12) (YONG et al., 2000; KERR et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Figura 12 - Estrutura cristalográfica da cruzaína (PBD 3UIT). SA, sítio antigênico; SC, sítio 

catalítico; N, N-terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOREIRA, 2012. 

 

Embora também participe da reciclagem de proteínas lisossomais, além de regular a 

expressão da TcAtg4, o papel da cruzaína em conferir habilidade ao T. cruzi em invadir as 

células do hospedeiro merece destaque. Trabalhos recentes sugerem que a cruzaína participa 

durante a adesão e invasão do parasita em células do sistema imune. Doyle et al. (2011) 

demonstraram que uma cepa do T. cruzi deficiente de cruzaína apresenta viabilidade celular, 

porém não estabelece infecção in vitro (em macrófagos) nem in vivo (com camundongos C3H) 

(DOYLE et al., 2011). Além disso, observaram que macrófagos são ativados quando expostos 

a esta cepa deficiente, o que não acontece com uma cepa funcional ("wild-type") do T. cruzi. 

Logo, estes experimentos sugerem que durante a invasão, a cruzaína degrada proteínas 

secretadas por macrófagos, prevenindo a ativação do sistema imune. 

Ademais, Scharfstein et al. relataram a importância da cruzaína para a manutenção da 

parasitemia no tecido cardíaco durante a fase crônica da doença (MONTEIRO et al., 2006; 

ANDRADE et al., 2012). Estes pesquisadores mostraram que a cruzaína possui uma função 

semelhante à calicreína, degradando o cininogênio em cininas. Estas ativam os receptores 

endoteliais e de bradicininas, o que causa vasodilatação tecidual e consequentemente favorece 

a infecção no tecido cardíaco. Apesar dos efeitos da bradicinina na vasculatura endotelial serem 

antagonizados pela protease conversora de angiotensina, este antagonismo parece não ser 

suficiente.  
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Tendo em vista o importante papel da cruzaína durante a infecção pelo T. cruzi, a 

identificação de inibidores desta enzima tem recebido uma atenção considerável. As principais 

classes de inibidores incluem (Figura 13): (i) derivados peptídicos (5 e 6) (MCKERROW et 

al., 2008); (ii) derivados não-peptídicos (triazóis 7, pirimidinas 8, chalconas 9 e 

tiossemicarbazonas 10) (MOREIRA et al., 2009); (iii) complexos de rênio e ouro (oxorênios 11 

e ciclometalados de ouro 12) (FRICKER et al., 2008); e (iv) doadores de óxido nítrico (nitroso-

tióis 13 e nitrosilo, complexos de ferro e rutênio 16) (SILVA et al., 2007). 

 

Figura 13 - Estrutura cristalográfica da cruzaína de T. cruzi (PDB ID 1ME4). Inibidores da 

enzima alvo de diferentes classes químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIAS et al., 2009 

 

A diversidade química dos inibidores da cruzaína (Figura 13) representa o espaço 

químico-biológico que pode ser explorado, valorizando o papel dos produtos naturais e da 

síntese orgânica como fontes valiosas de moléculas privilegiadas capazes de interagir com 

sistemas biológicos complexos. 
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Outro composto que merece destaque é o K11777 (15), o qual representa um dos 

candidatos a fármacos antichagásicos mais promissores até o momento descritos na literatura. 

Isto porque representa um potente e seletivo inibidor da cruzaína capaz de erradicar o T. cruzi 

em modelos experimentais in vitro e in vivo. Adicionalmente, apresenta comprovada eficácia 

em modelos experimentais de infecção que mimetizam a cardiomiopatia chagásica (ROUSH et 

al., 1998;  BARR et al., 2005; DOYLE et al., 2007). Entretanto, o K11777 (15) é um composto 

peptídico, que possivelmente terá eficácia limitada por via oral (Figura 14). 

 

Figura 14 - Estrutura cristalográfica da cruzaína em complexo com o ligante K11777 (Figura 

gerada pelo Pymol 2.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOREIRA, 2012. 

 

Dessa forma, uma ênfase especial tem sido aplicada para identificar inibidores não 

peptídicos. Com base na relação bioisostérica conhecida entre ligações peptídicas e ureias, os 

primeiros inibidores não peptídicos da cruzaína identificados foram aril-ureias e tioureias, que 

exibiram uma afinidade moderada contra cruzaína e atividade anti-proliferativa em culturas de 

formas amastigotas (DU et al., 2000). Após estas constatações, tiossemicarbazonas e seus 

pirazolina-1-tiocarboxiamida bioisósteros foram explorados como inibidores potenciais da 

cruzaína, uma vez que tioureias e tiossemicarbazonas são classicamente consideradas como 

bioisósteros (HERNANDES et al., 2010). 

 

1.2.2 TIOSSEMICARBAZONAS  

 

1.2.2.1 ASPECTOS QUÍMICOS GERAIS 
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De modo geral, as principais características químicas exibidas pelas tiossemicarbazonas, 

cuja estrutura geral está representada na Figura 15, são sua versatilidade de obtenção e a vasta 

aplicação como intermediários na síntese de muitos núcleos químicos farmacologicamente 

importantes (DU et al., 2002).  

 

Figura 15 - A estrutura química geral das tiossemicarbazonas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DU et al., 2002. 

 

Dentre os heterociclos amplamente aplicados no planejamento de novos fármacos e que 

podem ser obtidos a partir da ciclização das tiossemicarbazonas destacam-se os 1,3-tiazóis 

(SAYDAM & YILMAZ, 2006), 4- tiazolidinonas (AQUINO et al., 2008), 4-tiazolinonas 

(VERMA & SARAF, 2007), 1,3,4-tiadiazóis (BEHROUZI-FARDMOGHADAM et al., 2008), 

entre outros (Figura 16).  

 

Figura - 16. Estrutura química de alguns heterociclos que podem ser obtidos a partir das 

tiossemicarbazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 



38 

 

As tiossemicarbazonas são amplamente estudadas também pelas suas excelentes 

propriedades para formarem complexos organometálicos, comportando-se como agentes 

quelantes (CASAS, TASENDE, SORDO, 2000; ANTONINI et al., 1981). Tiossemicarbazonas 

podem coordenar a vários metais de transição como moléculas neutras bidentadas, na forma de 

tiona ou, após a desprotonação, como ligantes aniônicos, na forma de tiol (NÚÑEZ-

MONTENEGRO, CARBALLO, VÁZQUEZ-LÓPEZ, 2009). Além da porção 

tiossemicarbazida, que confere boa capacidade quelante a estas moléculas através da interação 

dos seus átomos doadores, enxofre da tioamida e nitrogênio da função azometina (C=N), com 

os íons metálicos, a inserção de aldeídos ou cetonas adequadas contendo mais átomos doadores 

pode tornar esses ligantes multidentados, amplificando sua propriedade quelante (BELICCHI-

FERRARI et al., 2007; TANG, WANG, YANG, 2003)  (Figura 17). 

 

Figura 17 - Exemplos de complexos metálicos de tiossemicarbazonas: bidentado (A) e 

tridentado (B). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NÚÑEZ-MONTENEGRO, CARBALLO, VÁZQUEZ-LÓPEZ, 2009. 

 

1.2.2.2 TIOSSEMICARBAZONAS COMO AGENTES ANTI- T. cruzi 

 

Além desta versatilidade química, as tiossemicarbazonas têm ocupado lugar de grande 

destaque no âmbito da Química Medicinal devido ao seu amplo perfil de atividades 

farmacológicas, tais como antitumoral (FEUN et al., 2002) antibacteriana (KASUGA et al., 

2003), antifúngica (OPLETALOVÁ et al., 2008), antiviral (TEITZ et al., 1994), antiprotozoária 

(BHARTI et al., 2002), dentre outras. 

Diversos trabalhos têm considerado a porção tiossemicarbazona, presente na estrutura 

de vários compostos contendo atividade anti-T.cruzi,  como um grupo farmacofórico dotado de  

potencial atividade inibitória da cruzaína (AGUIRRE et al., 2004). Du et al., em 2002, 

descreveram uma nova série de aril-tiossemicarbazonas que se mostraram potentes inibidores 
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desta cisteína protease, de tal maneira que algumas delas também demonstraram ter atividade 

tripanocida in vitro. Estes autores inicialmente descobriram que a 3’-bromopropiofenona-

tiossemicarbazona (16) (Figura 18) inibia a cruzaína com uma CI50 de 100 nM e que poderia 

curar culturas de células de mamíferos infectadas com o T. cruzi. Além disso, não mostrou 

toxicidade para as células de mamíferos nas concentrações em que era tripanocida (DU et al., 

2002). 

  

Figura 18 - Estrutura química do composto líder 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DU et al., 2002. 

 

Após a descoberta deste composto líder, mais de 100 compostos foram projetados e 

sintetizados. Uma relação estrutura-atividade foi estabelecida e, muitos análogos potentes com 

baixos valores de CI50 na faixa de nanomolar foram identificados. A partir desses, foram 

identificados mais oito análogos com atividade anti-T. cruzi no ensaio de cultura de células, na 

época, isso indicou que as aril-tiossemicarbazonas eram protótipos a fármacos tripanocidas (DU 

et al., 2002). 

Dentre esses vários análogos sintetizados, destacou-se a 3,4-dicloroacetofenona-

tiossemicarbazona (17) (Figura 19), essa molécula resultou em um inibidor ainda mais potente 

com valores de CI50 de 50 nM frente a cruzaína, um aumento de cerca de 2 vezes na atividade 

quando comparado ao 16.  
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Figura 19 - Estrutura química do composto 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DU et al., 2002. 

 

Ainda neste trabalho foi proposto um mecanismo de ação no qual a interação entre 

tiossemicarbazonas e a cruzaína acontece via ataque covalente do enxofre do resíduo Cys25 

desta cisteína protease em direção ao carbono da tiocarbonila e transferência de um próton do 

resíduo His159 para o enxofre da tiocarbonila, originando um derivado tetraédrico (Figura 20) 

(DU et al., 2002). 

 

Figura 20 - Mecanismo de ação das tiossemicarbazonas sobre a cruzaína proposto por Du et 

al., 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DU et al., 2002. 
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O grupo de McKerrow demonstrou que alguns derivados do composto 17 apresentaram 

potente atividade em ensaios frente a cruzaína e rhodesaina, proteases cruciais nos ciclos de 

vida do Trypanosoma cruzi e T. brucei rhodesiense, os organismos causadores da doença de 

Chagas e da doença do Sono (GREENBAUM et al., 2004; FUJII et al., 2005).  

Mais adiante, em 2006, Siles et al. demonstraram a síntese de uma série de 

tiossemicarbazonas derivadas do tetrahidronaftaleno, benzofenona e propiofenona, bem como 

investigaram sua capacidade de inibir a atividade da cruzaína (SILES et al., 2006). Os 

resultados obtidos foram comparados ao do potente inibidor 3-bromopropiofenona 

tiossemicarbazona (16) (CI50=100 nM) (Figura 18), descrito anteriormente por Du e 

colaboradores, de tal maneira que revelaram maior potência na inibição por parte dos derivados 

18, 19,  e 20 (Figura 21), em relação a este padrão, com valores CI50 de 80, 24 e 17 nM, 

respectivamente.  

 

Figura 21 - Estruturas químicas dos melhores inibidores da atividade da cruzaína no estudo 

realizado por Siles et al., 2006. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILES et al., 2006. 

 

Conforme pode ser observado, a presença de anéis fenílicos no C1 da tiossemicarbazona 

conferiu maior poder inibitório frente à enzima, em relação à 3-bromopropiofenona 

tiossemicarbazona proposta no trabalho anterior (SILES et al., 2006). 

Mais recentemente, Caputto et al. (2011) avaliaram a atividade anti-T. cruzi de uma 

série de tiossemicarbazonas derivadas de 1-indanonas. De forma geral, tais compostos se 

mostraram ativos frente à forma epimastigota, porém os derivados 21 e 22 merecem destaque 

(Figura 22). Isto porque além de reduzirem de forma eficaz a proliferação do parasita, com 

valores de CI50 de 1,8 e 1,0 µM, respectivamente, exibiram excelentes índices de seletividade 
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(989 e 770, respectivamente), quando testados frente a eritrócitos humanos (CAPUTTO et al., 

2011). 

 

 Figura 22. Estruturas químicas dos compostos 21 e 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAPUTTO et al., 2011. 

 

Além disso, estas tiossemicarbazonas apresentaram o maior potencial inibitório frente à 

cruzaína, com percentuais de inibição de 61 e 67%, respectivamente, em 100 µM, sugerindo 

que elas atuam através deste modo de ação (CAPUTTO et al., 2011).  

De acordo com um estudo de “docking” molecular realizado sobre a cruzaína, ambos os 

compostos ocupam o sítio de ligação ao substrato através do estabelecimento de interações com 

diferentes resíduos (Figura 23). Resíduos Trp177 fazem ligações de hidrogênio com o N4 da 

tiossemicarbazona do inibidor 22 e com o N1 da tiossemicarbazona 21 (Figuras 23A e 23B, 

respectivamente) e resíduos de Gln19 formam ligações de hidrogênio com hidrogênios do N2 

do composto 22 e interagem com o N1 da tiossemicarbazona 21. Além disso, N4 da 

tiossemicarbazona no inibidor 22 faz ligações de hidrogênio com o resíduo His159 e o 

hidrogênio N4 da porção tiossemicarbazona no 21 forma ligação de hidrogênio com o oxigênio 

do CO do resíduo Ser176 (CAPUTTO et al., 2011).  
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Figura 23 - Melhores conformações das tiossemicarbazonas 22(A) e 21 (B) no sítio ativo da 

cruzaína. 

 

Fonte: CAPUTTO et al., 2011.  

 

Logo, os dados de inibição corroboraram com os resultados obtidos a partir deste estudo 

de “docking” molecular (Figura 23), revelando um bom valor preditivo do trabalho realizado 

e demonstrando mais uma vez o potencial inibitório das tiossemicarbazonas (CAPUTTO et al., 

2011).  

Tendo em vista a ampla versatilidade química e biológica das tiossemicarbazonas, seu 

alto potencial anti- T. cruzi e sua capacidade de inibir a enzima cruzaína; nosso grupo planejou 

a síntese de novos derivados das aril-tiossemicarbazonas, com a finalidade de avaliar sua 

atividade tripanocida. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Planejamento estrutural, síntese, avaliação biológica das propriedades anti- T.cruzi e 

estudo das relações estrutura-atividade de aril-tiossemicarbazonas inéditas. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planejar e sintetizar novos derivados das aril tiossemicarbazonas; 

 Determinar as propriedades físico-químicas dos compostos obtidos, bem como elucidar 

suas estruturas químicas através da Espectroscopia de Infravermelho (IV) e de 

Ressonância Magnética Nuclear de Próton (RMN 1H) e Carbono (RMN 13C); com 

análise elementar de C, H, N e S; 

 Realizar análises de cristalografia em raio-X como forma complementar de elucidação; 

 Avaliar os efeitos anti-proliferativos frente à forma epimastigota (cepa Dm28c) e 

citotóxicos frente à forma tripomastigota (cepa Y) do T. cruzi e esplenócitos de 

camundongos BALB/c; 

 Realizar experimentos anti-T. cruzi frente às formas amastigotas e tripomastigotas 

simultaneamente (linhagem Tulahuen) e avaliar a viabilidade celular em linhagens de 

fibroblasto murino L-929; 

 Investigar o potencial inibitório in vitro dos compostos frente à cruzaína; 

 Determinar o tipo de morte celular induzida por estes compostos. 
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2 CAPÍTULO II – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRUTURAL 

 

Conforme demonstrado, as aril-tiossemicarbazonas constituem uma classe de moléculas 

que apresenta relevantes propriedades tripanocidas frente às diversas formas evolutivas do T. 

cruzi, bem como um excelente potencial inibitório sobre a cruzaína. Com base na literatura, 

nosso grupo de pesquisa, em trabalhos anteriores, explorou modificações estruturais em 

algumas aril-tiossemicarbazonas e avaliou o efeito destas sobre a atividade tripanocida. 

Espíndola, em 2010, por exemplo, comparou a capacidade anti-proliferativa frente à forma 

epimastigota de aril-tiossemicarbazonas contendo o grupamento espaçador (-O–CH2-) entre o 

anel fenílico e a porção tiossemicarbazona com a dos análogos desprovidos deste grupamento. 

Conforme mostrado na Figura 24, de um modo geral, houve uma potencialização da atividade 

tripanocida (ESPÍNDOLA, 2010). 

 

Figura 24 - Atividade anti-proliferativa frente à forma epimastigota do T. cruzi de aril-

tiossemicarbazonas contendo o grupamento espaçador (–OCH2-). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

Com o objetivo de identificar análogos estruturais e conformacionais otimizados do 

composto K11777 (15), Brak et al. avaliaram a atividade tripanocida de novos compostos em 
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2008 (BRAK et al., 2008). Neste trabalho, inibidores da cruzaína mais potentes que o K11777 

(15) foram identificados, tais como o composto 27, um inibidor potente (CI50 = 0.01 µM) e 

dotado de propriedades anti-proliferativas (CI50 = 1.0 µM, amastigotas). Em relação aos 

requerimentos estruturais do composto 27, a presença do grupo 2,2`,4,4`-

tetraflúorfenóximetilcetona (28) foi descrito como sendo importante para a propriedade 

inibitória na cruzaína. No entanto, análogos que não apresentavam átomos de flúor no anel 

fenílico também demonstraram capacidade inibitória, denotando a importância do grupamento 

fenóxi para interação com esta enzima (Figura 25) (BRAK et al., 2008; BRAK et al., 2010). 

 

Figura 25 - Estrutura química do composto 27 e a importância do grupamento fenóxi para 

interação com a cruzaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOREIRA, 2012. 

 

Outra estratégia utilizada durante a obtenção do composto 27 foi realizar modificações 

estruturais nos derivados do composto K11777 (15) que permitissem estes estabelecerem 

interações intermoleculares com a região S3 da cruzaína na tentativa de aumentar a afinidade. O 

subsítio S3 da cruzaína é um ambiente hidrofóbico (glicina-65, glicina-66), com exceção dos 

aminoácidos serina-61 e ácido aspártico-60. O composto 27 possui uma geometria semelhante 

à letra "T" (“T-shaped conformation”), com o anel quinolínico orientado na região S3 e o 

fragmento fenoximetil orientado na região S1`da cruzaína (BRAK et al., 2008; BRAK et al., 

2010)  (Figura 26).  
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Figura 26 - A) Composto 27 foi identificado após triagem de diferentes substituíntes (R). B) 

Estrutura cristalina da cruzaína em complexo com o (27) (PDB 3IUT), com destaque para o 

anel quinolínico localizado no subsítio S3 (BRAK et al., 2008; BRAK et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOREIRA, 2012. 

 

 

Moreira, em 2012, comparou um modelo de docagem de 2-iminotiazolidina-4-onas 

(29a–t) na cruzaína com o composto 27 e observou que as 2-iminotiazolidina-4-onas (29a–t) 

não ocupam a região S3 do sitio catalítico da cruzaína (Figura 27). Logo, a inserção de 

substituíntes arilas em C1 da ligação iminíca poderia, eventualmente, melhorar a afinidade dos 

compostos na cruzaína, pois o grupo arila em C1 poderia estar orientado na região S3 da enzima 

numa maneira semelhante ao anel quinolínico do composto 27 (DONNICI et al., 2009; 

MOREIRA, 2012).  
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Figura 27 - A) “Docking” das 2-iminotiazolidina-4-ona (29a–t, azul) na cruzaína. Em 

vermelho, o composto 27 co-cristalizado com a cruzaína (MOREIRA, 2012). Circulo 

destacando a região S3 do sítio catalítico. B) Compostos planejados como análogos otimizados 

2-iminotiazolidina-4-ona. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOREIRA, 2012. 

 

Recentemente, nosso grupo avaliou a atividade anti-T. cruzi de uma série de aril-

tiossemicarbazonas contendo o grupamento espaçador (-O–CH2-) entre o anel fenílico e a porção 

tiossemicarbazona (um grupamento fenóxi), obtidas através da estratégia de homologação. Isto 

conduziu à identificação de potentes agentes anti-T. cruzi, tais como os compostos (30) e (31) 

(Figura 28), que inibiram significativamente a proliferação das formas epimastigotas (CI50 = 

71,5 e 2,2 µM, respectivamente) e demonstraram toxicidade sobre tripomastigotas (CC50 = 1,4 

e 2,2 µM, respectivamente), mas não foram citotóxicos contra esplenócitos de camundongos. 

Além disso, estes compostos induziram morte celular do T. cruzi por um processo de apoptose; 
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no entanto eles não apresentaram atividade inibitória frente à cruzaína (MOREIRA et al., 2014 

[a]). 

 

Figura 28 - Estrutura das tiossemicarbazonas (30) e (31), previamente identificados como 

agentes anti-T. cruzi (MOREIRA et al., 2014 [a]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOREIRA et al., 2014 (a) 

  

Com base na hipótese referida, visamos interromper a planaridade e simetria das aril-

tiossemicarbazonas 30 e 31, o que levaria à obtenção de compostos contendo uma “T-shaped 

conformation” e a um potencial aumento da atividade inibitória sobre a cruzaína e da atividade 

antiparasitária. Entre as modificações químicas necessárias, considerou-se a inserção de 

grupamentos arila ao C1 da ligação imínica, o que poderia alterar ângulos diedros e torcer a 

posição dos anéis arila, produzindo novas tiossemicarbazonas contendo conformação constrita 

(Figura 29) (KÜMMERLE et al., 2009; ISHIKAWA & HASHIMOTO, 2011; KÜMMERLE et 

al., 2012). 
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Figura 29 - Diferença da planaridade molecular entre uma tiossemicarbazona previamente 

investigada (composto 32 (MOREIRA et al., 2014 [a]), lado esquerdo) e uma proposta no 

presente estudo (composto 39h, lado direito). Diagrama ORTEP-3 dos compostos 32 e 39h. 

Deslocamentos elipsóides são desenhados a 50% de probabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

Dessa forma, novas aril-tiossemicarbazonas (38a-l, 39a-t) foram sintetizadas e 

avaliadas como agentes anti-T. cruzi bem como inibidores da cruzaína. Primeiramente, o 

composto 38a foi preparado, o qual contém um anel fenila sem substituinte ligado ao carbono 

imínico, para efeito de comparação com os seus derivados substituídos 38b-h. Após isso, 

substituintes ligados ao anel fenila foram examinados, tais como alquila, alcoxi, átomos de 

halogênio e os anéis fenila, gerando grupos bifenila e naftil. Além disso, foi investigada uma 

vasta gama de substituintes ligados ao anel fenoxil (39a-t), no intuito de avaliar as suas funções 

em termos de contribuições eletrônicas e estéricas para atividade anti-T. cruzi. Foram 

preparados inicialmente derivados contendo anel fenila substituído na posição para, seguido 
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pela obtenção de derivados apresentando substituintes nas posições meta ou orto do anel fenila. 

Derivados contendo dois substituintes ligados ao anel fenila foram sintetizados, bem como a 

substituição de um grupo fenila por um anel naftil. Finalmente, aril- tiossemicarbazonas foram 

sintetizadas contendo grupos metila ou fenila em N4 (38i-l). A manutenção do substituinte 

bromo na posição para em um dos anéis fenílicos se deve ao fato de que alguns estudos 

anteriores demonstraram uma potencialização na atividade anti-T. cruzi de aril-

tiossemicarbazonas contendo tal halogênio nesta posição (ESPÍNDOLA, 2010; MOREIRA et 

al. 2012).  A avaliação da atividade anti-T. cruzi e frente à cruzaína destes compostos (38a-l, 

39a-t) levou à identificação de importantes relações estrutura-atividade. 
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2.2 SÍNTESE DOS COMPOSTOS 

 

Uma vez que o planejamento estrutural foi realizado, objetivou-se a síntese dos novos 

compostos. A obtenção das aril-tiossemicarbazonas (38a-l; 39a-t), como mostrado na Figura 

30, se deu em duas etapas a partir de diferentes fenóis e halo-acetofenonas substituídas, ambos 

adquiridos comercialmente.  

 

Figura 30 - Síntese das aril-tiossemicarbazonas (38a-l, 39a-t).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagentes e condições: (a) K2CO3, KI, acetona, t.a, 3-4 h, rendimentos entre 77 e 95%. (b) HCl, EtOH, banho de 

ultrassom por 2,5-3h, rendimentos entre 69 e 90%. Ph = anel fenila, Ar = anel aromático. 

 

Fonte: Do autor 

 

A primeira etapa reacional consistiu na síntese de diferentes 1-fenóxi-2-acetofenonas 

(35a-h; 36a-t), a partir da O–alquilação dos diferentes fenóis com 2-haloacetofenonas em meio 

básico, através de um mecanismo de Substituição Nucleofílica de 2ª Ordem (SN2). Em trabalhos 

anteriores, reações deste tipo necessitaram ser conduzidas a 80 oC sob agitação magnética 
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vigorosa, com um tempo reacional médio de 5 horas para obter rendimentos satistafatórios 

(AVENIENTE et al., 2003). Neste caso, porém, a utilização apenas de condições brandas 

(agitação magnética e temperatura ambiente) por 3 a 4 horas foram suficientes para obter as 1-

fenóxi-2-acetofenonas (35a-h; 36a-t) com rendimentos variando entre 77 e 95%. 

Estas 1-fenóxi-2-acetofenonas (35a-h; 36a-t) foram submetidas a reações de 

condensação com algumas tiossemicarbazidas (37a-c) para obtenção das inéditas 

tiossemicarbazonas (38a-l; 39a-t).  

Inicialmente, foi utilizada a metodologia clássica baseada na condensação equimolar 

entre aldeídos ou cetonas e tiossemicarbazidas em meio alcoólico sob refluxo, acrescida de 

quantidades catalíticas de ácido (SOMOGYI, 1991; HOLLA et al., 2003). Em virtude dos baixos 

rendimentos obtidos, e com base no trabalho realizado por Hernandes et al. (2010) 

(HERNANDES et al., 2010), decidiu-se alterar a metodologia desta etapa, passando a empregar 

banho de ultrassom ao meio em substituição à utilização do refluxo sob agitação magnética. 

Corroborando com a literatura, os rendimentos reacionais melhoraram assim como os tempos 

reacionais diminuíram, conforme mostra a Figura 31. 

 

Figura 31 - Comparativo dos rendimentos e tempos reacionais de diferentes metodologias 

empregadas na etapa de condensação entre a tiossemicarbazida e os intermediários. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

A purificação dos compostos foi realizada pelo método de recristalização, no qual o 

solvente tolueno mostrou-se o mais adequado. No entanto, para alguns produtos, foi necessário 

efetuar uma segunda recristalização utilizando uma solução hidroalcoólica de etanol a 80% para 

remoção de uma impureza bastante polar, de acordo com a CCD.  
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A estrutura química e a nomenclatura das aril-tiossemicarbazonas (38a-l; 39a-t) 

sintetizadas estão representadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estrutura química e nomenclatura das aril-tiossemicarbazonas (38a-l; 39a-t) 

obtidas. 

38a   

 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-feniletanona 

tiossemicarbazona 

38b 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-p-toluiletanona 

tiossemicarbazona 

38c 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-(4-metoxifenil)  

etanona tiossemicarbazona 

38d 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-(4-fluorofenil) etanona 

tiossemicarbazona 

38e 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-(4-clorofenil)  

etanona tiossemicarbazona 

38f 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-(4-bromofenil)  etanona 

tiossemicarbazona 
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38g 

2-(4-bromofenóxi)-1-(4 fenil)  

feniletanona tiossemicarbazona 

38h 

 
 

 

 

 

2-(4-bromofenóxi)-1-(naftalen-1-il) etanona 

tiossemicarbazona 

38i 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-(4-metoxifenil)  

etanona N-metil tiossemicarbazona 

38j 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-(4-metoxifenil) etanona 

N-fenil tiossemicarbazona 

38k 

2-(4-bromofenóxi)-1-(4-fluorofenil) 

etanona N-metil tiossemicarbazona 

38l 

 
2-(4-bromofenóxi)-1-(4-fluorofenil)  etanona 

N-fenil tiossemicarbazona 
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39a 

 
1-(4-bromofenil)-2-fenoxietanona 

tiossemicarbazona 

39b 

       
1-(4-bromofenil)-2-(4-etilfenoxi)etanona 

tiossemicarbazona  

39c 

 
1-(4-bromofenil)-2-(4-isopropilfenoxi) 

etanona tiossemicarbazona 

39d 

 
1-(4-bromofenil)-2-(4-terc-butilfenoxi)  

etanona tiossemicarbazona 

39e 

 
1-(4-bromofenil)-2-(3-metoxifenoxi) 

etanona tiossemicarbazona 

39f 

 
1-(4-bromofenil)-2-(4-metoxifenoxi)etanona 

tiossemicarbazona 
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39g 

 
N-{4-[2-(4-bromofenil)-2     

oxoetoxi]fenil} acetamida 

tiossemicarbazona 

39h 

 
1-(4-bromofenil)-2-(4-fluorofenoxi)etanona 

tiossemicarbazona 

39i 

 
1-(4-bromofenil)-2-(3-cloro-4-

fluorofenoxi)etanona tiossemicarbazona 

39j 

          
1-(4-bromofenil)-2-(2-clorofenoxi)etanona 

tiossemicarbazona  

39k 

1-(4-bromofenil)-2-(3-

clorofenoxi)etanona tiossemicarbazona 

39l 

     
1-(4-bromofenil)-2-(4-clorofenoxi)etanona 

tiossemicarbazona 
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39m 

 
1-(4-bromofenil)-2-(2,3-diclorofenoxi) 

etanona tiossemicarbazona 

39n 

 
1-(4-bromofenil)-2-(3,4-diclorofenoxi) etanona 

tiossemicarbazona 

39o 

 
1-(4-bromofenil)-2-(3-bromofenoxi) 

etanona tiossemicarbazona 

39p 

 
1-(4-bromofenil)-2-(4-iodofenoxi)etanona 

tiossemicarbazona 

39q 

 
1-(4-bromofenil)-2-(3-

fenilfenoxi)etanona tiossemicarbazona 

39r 

 
1-(4-bromofenil)-2-(4-fenilfenoxi)etanona 

tiossemicarbazona 
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39s 

 
1-(4-bromofenil)-2-(naftalen-1-

iloxi)etanona tiossemicarbazona 

39t 

 
1-(4-bromofenil)-2-(naftalen-2-iloxi)etanona 

tiossemicarbazona 

 

De um modo geral, os compostos foram obtidos em pouco tempo de reação (2,5-3h), a 

partir da alteração da metodologia empregada, como sólidos cristalinos. De acordo com os 

pontos de fusão apresentados e a CCD, mostraram-se puros e os rendimentos de sua obtenção 

variaram entre 69 e 90%.  

Durante a síntese, foi observada a presença de duas manchas muito similares e próximas 

na CCD e, desse modo, pôde-se sugerir que as tiossemicarbazonas foram obtidas como uma 

mistura de diastereoisômeros (Z) e (E) em torno da ligação imínica C=N. 

A caracterização das estruturas químicas das aril-tiossemicarbazonas sintetizadas foi 

realizada através da análise de dados fornecidos por técnicas espectroscópicas de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) de 1H e 13C, bem como de infravermelho (IV).  

A análise inicial dos espectros de IV teve como objetivo identificar a presença das 

bandas de absorção referentes aos principais grupamentos químicos característicos dos 

compostos desta série.  

A confirmação estrutural foi realizada através da análise dos espectros de RMN 1H, nos 

quais o cálculo das integrais da área dos picos nos forneceu uma importante informação acerca 

do número de átomos de hidrogênio que a molécula possui. Por meio da atribuição dos valores 

das constantes de acoplamento (J), foi possível também predizer a disposição dos grupos 

funcionais. Foram também analisados conjuntamente os dados espectroscópicos fornecidos 

pela técnica de RMN 13C, com o intuito de caracterizar de maneira inequívoca a estrutura destas 

tiossemicarbazonas. 

Nos espectros de IV dos compostos desta série foram observadas bandas de absorção na 

região de 3314 - 3474 cm-1, as quais foram atribuídas às freqüências de estiramento assimétrico 

e simétrico da função NH2, tal como observado nos trabalhos realizados por Holla et al. (2003) 
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e Santhakumari et al. (2010) (HOLLA et al., 2003; SANTHAKUMARI et al., 2010). Estas 

bandas são exemplificadas na Figura 32, a qual apresenta o espectro referente à 

tiossemicarbazona 38b. No caso dos compostos 38i-l, porém, foi observada apenas uma das 

bandas de absorção, uma vez que estes compostos apresentam substituintes em N-4. 

 

Figura 32 - Espectro de IV referente à tiossemicarbazona 38b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

Nos espectros de RMN 1H das tiossemicarbazonas sintetizadas a presença dos 

hidrogênios da função NH2 foi confirmada como dois singletos largos com deslocamentos 

químicos distintos, variando de 8,04 a 8,40 e 8,39 a 8,58 ppm, como exemplificado pelo 

espectro do composto 39p na Figura 33. Esta diferença é atribuída à barreira rotacional da 

ligação C-N que ocorre nas tiossemicarbazonas, em virtude de seu caráter parcialmente duplo 

(FERRARI et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2008). Por outro lado, os espectros das 

tiossemicarbazonas 38i e 38k, as quais possuem substiuintes metila na posição N-4, 

apresentaram um sinal de quarteto relativo ao hidrogênio de NH. Já a substituição em N-4 por 

uma fenila fez com que os espectros dos compostos 38j e 38l possuíssem um singleto referente 

ao grupo NH. 
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Figura 33 - Espectro de RMN 1H referente à tiossemicarbazona 39p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

A banda de absorção no IV encontrada em freqüências entre 3167 e 3294 cm-1 nos 

espectros das aril-tiossemicarbazonas pertencentes a esta série foi atribuída ao estiramento da 

ligação N-H hidrazínico, o qual está exemplificado na Figura 32 e corrobora com os dados 

obtidos por Santhakumari et al. (2010) e Hernandes et al. (2010) (SANTHAKUMARI et al., 

2010; HERNANDES et al., 2010). No espectro de RMN 1H de todas estas tiossemicarbazonas 

foi observado um singleto com deslocamentos químicos que variaram de 9,73 a 11,02 ppm, o 

qual foi atribuído a este hidrogênio do N-H hidrazínico, de acordo com Núñez-Montenegro et 

al. (Ex.: Composto 39p, Figura 33), corroborando com os dados obtidos a partir da técnica de 

IV (NÚÑEZ-MONTENEGRO, CARBALLO, VÁZQUEZ-LÓPEZ, 2008).  

A presença de bandas de absorção nos espectros de IV entre 1201 e 1254 cm-1 foram 

atribuídas à freqüência de estiramento assimétrico da função C-O-C, que geralmente é 

observada na região de 1200 – 1275 cm-1 em alquil-aril-éteres (SILVERSTEIN & WEBSTER, 

2006). Logo, a presença destes sinais, exemplificados no espectro do composto 38b (Figura 

32), sugere a realização com sucesso da etapa de eterificação.  

A confirmação se deu pela presença de um pico que integrou para dois hidrogênios nos 

espectros de RMN, com deslocamentos químicos que variaram entre 5,02 e 5,50 ppm, o qual 

δ 10,90 (s largo, 1H, NH) 

δ 8,52 (s largo, 1H, NH2) 
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foi atribuído aos hidrogênios metilênicos (-O-CH2-), como pode ser observado no espectro do 

composto 39p (Figura 33) e evidenciado no trabalho realizado por Hernandes et al. (2010) 

(HERNANDES et al., 2010). Esta atribuição levou em consideração a influência do efeito 

diamagnético local causado pelo átomo de oxigênio próximo (bastante eletronegativo), bem 

como do efeito anisotrópico gerado pelo movimento dos elétrons π da ligação imínica sobre 

estes hidrogênios metilênicos. Isto porque, na ausência desses efeitos de desblindagem, 

hidrogênios metilênicos apresentam menores valores de deslocamento químico em relação aos 

demonstrados por esta série de moléculas.  

Já o sucesso da metodologia empregada na condensação entre as 1-fenóxi-2-

acetofenonas e a tiossemicarbazida, foi confirmado por meio da presença no espectro de IV das 

tiossemicarbazonas sintetizadas de uma banda de absorção forte entre 1590 e 1616 cm-1. Esta 

foi atribuída à freqüência de estiramento da ligação C=N (Figura 32) e, algumas vezes, 

apareceu quase superposta pela banda larga das ligações C=C dos aromáticos (HERNANDES 

et al., 2010). Outro fator que indica a realização desta etapa é a ausência do sinal relativo ao 

estiramento da ligação C=O do intermediário, o qual normalmente é observado como uma 

banda bastante intensa entre 1790 e 1700 cm-1 (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2006).  

Nos espectros de RMN 13C, por sua vez, os sinais existentes com deslocamentos 

químicos entre 60,8 e 62,1 ppm para os compostos desta série foram atribuídos à absorção do 

carbono metilênico (-O-CH2-), o qual é observado como o mais blindado. Os sinais encontrados 

nos espectros entre 141,8 e 143,9 ppm foram atribuídos ao carbono da função CH=N, como 

pode ser observado no espectro do composto 39p (Figura 34) (HERNANDES et al., 2010). 
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Figura 34 - Espectro de RMN 13C referente à aril-tiossemicarbazona 39p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

Portanto, estes dados estão de acordo com os obtidos pelas técnicas de IV e RMN 1H e 

confirmam mais uma vez o sucesso da realização das etapas de eterificação e condensação dos 

intermediários com a tiossemicarbazida, respectivamente. Os demais picos de absorção 

relativos às novas aril-tiossemicarbazonas sintetizadas são exemplificados também no espectro 

do composto 39p (Figura 34) 

A inexistência da banda característica do C-SH nos espectros de IV, a qual é observada 

em geral na região de 2500 – 2600 cm-1, segundo Tarasconi et al. (2000) e Bharti et al. (2003), 

sugere a forma tiona das tiossemicarbazonas sintetizadas (Figura 32) (TARASCONI et al., 

2000; BHARTI et al., 2003).  A obtenção desta forma foi comprovada pela presença, nos 

espectros de RMN 13C (Figura 34), de picos de absorção com os maiores deslocamentos 

químicos, variando de 178,9 a 179,7 ppm, os quais foram atribuídos ao carbono da tiocarbonila 

(C=S), bastante desblindado, dados estes que corroboram com Hernandes et al. (2010) 

(HERNANDES et al., 2010). 

Nos espectros de RMN 1H da maioria das tiossemicarbazonas (38a-l; 39a-t), foram 

observados sinais duplicados, sobretudo dos hidrogênios referentes ao metileno. A duplicação 

δ 179,2 (C=S) 

δ 157,5 (C–O, Ar) 

δ 142,8 (C=N) 

δ 137,9 (CH Ar) 

δ 134,8 (Cq Ar) 

δ 131,1 (CH Ar) 

δ 117,6 (CH Ar) 

δ 84,1 (Cq Ar) 
δ 60,8 (CH2) 

δ 129,2 (CH Ar) 

δ 122,8 (Cq Ar) 

(39p) 
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destes sinais pode estar associada à presença de rotâmeros ou diastereoisômeros nas amostras, 

de modo que os picos possuem integração relativa distinta. Os dois sinais relativos aos 

hidrogênios do metileno no composto 39p (Figura 33) apresentam uma diferença de 

deslocamento químico em torno de 0,3 ppm; no caso de rotâmeros, geralmente se observa dois 

sinais quase que sobrepostos. Estas observações são sugestivas da formação de uma mistura de 

diastereoisômeros (Z) e (E). 

A próxima etapa visou definir a configuração do isômero principal por meio de análise 

cristalográfica. Um único cristal apropriado para análise de raios-X foi coletado a partir das 

tiossemicarbazonas 38e e 39h. Como se mostra na representação ORTEP-3 das 

tiossemicarbazonas 38e e 39h (Figura 35), os átomos de enxofre e N2 estão no mesmo lado, 

caracterizando uma configuração Z para a ligação C1=N2. Estes compostos apresentaram 

deslocamentos químicos nos espectros de RMN 1H similares às demais tiossemicarbazonas 

(38a-l, 39a-t); portanto, é justo sugerir que o isômero principal para estas tiossemicarbazonas 

tem uma configuração Z em torno desta ligação. 

 

Figura 35 - A) Estruturas dos possíveis estereoisômeros e B) representação ORTEP-3 para a 

estrutura de cristal das tiossemicarbazonas 38e e 39h, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 
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Por outro lado, em trabalhos anteriores desenvolvidos por nosso grupo (MOREIRA et 

al., 2012; MOREIRA et al., 2014 [a]) foram obtidas aril-tiossemicarbazonas que exibiram 

configuração E para esta ligação. A principal característica estrutural que distingue as 

tiossemicarbazonas (38a-l, 39a-t) em relação àquelas obtidas anteriormente (MOREIRA et al., 

2012; MOREIRA et al., 2014 [a]) é a presença de um grupo fenila em C1. Logo, esta inversão 

da configuração em torno dessa ligação parece estar relacionada à presença deste grupo (Figura 

36). 

 

Figura 36 - Influência do substituinte volumoso (C1) sobre a configuração molecular. * 

tiossemicarbazonas previamente investigadas, composto 40 (MOREIRA et al., 2012) e 

composto 32 (MOREIRA et al., 2014 [a]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

A proporção dos estereoisômeros Z:E foi estimada considerando a intensidade relativa 

dos sinais dos prótons do metileno nos espectros de RMN 1H e variou de acordo com o composto 

(Apêndice A). No espectro do composto 39c, por exemplo, apenas um sinal foi detectado, 

sugerindo que foi obtido na forma de um único estereoisômero (Z) ou que a proporção do 

isômero minoritário (E) foi tão baixa que não foi detectado durante a análise. Em relação aos 

compostos 38i, 38l, 39a, 39n e 39p, a proporção relativa de estereoisômeros (Z:E) foi: 38i 

(89,24: 10,76), 38l (91,50: 8,50), 39a (93,49: 6,51), 39n (96,46: 03:54), 39p (95,22: 4,78), 

respectivamente. 
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2.3 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA 

 

2.3.1 ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA FRENTE ÀS FORMAS EXTRACELULARES 

DO T. cruzi E CITOTOXICIDADE CONTRA CÉLULAS DE MAMÍFEROS  

 

Primeiramente, os compostos 38a-l e 39a-t foram avaliados contra as formas 

epimastigota e tripomastigota do T. cruzi. A atividade antiparasitária foi determinada via 

contagem do número de parasitas em uma câmara de Neubauer e cálculo da concentração do 

composto teste que resultou em 50% de inibição (CI50, epimastigotas) ou 50% de citotoxicidade 

(CC50, tripomastigotas). A citotoxicidade em células de mamíferos foi determinada em 

esplenócitos de camundongos e medida pela incorporação de [3H]-timidina, de tal maneira que 

os resultados foram expressos como a maior concentração não citotóxica (MCN). O 

Benznidazol e o nifurtimox foram usados como drogas antiparasitárias de referência e exibiram 

valores de CC50 de 6,2 e 2,7 µM contra tripomastigotas, respectivamente. Como padrão, os 

compostos que apresentaram valores de CC50 ≤ 6,2 µM contra tripomastigotas foram 

considerados potentes compostos anti-T. cruzi. Os resultados estão expostos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Atividade anti-T.cruzi frente às formas epimastigota e tripomastigota e 

citotoxicidade contra esplenócitos. 

Comp. Ar’/Ar R T. cruzi Citotoxicidade 

MCN [µM] [c] 
Epimastigotas 

CI50 [µM] [a] 

Tripomastigotas 

CC50 [µM] [b] 

      

38a Ph H 14.5 2.4 68.6 

38b 4-CH3 Ph H 3.7 3.1 13.2 

38c 4-OCH3 Ph H 3.1 5.0 2.5 

38d 4-F Ph H 3.8 3.6 2.6 

38e 4-Cl Ph H 3.6 5.3 12.5 

38f 4-Br Ph H 11.9 3.9 22.6 

38g 4-Ph Ph H 3.9 2.1 2.3 

38h α-naftil H 7.5 14.7 2.4 

38i 4-OCH3 Ph Me 4.5 3.6 NT 

38j 4-OCH3 Ph Ph 10.2 ND NT 

38k 4-F Ph Me 15.7 7.4 NT 

38l 4-F Ph Ph ND 15.6 NT 
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39a Ph H 3.0 6.6 137.3 

39b 4-CH2CH3 Ph H 2.1 1.8 2.6 

39c 4-CH(CH3)2 Ph H 3.8 2.9 >246.0 

39d 4-C(CH3)3 Ph H 5.2 2.2 2.4 

39e 3-OCH3 Ph H 3.7 1.2 2.5 

39f 4-OCH3 Ph H 1.8 3.7 <2.5 

39g 4-NHCOCH3 

Ph 

H 15.6 3.5 2.4 

39h 4-F Ph H 1.8 3.1 2.6 

39i 3-Cl, 4-F Ph H 3.4 1.7 2.4 

39j 2-Cl Ph H 3.5 6.0 <2.5 

39k 3-Cl Ph H 2.2 1.6 2.5 

39l 4-Cl Ph H 4.6 5.7 <2.5 

39m 2,3-diCl Ph H 4.4 5.7 23.1 

39n 3,4-diCl Ph H 1.8 3.0 <2.3 

39o 3-Br Ph H 3.9 6.2 2.7 

39p 4-I Ph H 2.9 2.1 2.1 

39q 3-Ph Ph H 4.4 28.3 2.3 

39r 4-Ph Ph H 4.1 12.3 22.7 

39s α-naftil H 3.0 3.4 2.4 

39t β-naftil H 5.3 5.0 2.4 

BDZ ---- ---- 48.8 6.2 96.1 

NFX ---- ---- 5.7 2.7 3.5 
MCN = maior concentração não citotóxica; ND = não determinado; NT = não testado; BDZ = benznidazol; 

NFX=nifurtimox. [a] Determinada 5 dias após incubação com compostos, usando epimastigotas da cepa Dm28c. 

[b] Determinada 24h após incubação com compostos, usando tripomastigotas da cepa Y. CI50 = Concentração 

inibitória para 50%. CC50 = concentração citotóxica para 50%.Os valores de CC50 e CI50 foram calculados usando 

concentrações em triplicata e o experimento foi repetido, de tal maneira que somente valores com desvio padrão 

médio < 10% foram considerados. [c] A viabilidade celular de esplenócitos de camundongos BALB/c foi 

determinada 24h após o tratamento.  

 

Foi abordada inicialmente a atividade antiparasitária contra a forma tripomastigota. Ao 

analisar a atividade das aril-tiossemicarbazonas 38a-h, em que as variações estruturais foram 

realizadas na posição para do anel fenila oriundo das 2-haloacetofenonas (Ar'), observou-se 

que, em geral, as substituições no anel não favoreceram a atividade tripanocida. O composto 

38a (CC50 = 2,4 µM), sem substituintes neste anel fenila, foi um dos compostos mais potentes 

da série (38a-h), com atividade superior inclusive às drogas de referência BDZ e NFX (CC50 = 

6,2 e 2,7 µM, respectivamente). 

Comparando a atividade das aril-tiossemicarbazonas substituídas (38b-h) com o BDZ, 

todas elas exibiram maior toxicidade contra tripomastigotas do que esta droga de referência, 
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com exceção do composto 38h (CC50 = 14,7 µM). A ligação de grupos doadores de elétrons, 

tais como metila (38b, CC50 = 3,1 µM) e metóxi (38c, CC50 = 5,0 µM), ao anel fenila na posição 

para causou diminuição da atividade antiparasitária. Substituições na posição para do anel 

fenila por átomos de halogênio -F (38d, CC50 = 3,6 µM), -Cl (38e, CC50 = 5,3 µM) e -Br (38f, 

CC50 = 3,9 µM) também resultaram em compostos menos ativos em relação ao derivado não 

substituído (38a). Além disso, não houve correlação entre o tamanho do raio atômico do 

halogênio e a atividade antiparasitária. Por outro lado, a ligação de um segundo anel fenila na 

posição para conduziu a um ligeiro aumento na atividade frente a esta forma evolutiva, como 

pode ser observado para o composto 38g (CC50 = 2,1 µM). Estes dados mostraram semelhança 

com os obtidos no estudo de Moreira et al., no qual a 4-tazolidinona contendo um grupo fenila 

na posição 4 do anel fenila derivado de 2-haloacetofenonas foi uma das mais ativas contra o 

parasita (MOREIRA et al., 2014 [b]). Curiosamente, o composto 38h (CC50 = 14,7 µM), que 

contém um grupo α-naftil volumoso e hidrofóbico tal qual o bifenila do composto 38g, exibiu 

a menor atividade entre as tiossemicarbazonas 38a-h. 

Ao avaliar a atividade tripanocida das tiossemicarbazonas 38i-l, pôde-se observar que a 

substituição na posição N4 reduziu a toxicidade contra a forma tripomastigota, na maioria dos 

casos. Por exemplo, comparando diretamente a atividade dos compostos 38k (N4-Me, CC50 = 

7,4 µM) e 38l (N4-Ph, CC50 = 15,6 µM) com a do análogo não substituído (38d, CC50 = 3,6 

µM), uma grande redução é observada após esta substituição. 

No que se refere à toxicidade contra tripomastigotas das aril-tiossemicarbazonas 39a-t, 

cujas variações estruturais ocorrem no anel fenóxi (Ar), todas elas exibiram atividade superior 

ou similar à droga de referência benznidazol, com exceção dos compostos 39q (CC50 = 28,3 

µM) e 39r (CC50 = 12,3 µM). Além disso, a funcionalização do anel fenoxi foi geralmente 

benéfica para a atividade tripanocida, uma vez que o composto 39a (CC50 = 6,6 µM), derivado 

não substituído, foi menos ativo em relação aos compostos substituídos (com exceção dos 

compostos 39q e 39r). 

Em comparação com o composto 39a, a atividade anti-T. cruzi aumentou quando um 

grupo alquila foi ligado à posição para do anel fenoxi. A tiossemicarbazona 39b (CC50 = 1,8 

µM), contendo um grupo etila, foi cerca de três vezes mais ativo. Os compostos 39c (CC50 = 

2,9 µM) e 39d (CC50 = 2,2 µM), que possuem grupos alquila ramificados, também demostraram 

maior atividade antiparasitária, porém com menos intensidade do que o análogo de cadeia 

alquila linear (39b). A ligação de grupos metóxi ao anel fenila também gerou compostos mais 

ativos, tal como pode ser observado para as tiossemicarbazonas 39e (CC50 = 1,2 µM) e 39f 

(CC50 = 3,7 µM), substituídas nas posições meta e para, respectivamente. No entanto, o 
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composto 3-metóxi substituído (39e) foi o mais potente de todas as tiossemicarbazonas 

avaliadas neste estudo, aproximadamente cinco vezes mais ativo do que o BDZ. A ligação de 

um grupo acetamida à posição para do anel fenoxi (39g, CC50 = 3,5 µM) aumentou a atividade 

em comparação com 39a. Entretanto, este aumento não foi tão significativo quanto o que foi 

observado em trabalho anterior do nosso grupo, no qual o derivado contendo tal substituinte foi 

um dos mais ativos (MOREIRA et al., 2014 [a]). 

A atividade antiparasitária contra tripomastigotas de tiossemicarbazonas contendo 

diferentes halogênios ligados ao anel fenóxi também foi avaliada. Todos os derivados contendo 

halogênios foram mais ativos em relação à tiossemicarbazona não substituída (39a), revelando 

a importância dessa modificação estrutural para a atividade antiparasitária. Ao comparar a 

atividade dos compostos 39p (CC50 = 2,1 µM), 38f (CC50 = 3,9 µM) e 39l (CC50 = 5,7 µM), 

que apresentam os átomos -I, -Br e -Cl na posição para do anel fenóxi, respectivamente, foi 

observado um aumento potencial da atividade anti-T. cruzi de acordo com o aumento do raio 

atômico do halogênio ligado. Esta tendência também foi notada em estudo prévio do nosso 

grupo (MOREIRA et al., 2014 [a]). Analisou-se também o efeito da ligação de átomos de cloro 

em diferentes posições do anel fenóxi, orto (39j, CC50 = 6,0 μM), meta (39k, CC50 = 1,6 μM) 

e para (39l, CC50 = 5,7 μM). A substituição em meta originou o derivado clorado mais ativo e 

um dos compostos mais ativos neste estudo. Ademais, a dissubstituição por átomos de 

halogênio no anel fenóxi deu origem aos compostos 39i (3-Cl, 4-F-Ph), 39m (2,3-diCl-Ph) e 

39n (3,4-diCl-Ph). Estes compostos foram mais ativos em relação ao composto 39a, 

especialmente a tiossemicarbazona 39i, uma das mais tripanocidas da série (CC50 = 1,7 μM). 

A atividade anti- T. cruzi dos compostos 39p, 38f e 39l aumentou de acordo com o raio 

atômico dos seus átomos de halogênio, sugerindo que o efeito estérico do ligante é importante. 

Com base nisto, foram obtidas as tiossemicarbazonas 39q e 39r, as quais possuem um segundo 

anel fenila ligado ao anel fenóxi nas posições 3 e 4, respectivamente. Os compostos 39s e 39t, 

contendo um anel naftil ligado nas posições α e β, respectivamente, também foram avaliados. 

As tiossemicarbazonas contendo bifenila 39q (CC50 = 28,3 μM) e 39r (CC50 = 12,3 μM) foram 

inativas, enquanto as que possuem o grupo naftil 39s (CC50 = 3,4 μM) e 39t (CC50 = 5,0 μM) 

apenas mantiveram a atividade antiparasitária, com a substituição na posição α sendo mais 

favorável. Conforme observado, não somente os efeitos estéricos e hidrofóbicos dos 

substituintes no anel fenóxi contribuem para a potencialização da atividade tripanocida. 

Uma vez que a atividade tóxica de todos os compostos (38a-l, 39a-t) sobre a forma 

tripomastigota do T. cruzi foi determinada, seu efeito anti-proliferativo frente à forma 

epimastigota foi investigado. O BDZ, um dos fármacos de referência utilizados nos 
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experimentos, exibiu uma CI50 de 48,8 μM, enquanto o NFX apresentou uma CI50 de 5,7 μM 

sobre esta forma do parasita. Todas as tiossemicarbazonas testadas foram mais ativas do que a 

droga de referência BDZ. 

Em relação à citotoxicidade sobre os esplenócitos de camundongo, a maioria das aril-

tiossemicarbazonas avaliadas neste estudo (38a-l, 39a-t) causou toxicidade superior ao 

benznidazol, com a exceção do composto 39a, não-tóxico em concentrações até 137,3 μM, e o 

composto 39c, que não exibiu citotoxicidade na concentração mais elevada testada (246,0 μM). 

Considerando a seletividade, a aril-tiosemicarbazona 39c destacou-se entre todos os compostos 

avaliados, pois além de exibir excelente atividade sobre ambas as formas extracelulares do T. 

cruzi, demonstrou menor citotoxicidade em esplenócitos do que os medicamentos de referência. 

Além disso, em 1997 Lipinski et al. reuniu algumas das propriedades consideradas 

importantes para estudar a farmacocinética e o desenvolvimento de drogas. De acordo com eles, 

uma molécula que atendesse a, no mínimo, três dos critérios apresentaria uma boa 

farmacocinética e seria um bom candidato a fármaco (LIPINSKI et al., 1997). É interessante 

notar que os valores calculados na Tabela 3 mostram que a tiossemicarbazona 39c, bem como 

o derivado não substituído (39a), cumprem os critérios de Lipinski. Por outro lado, 

experimentalmente tem sido notado que tiossemicarbazonas estruturalmente simples 

apresentam solubilidade aquosa limitada. 

 

Tabela 3 - Critérios de Lipinski para as tiossemicarbazonas 39a e 39c. 

Composto 
MM 

(g/mol) 

C log 

P 

Doadores 

ligações H 

Receptores 

ligações H 
Critérios atendidos 

Regra <500 <5 <5 <10 3, no mínimo 

39a 364,26 3,57 3 5 Todos 

39c 406,34 4,81 3 5 Todos 

 

 

2.3.2 ATIVIDADE ANTI-T. cruzi FRENTE ÀS FORMAS AMASTIGOTAS E 

TRIPOMASTIGOTAS INFECTANTES DE CÉLULAS DE VERTEBRADOS 

  

Devido à boa atividade demonstrada contra as formas epimastigota e tripomastigota do 

T. cruzi, os compostos também foram testados in vitro contra a forma amastigota, a qual 

representa a forma intracelular do parasita. Para isso, foi utilizado um sistema de cultura de 

células de tecido que possibilita avaliar a atividade contra formas amastigotas e tripomastigota 

simultaneamente. Isto porque o longo tempo do ensaio (sete dias) permite que os compostos 
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atuem sobre tripomastigotas liberados a partir de quatro dias após a infecção. Este método é 

considerado o método in vitro de escolha para triagem de drogas anti-T. cruzi, pois simula o 

ciclo de vida do parasita (ROMANHA et al., 2010; LOPES et al., 2011). 

Os resultados foram expressos como a percentagem de inibição de crescimento do 

parasita após tratamento com cada composto. Um teste de viabilidade celular foi realizado para 

avaliar a citotoxicidade dos compostos contra a linhagem celular de fibroblastos de murinos L-

929 (ROMANHA et al., 2010; LOPES et al., 2011). As concentrações que causam 50% de 

inibição do crescimento do parasita (CI50) foram determinadas para os compostos mais ativos 

(aqueles que apresentaram inibição superior a 70% no rastreio inicial a 100 µM) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Atividade anti-T. cruzi contra as formas amastigotas e tripomastigotas infectando 

células de vertebrado e atividade inibitória frente à cruzaína.  

Com

p 
Ar’/Ar R 

T.cruzi 

CI50 [µM] 

Fibroblasto 

CC50 [µM] 
IS [a] 

Inibição da 

cruzaína 

[%][b] 

 

38a Ph H 10.2 <27.5 <2.7 67.6 ± 6.8 

38b 4-CH3 Ph H 7.9 13.2 1.7 70.9 ± 2.6 

38c 4-OCH3 Ph H 11.9 <25.4 <2.1 38.7 ± 7.9 

38d 4-F Ph H 10.7 <26.2 <2.5 53.1 ± 5.0 

38e 4-Cl Ph H 14.8 25.1 1.7 67.5 ± 6.2 

38f 4-Br Ph H <8.1 22.6 >2.8 11.8 ± 13.2 

38g 4-Ph Ph H 3.3 22.7 6.9 
88.9 ± 2.6 

(0.6 ± 1.5) 

38h α-naftil H 4.8 12.1 2.5 73.6 ± 8.3 

38i 4-OCH3 Ph Me ND ND ---- 29.8 ± 9.0 

38j 4-OCH3 Ph Ph ND ND ---- 42.8 ± 16.6 

38k 4-F Ph Me ND ND ---- 30.0 ±5.4 

38l 4-F Ph Ph ND ND ---- 35.0 ± 5.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

39a Ph H 5.4 54.9 10.2 61.8 ± 9.1 

39b 4-CH2CH3 Ph H 6.4 <25.5 <4.0 75.1 ± 5.8 

39c 4-CH(CH3)2 Ph H 12.3 24.6 2.0 49.7 ± 6.4 

39d 4-C(CH3)3 Ph H 15.2 23.8 1.6 85.3 ± 5.1 
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39e 3-OCH3 Ph H 9.9 50.7 5.1 62.8 ± 4.7 

39f 4-OCH3 Ph H 8.9 101.5 11.4 75.8 ± 1.1 

39g 
4-NHCOCH3 

Ph 
H 43.2 94.9 2.2 80.7 ± 3.5 

39h 4-F Ph H 15.7 52.3 3.3 
84.0 ± 1.3 

(0.4 ± 2.1) 

39i 3-Cl, 4-F Ph H 9.0 48.0 5.3 
93.7 ± 5.8 

(0.07 ± 1.2) 

39j 2-Cl Ph H 13.5 25.1 1.9 58.9 ± 6.3 

39k 3-Cl Ph H 25.1 <50.2 <2.0 51.8 ± 6.3 

39l 4-Cl Ph H 11.2 <25.1 <2.2 76.3 ± 2.4 

39m 2,3-diCl Ph H 10.8 23.1 2.8 81.8 ± 6.6 

39n 3,4-diCl Ph H 8.3 23.1 2.8 
99.1 ± 1.5 

(0.008 ± 1.6) 

39o 3-Br Ph H 149.4 >180.5 >1.2 81.3 ± 1.4 

39p 4-I Ph H 8.6 <20.4 2.4 63.3 ± 10.2 

39q 3-Ph Ph H >181.7 ND ---- 65.4 ± 17.3 

39r 4-Ph Ph H 76.6 90.8 1.2 63.7 ± 23.1 

39s α-naftil H 48.3 <96.5 <2.0 ND 

39t β-naftil H 13.5 >193.1 >14.3 72.1 ± 9.2 

BD

Z 
----  3.8 2381 625 ---- 

BDZ=benznidazol. ND=não determinado; [a] Índice de seletividade (IS) consiste na razão entre a viabilidade 

cellular de fibroblastos de murino (CC50) e a CI50 sobre o T. cruzi. [b] Os compostos foram testados a uma 

concentração de 50 µM e a percentagem de inibição da atividade catalítica foi determinada; valores entre 

parênteses são os valores de CI50 em µM e representam o desvio padrão médio para três medições.  

 

A maioria dos compostos exibiram atividade frente a estas formas do parasita, com 12 

compostos (38a-b, 38f-h, 39-b, 39e-f, 39i, 39n, 39p) mostrando uma CI50 ≤ 10 µM. Além disso, 

as tiossemicarbazonas 38g, 38h e 39a (CI50 = 3,3, 4,8 e 5,4 µM, respectivamente) apresentaram 

atividade anti-T. cruzi comparável ao benznidazol. 

Analisando a atividade das tiossemicarbazonas 38a-h, observou-se que, em relação ao 

composto 38a (CI50 = 10,2 µM), a presença de um grupo metila na posição para do anel de 

fenila (38b) ligeiramente melhorou a atividade. Já a tiossemicarbazona 38c, que também 

contém um grupo doador de elétrons (OCH3) na mesma posição, foi menos ativo (CI50 = 11,9 

µM). A substituição por halogênios no anel fenílico (4-F, 38-d; 4-Cl; 38e; 4-Br, 38f) de um 

modo geral não contribuiu para a atividade contra as formas intracelulares e tripomastigota, 

exceto para o derivado 4-bromo 38f (CI50 = 8,1 µM). Por sua vez, o composto 38g (CI50 = 3,3 

µM), o qual apresenta um anel fenila na mesma posição, foi o composto testado mais ativo, 

sugerindo que a presença de substituintes volumosos e hidrofóbicos, como bromo e fenila, pode 

estar associada a uma melhoria da atividade antiparasitária. Adicionalmente, a 

tiossemicarbazona 38h (CI50 = 4,8 µM), também contendo um grupamento hidrofóbico e 
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volumoso (naftil), está entre as mais ativas da série, denotando que a natureza estérica destes 

grupos influencia positivamente a atividade frente a estas formas do parasita. 

Considerando a atividade anti-T. cruzi das tiossemicarbazonas 39a-t frente a estas 

formas do parasita, observa-se que as substituições no anel fenóxi (Ar) deram origem a 

compostos menos ativos, quando comparados com o derivado não substituído 39a (CI50 = 5,4 

µM). No entanto, algumas relações estrutura-atividade foram identificadas nesta série. Ao 

comparar, por exemplo, a atividade dos compostos 39b, 39c e 39d (CI50 = 6,4; 12,3 e 15,2 µM, 

respectivamente), nota-se uma redução de acordo com o aumento da ramificação na cadeia 

alquila ligada à posição para do anel fenóxi. Uma potencialização da atividade anti- T. cruzi 

foi constatada à medida que aumentou o raio atômico do halogênio ligado ao anel na mesma 

posição, obedecendo à seguinte ordem: 39h (4-F, CI50 = 15,7 µM) <39l (4-Cl, CI50 = 11,2 µM) 

<38f (4-Br, CI50 = 8,1 µM) ~ 39p (4-I CI50 = 8,6 µM) (Figura 37). 

 

 Figura 37 - Relação entre o raio atômico do halogênio e a atividade antiparasitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

Ademais, a presença dos halogênios na posição 4 do anel contribuiu mais 

significativamente para a atividade do que na posição 3, tal como é visto na comparação dos 

compostos 39l (4-Cl, CI50 = 11,2 µM) e 38f (4-Br, CI50= 8,1 µM) com os compostos 39k (3-

Cl, CI50 = 25,1 µM) e 39o (3-Br, CI50 = 149,4 µM), respectivamente. 

A citotoxicidade dos compostos ativos sobre fibroblastos não infectados foi estabelecida 

in vitro para avaliar a seletividade dos seus efeitos anti-parasitários. O índice de seletividade 

(IS) foi calculado como a razão entre o valor da CC50 em células não infectadas (citotoxicidade) 

e o valor da CI50 em células do parasita (Tabela 4). Embora a maior parte dos compostos tenha 

exibido baixa seletividade, as tiossemicarbazonas 39a, 39f e 39t demonstraram seletividade 

moderada (IS> 10), sugerindo que estes compostos podem ser protótipos para novas drogas 

tripanocidas. 
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2.3.3 ATIVIDADE DE INIBIÇÃO CATALÍTICA FRENTE À CRUZAÍNA 

 

No intuito de investigar um possível mecanismo de ação, os compostos foram testados 

frente à enzima cruzaína do T. cruzi. A inibição da atividade enzimática da cruzaína por todos 

os compostos foi medida usando um ensaio baseado na competição com o substrato Z-Fen-Arg-

aminometilcumarina (Z-FR-AMC) (FERREIRA et al., 2009). Todos os compostos foram 

testados a 50 µM e apenas os que apresentaram um valor de inibição > 70% foram selecionados 

para determinação dos valores de CI50. Porém, não foi possível estabelecer os valores de CI50 

de alguns compostos que demonstraram percentagem de inibição acima deste valor (70%), 

devido à sua baixa solubilidade. Desse modo, foi impossível alcançar um valor de inibição da 

cruzaína elevado o suficiente (> 85%) para construção de uma boa curva. Por conseguinte, em 

alguns casos, a discussão foi realizada em termos de percentagem de inibição da enzima 

(Tabela 4). 

Analisando o potencial inibitório das tiossemicarbazonas 38a-h, observou-se que a 

presença dos substituintes metóxi e halogênios -F, -Cl e -Br na posição 4 do anel fenila Ar' não 

favoreceu a atividade inibitória, em relação ao composto não substituído 38a. Por outro lado, 

os compostos 38b (4-CH3), 38g e 38h mostraram bons percentuais de inibição (70,9, 88,9 e 

73,6%, respectivamente), de tal maneira que o 38g apresentou uma CI50 de 0,6 ± 1,5 µM. Uma 

característica comum dos dois últimos compostos é a presença de grupos volumosos e 

hidrofóbicos, bifenila (38g) e naftil (38h), ligados a C1; modelos prévios de “docking” 

demonstraram interação de grupos dessa natureza com o subsítio S3 da enzima (MOREIRA et 

al., 2012). 

As tiossemicarbazonas 38i-l mostraram-se pouco ativas contra a cruzaína, denotando 

que substituições em N4 por grupamentos metila e fenila não são favoráveis para a inibição 

enzimática. Estes resultados corroboram com dados obtidos no estudo conduzido por Du et al. 

(DU et al., 2002), no qual constatou-se que a ligação de vários radicais alquila e arila nesta 

posição resultou em compostos inativos. 

Levando em consideração o potencial inibitório das aril-tiossemicarbazonas 39a-t, nas 

quais as variações estruturais foram realizadas no anel fenóxi Ar, nota-se que vários (39b, 39d, 

39f-i, 39l-o, 39t) exibiram percentagens de inibição superiores a 70%. Em relação ao composto 

39a, substituições na posição para do anel fenila com os substituintes alquila etil (39b) e t-butil 

(39d) causaram um aumento da atividade, enquanto a tiossemicarbazona 39c (4-i-propil) foi 

menos ativa. 
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A adição de substituintes metoxil nas posições 3 e 4 do anel fenóxi (39e e 39f, 

respectivamente) favoreceram ligeiramente a inibição da enzima, de modo que o composto 

substituído na posição 4 (39f) foi mais ativo. O trabalho realizado por Du et al. (DU et al., 2002) 

e Siles et al. (SILES et al., 2006) revelou que a presença de halogênios no anel fenila de muitas 

aril-tiossemicarbazonas contribui para a inibição da cruzaína. De fato, nossas 

tiossemicarbazonas contendo halogênios (F, Cl, Br, I) no anel fenila (38f, 39h-p) geralmente 

demonstraram bons percentuais de inibição. De um modo geral, estes valores diminuíram de 

acordo com o aumento do raio atômico do halogênio ligado ao anel fenila na posição 4, como 

pode ser observado para os compostos 39h (4-F)> 39l (4-Cl)> 38f (4-Br), com os seguintes 

valores:  84,0 (CI50 = 0,4 ± 2,1 µM), 76,3 e 11,8%, respectivamente. Além disso, a 

dissubstituição do anel fenila com átomos de halogênios potencializou o poder inibitório frente 

à enzima, tal como observado para as tiossemicarbazonas 39i (3-Cl, 4-F) 39m (2,3-diCl) e 39n 

(3,4-diCl), com percentuais de inibição de 93,7, 81,8 e 99,1%, respectivamente. Por sua vez, os 

compostos 39i e 39n foram os mais potentes frente à cruzaína no presente estudo, exibindo 

valores de CI50 de 0,07 ± 1,2 e 0,008 ± 1,6 µM, respectivamente. 

Corroborando com nossos resultados, Du et al. demonstraram que a aril-

tiossemicarbazona contendo cloro nas posições 3 e 4 do anel fenila foi a mais ativa entre as 

testadas em seu trabalho (DU et al., 2002). Outra tiossemicarbazona que se destacou nos estudos 

realizados por estes autores e por Siles et al. foi a que continha um átomo de bromo na posição 

3 do anel fenila. De modo semelhante, o composto 39o, que contém a mesma substituição no 

anel fenóxi, apresentou uma percentagem de inibição de 81,3% (DU et al., 2002; SILES et al., 

2006). 

Levando em conta todas as aril-tiossemicarbazonas avaliadas (38a-l, 39a-t), os 

compostos 38g, 39d, 39g-i, e 39m-o inibiram a atividade da cruzaína em mais de 80% no 

“screening” a 50 µM. Entretanto, a CI50 foi determinada apenas para os compostos 38g, 39h-i 

e 39n. Adicionalmente, as tiossemicarbazonas 39i e 39n merecem destaque, pois demonstraram 

valores de CI50 de 0,07 ± 1,2 e 0,008 ± 1,6 µM, respectivamente, comparáveis aos inibidores 

da cruzaína mais potentes descritos na literatura, tais como o composto K11777 (CI50 = 0,004 

µM) (BRYANT et al., 2009). 

Porém, estas tiossemicarbazonas 39i e 39n não foram as mais ativas contra o parasita in 

vitro, embora a tiossemicarbazona 39i (CC50 = 1,7 µM) esteja entre as três mais ativas sobre a 

forma tripomastigota. Isto pode estar relacionado ao fato de que o teste in vitro frente à cruzaína 

foi realizado diretamente na enzima isolada, sem o efeito das barreiras biológicas do parasita, 

tais como a permeabilidade celular. Ademais, é provável que nossos compostos atuem também 
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por outros mecanismos de ação, já que alguns deles exibiram modesta porcentagem de inibição 

da cruzaína e boa atividade in vitro contra o parasita. 

O fato é que esta estratégia de ruptura da planaridade das tiossemicarbazonas 

mencionadas acima (Figura 29) (MOREIRA et al., 2014 [a]), proporcionando uma 

conformação em forma de “T” através da inserção de grupos arila em C1 parece ter sido eficaz. 

Comparando diretamente a percentagem de inibição da cruzaína do composto 30 com a do 

composto 39g, observa-se que o composto 30 não inibiu a enzima, mesmo a uma concentração 

de 100 µM. Já a tiossemicarbazona 39g, contendo uma conformação em forma de “T”, inibiu a 

enzima com uma percentagem de cerca de 80,7% em uma concentração de 50 µM, a metade da 

concentração empregada para o composto anterior. Em adição aos compostos 30 e 31, nenhuma 

das tiossemicarbazonas avaliadas neste estudo anterior (MOREIRA et al., 2014 [a]) demonstrou 

atividade relevante sobre a cruzaína. 

 

2.3.4 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

Após constatar que estas tiossemicarbazonas foram capazes de eliminar o parasita T. 

cruzi, o próximo passo foi entender como levam à morte celular. Portanto, tripomastigotas 

pertencentes à cepa Y foram tratadas com 0,5 µM (valores médios de CC50) ou 5,0 µM (10x 

valores de CC50) de cada tiossemicarbazona e incubadas durante 24 h. As células foram então 

coradas com iodeto de propídio (IP) e examinadas por citometria de fluxo. Confome mostrado 

na Tabela 5, o controle positivo (Triton X) conduziu a 67% de células coradas positivamente 

para o IP. Quando comparado às células não tratadas, a maioria das células de parasitas tratadas 

com as tiossemicarbazonas foram coradas positivamente pelo IP. As tiossemicarbazonas 39c e 

39n foram as mais ativas, exibindo atividade dependente da concentração (Figura 38). Além 

disso, sob uma concentração de 5,0 µM estes compostos 39c e 39n induziram a morte celular 

do parasita de maneira mais eficiente do que o benznidazol na sua maior concentração (25 µM). 

Diante disso, sugere-se que o tratamento baseado nestas tiossemicarbazonas provoca a morte 

celular do parasita por necrose. 
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Tabela 5 - Análise de tripomastigotas coradas positivamente com IP. 

 

Composto Concentração (μM) 
% células coradas 

positivamente por IPa 

Triton X-100 (10 μL) - 67.8 

BDZ 5.0 4.2 

BDZ 25 56.4 

39c 0.5 2.3 

39c 5.0 42.2 

39i 0.5 2.7 

39i 5.0 34 

39n 0.5 2.3 

39n 5.0 44.9 
a Os valores foram tomados a partir de duas leituras diferentes de, pelo menos, 10000 eventos 24 h após a incubação 

com tripomastigotas da cepa Y.  

 

Figura 38 – Análise da citometria de fluxo referente ao composto 39c.  
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Tripomastigotas da cepa Y foram tratados com composto 39c durante 24 h. Parasitas foram examinadas por 

citometria de fluxo com coloração de IP. Painel (A): não tratada; (B): controle positivo (Triton X-100); (C): 

tiossemicarbazona 39c a 1,0 μM; (D): tiossemicarbazona 39c a 5,0 μM. E) A tiossemicarbazona 39c induz necrose 

de uma maneira de concentração-resposta. A percentagem de células em cada quadrante esquerdo representa a não 

corada; Quadrantes P5 representam IP. Dois experimentos independentes foram executados e cada concentração 

de composto foi testada em duplicata.  

 

 

 

 

 

 

E 



79 

 

3 CAPÍTULO III – PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 CROMATOGRAFIAS 

 

As reações em banho de ultrassom foram realizadas em um instrumento Unique EM-

804 TGR, com uma frequência de 40 kHz, uma potência nominal de 180 W e sem aquecimento 

externo. As cromatografias em camada delgada (CCD) foram realizadas em placas de Sílica 

Gel 60 F254, Merck contendo indicador fluorescente F254 de 0,25 mm de espessura. A leitura 

das mesmas foi realizada através de radiação de ultravioleta (UV) no comprimento de onda (λ) 

de 254 nm. 

 

3.1.2 PONTOS DE FUSÃO 

 

Os pontos de fusão foram medidos em capilares usando um aparelho de Thomas Hoover 

(FISATOM 430 D) e os valores não foram posteriormente corrigidos. Quando não especificado 

pela abreviação “dec” (decomposição), os valores indicam que os produtos se fundiram sem 

aparente decomposição da amostra.  

 

3.1.3 ESPECTROSCOPIAS DE IV, RMN 1H E RMN 13C E ANÁLISE ELEMENTAR 

 

Para todos os compostos inéditos, foram feitas as análises de RMN de 1H e 13C, de modo 

que o DEPT foi empregado para confirmar a atribuição dos carbonos. Os espectros de RMN 1H 

e 13C foram adquiridos nos instrumentos Varian modelo Unity Plus (400 MHz para 1H; 100 

MHz para 13C) ou Bruker AMX (300 MHz para 1H e 75.5 MHz para o 13C) utilizando DMSO-

d6 como solvente. Os deslocamentos químicos (δ) foram reportados em ppm, utilizando 

tetrametilsilano como referência interna. As constantes de acoplamento foram medidas em Hz, 

e as multiplicidades dos sinais foram designadas da seguinte forma: s – singleto, d – dubleto, 

dd – duplo dubleto, t – tripleto, q – quarteto, m – multipleto.  

Os espectros de IV moram obtidos em espectrofotômetro BRUKER IFS-66, em discos 

de KBr. Já as análises elementares, foram realizadas no instrumento Carlo Erba, modelo E-

1110. 
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3.1.4 EQUIPAMENTOS  

 

 Bomba de vácuo (MICRONAL 

BA525S); 

 Placas de agitação e aquecimento 

(FISATOM 752A); 

 Estufa (NOVA TÉCNICA NT 

513); 

 Vidraria geral; 

 Evaporador rotativo 

(FISATON 802); 

 Capela com exaustão; 

 Balança semi-analítica (BEL 

MARK 220); 

 Freezer; 

 Dessecador 

 Ultrassom 

(ULTRACLEANER 1400ª) 

 

 Contador Beta de Cintilação 

 

 Citômetro de fluxo 

FACSCalibur  

 Espátulas e pinças metálicas 

 Câmara de Neubauer 

 Difratômetro Enraf-Nonius Kappa CCD 

 Fluorímetro de sinergia 2 (Biotek) 

 

  

  

3.1.5 REAGENTES E SOLVENTES 

 

Os reagentes foram adquiridos da Acros Organics, Fluka, Vetec ou Sigma-Aldrich, 

enquanto que os solventes foram provenientes da Vetec ou Dinâmica. Os solventes deuterados 

(DMSO-d6) são da marca CIL (Tédia Brazil). Tiossemicarbazida foi adquirida pela Sigma-

Aldrich.  

 

 Tiossemicarbazidas  KI 

 Fenóis substituídos  NaOH 
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 2-halo-acetofenonas 

substituídas 

 NaCl 

 K2CO3  MgSO4 

 SiO2  HCl conc. 

 Hexano  DMSO-d6 

 Acetona  Éter dietílico 

 Etanol e metanol  Meio de cultura RPMI 1640 

 Soro bovino fetal  Saponina 

 Timidina tritiada [3H]  LIT (“Liver infusion triptose”) 

 DMSO  Meio R9 (Sigma-Aldrich) 

 Hemina (Sigma-Aldrich)  Vermelho de clorofenol 

 Gentamicina (Novafarma, 

Anápolis, Brasil) 

 Corante alamarBlue® 

 Glutamina  beta-mercaptoetanol 

 AcONa   iodeto de propídio (IP) 

 Triton X-100  Cruzaína 
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3.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.2.1 QUÍMICA 

 

3.2.1.1 PROCEDIMENTO PARA SÍNTESE DAS ARIL-TIOSSEMICARBAZONAS (38a-a; 

39a-t) 

A síntese das novas aril-tiossemocarbazonas foi realizada em duas etapas a partir de 

diferentes fenóis e 2-halo-acetofenonas. 

 

3.2.1.1.1 Síntese das 1-fenóxi-2-acetofenonas (35a-h; 36a-t). Exemplo para a 2-(4-

bromofenoxi)-1-(4-metoxifenil)etan-1-ona (35c) 

 

A um balão de fundo redondo com capacidade para 100 mL foram adicionados 13,2 

mmol (2,3 g) de 4-bromofenol, 35 mL de acetona, 13,2 mmol (1,8 g) de K2CO3 em pó e KI em 

quantidade catalítica. A mistura foi mantida sob agitação magnética à temperatura ambiente. 

Após 30 minutos, 8,8 mmol (2,0 g) de 2-bromo-1-(4-metoxifenil) etan-1-ona foram adicionados 

em porções. A reação foi mantida sob agitação magnética à temperatura ambiente durante 3,0 

horas. Depois de completada a reação, a mistura reacional foi filtrada, de modo que o 

sobrenadante foi evaporado sob pressão reduzida e o precipitado (K2CO3) descartado. Após 

evaporação, foi obtido um sólido, o qual foi ressuspenso usando éter dietílico e depois filtrou-

se. O cristal obtido foi transferido para um dessecador e colocado sob vácuo em SiO2. O produto 

resultante foi usado na etapa seguinte sem purificação adicional. 

 

3.2.1.1.2 Síntese das tiossemicarbazonas (38a-l, 39a-t). Exemplo para a 2-(4-bromofenoxi)-1-

(4-metoxifenil)etan-1-ona tiossemicarbazona (38c) 

 

Em um balão de fundo redondo de 100 mL, 8,1 mmol (2,6 g) da 1-fenoxi-2- acetofenona 

35c foram dissolvidos em 30 mL de EtOH, seguido da adição de quatro gotas de HCl. O balão 

foi submetido a um banho de ultrassom (40 kHz, 180 W) e, sob sonicação, 10,5 mmol (1,0 g) 

da tiossemicarbazida 37a foram adicionados em porções ao meio reacional. Após 2,5 h, a 

mistura foi arrefecida a 0 °C e o precipitado foi filtrado num funil de Buchner com um filtro de 

disco sinterizado, “lavado” com água fria, etanol e, em seguida, seco sobreem SiO2. Após a 

secagem, o produto foi recristalizado utilizando tolueno. 
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3.2.1.2 DADOS FÍSICO-QUÍMICOS E ESPECTROSCÓPICOS DAS ARIL-

TIOSSEMICARBAZONAS (38a-l; 39a-t) 

 

2-(4-bromofenóxi)-1-feniletanona tiossemicarbazona (38a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H14BrN3OS. 

 M.M: 364,26 g/mol. 

 Sólido bege; Rendimento: 88%; P.F: 144-146 °C; Rf: 0,44 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3423 e 3314 (NH2); 3235 (NH hidrazínico); 1599 (C=N). 

 RMN 1H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,83 (s largo, 1H, NH); 8,48 (s largo, 1H, 

NH2); 8,09 (s largo, 1H, NH2); 7,92 – 7,90 (m, 2H, Ar-H); 7,49 (dd, 2H, J = 2,10 Hz, J 

= 9,30 Hz, Ar-H); 7,41 – 7,38 (m, 3H, Ar-H); 6,96 (dd, 2H, J = 2,10 Hz, J = 9,30 Hz, 

Ar-H); 5,32 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (75,5 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 157,0 (C–O, Ar); 143,7(C=N); 

135,6 (Cq Ar); 132,1 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 128,2 (CH Ar); 127,0 (CH Ar); 117,1 

(CH Ar); 112,7 (Cq Ar); 61,3 (CH2). 

 Análise calculada para C15H14BrN3OS: C, 49,46; H, 3,87; N, 11,54. Encontrado: C, 

49,88; H, 3,86; N, 11,97. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-p-toluiletanona tiossemicarbazona (38b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C16H16BrN3OS. 

 M.M: 379,29 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 73%; P.F: 138 °C; Rf: 0,48 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3417 e 3322 (NH2); 3239 (NH hidrazínico); 1601 (C=N). 

 RMN 1H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,76 (s largo, 1H, NH); 8,45 (s largo, 1H, 

NH2); 8,05 (s largo, 1H, NH2); 7,80 (d, 2H, J = 8,10 Hz, Ar-H); 7,48 (dd, 2H, J = 2,40 

Hz, J = 6,90 Hz, Ar-H); 7,19 (d, 2H, J = 8,10 Hz, Ar-H); 6,94 (dd, 2H, J = 2,40 Hz, J = 

6,90 Hz, Ar-H); 5,29 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (75,5 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,0 (C=S); 156,9 (C–O, Ar); 143,8 (C=N); 

138,9 (Cq Ar); 132,8 (Cq Ar); 132,1 (CH Ar); 128,9 (CH Ar); 126,9 (CH Ar); 117,1 

(CH Ar); 112,7 (Cq Ar); 61,3 (CH2); 20,8 (CH3). 

 Análise calculada para C16H16BrN3OS: C, 50,80; H, 4,26; N, 11,11. Encontrado: C, 

50,40; H, 4,25; N, 11,55. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-metoxifenil)etanona tiossemicarbazona (38c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C16H16BrN3O2S. 

 M.M: 394,29 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 76%; P.F: 109-110 °C; Rf: 0,43 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3414 e 3334 (NH2); 3247 (NH hidrazínico); 1600 (C=N). 

 RMN 1H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,71 (s largo, 1H, NH); 8,41 (s largo, 1H, 

NH2); 8,04 (s largo, 1H, NH2); 7,88 (dd, 2H, J = 1,20 Hz, J = 8,70 Hz, Ar-H); 7,49 (dd, 

2H, J = 1,50 Hz, J = 9,00 Hz, Ar-H); 6,95 (dd, 2H, J = 1,50 Hz, J = 9,00 Hz, Ar-H); 

6,93 (dd, 2H, J = 1,20 Hz, J = 8,70 Hz, Ar-H); 5,29 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (75,5 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178,9 (C=S); 160,2 (C Ar - OCH3); 156,9 (C–

O, Ar); 143,7 (C=N); 132,1 (CH Ar); 128,6 (CH Ar); 127,9 (Cq Ar); 117,2 (CH Ar); 

113,6 (CH Ar); 112,7 (Cq Ar); 61,3 (CH2); 55,2 (CH3). 

 Análise calculada para C16H16BrN3O2S: C, 48,74; H, 4,09; N, 10,66. Encontrado: C, 

48,53; H, 3,95; N, 1073. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-fluorofenil)etanona tiossemicarbazona (38d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H13BrFN3OS. 

 M.M: 382,25 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 69%; P.F: 160-161 °C; Rf: 0,47 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3413 e 3339 (NH2); 3241 (NH hidrazínico); 1606 (C=N). 

 RMN 1H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,84 (s largo, 1H, NH); 8,47 (s largo, 1H, 

NH2); 8,13 (s largo, 1H, NH2); 8,00  – 7,95 (m, 2H, Ar-H); 7,48 (dd, 2H, J = 2,10 Hz, J 

= 6,90 Hz, Ar-H); 7,23  – 7,17 (m, 2H, Ar-H); 6,94 (dd, 2H, J = 2,10 Hz, J = 6,90 Hz, 

Ar-H); 5,30 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (75,5 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 164,4 (Cq Ar); 161,1 (Cq Ar); 

156,9 (C–O, Ar); 142,9 (C=N); 132,1 (CH Ar); 129,4 (CH Ar); 117,1 (CH Ar); 115,1 

(CH Ar); 112,8 (Cq Ar); 61,2 (CH2). 

 Análise calculada para C15H13BrFN3OS: C, 47,13; H, 3,43; N, 10,99. Encontrado: C, 

47,61; H, 2,87; N, 10,80. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-clorofenil)etanona tiossemicarbazona (38e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H13BrClN3OS. 

 M.M: 398,71 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 71%; P.F: 158-160 °C; Rf: 0,51 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3413 e 3336 (NH2); 3249 (NH hidrazínico); 1597 (C=N). 

 RMN 1H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,88 (s largo, 1H, NH); 8,50 (s largo, 1H, 

NH2); 8,15 (s largo, 1H, NH2); 7,94 (dd, 2H, J = 1,80 Hz, J = 8,40 Hz, Ar-H); 7,48 (dd, 

2H, J = 1,80 Hz, J = 8,40 Hz, Ar-H); 7,42  (dd, 2H, J = 1,80 Hz, J = 8,70 Hz, Ar-H); 

6,94 (dd, 2H, J = 1,80 Hz, J = 8,70 Hz, Ar-H); 5,30 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (75,5 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 156,9 (C–O, Ar); 142,6 (C=N); 

134,5 (Cq Ar); 133,9 (Cq Ar); 132,1 (CH Ar); 128,9 (CH Ar); 128,2 (CH Ar); 117,1 

(CH Ar); 112,8 (Cq Ar); 61,0 (CH2). 

 Análise calculada para C15H13BrClN3OS: C, 45,19; H, 3,29; N, 10,54. Encontrado: C, 

44,95; H, 2,83; N, 10,54. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-bromofenil)etanona tiossemicarbazona (38f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H13Br2N3OS. 

 M.M: 443,16 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 82%; P.F: 149-150 °C; Rf: 0,52 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3415 e 3333 (NH2); 3251 (NH hidrazínico); 1597 (C=N). 

 RMN 1H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,90 (s largo, 1H, NH); 8,52 (s largo, 1H, 

NH2); 8,16 (s largo, 1H, NH2); 7,88 (dd, 2H, J = 1,80 Hz, J = 9,00 Hz, Ar-H); 7,57 (dd, 

2H, J = 1,80 Hz, J = 9,00 Hz, Ar-H); 7,49  (dd, 2H, J = 1,50 Hz, J = 8,70 Hz, Ar-H); 

6,94 (dd, 2H, J = 1,50 Hz, J = 8,70 Hz, Ar-H); 5,30 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (75,5 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 156,9 (C–O, Ar); 142,7 (C=N); 

134,8 (Cq Ar); 132,1 (CH Ar); 131,1 (CH Ar); 129,1 (CH Ar); 122,8 (Cq Ar); 117,1 

(CH Ar); 112,8 (Cq Ar); 61,0 (CH2). 

 Análise calculada para C15H13Br2N3OS: C, 40,65; H, 2,96; N, 9,48. Encontrado: C, 

41,09; H, 3,55; N, 9,11. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-fenil)feniletanona tiossemicarbazona (38g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C21H18BrN3OS. 

 M.M: 440,36 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 70%; P.F: 127-128 °C; Rf: 0,41 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3424 e 3330 (NH2); 3236 (NH hidrazínico); 1597 (C=N). 

 RMN 1H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,88 (s largo, 1H, NH); 8,51 (s largo, 1H, 

NH2); 8,16 (s largo, 1H, NH2); 8,02 (d, 2H, J = 8,70 Hz, Ar-H); 7,72 – 7,67 (m, 4H, Ar-

H); 7,51 – 7,38 (m, 5H, Ar-H); 6,99 (d, 2H, J = 9,00 Hz, Ar-H); 5,36 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (75,5 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,6 (C=S); 157,1 (C–O, Ar); 143,9 (C=N); 

139,9 (Cq Ar); 138,5 (Cq Ar); 134,6 (Cq Ar); 133,1 (CH Ar); 130,3 (CH Ar); 128,4 

(CH Ar); 126,7 (CH Ar); 124,5 (CH Ar); 122,8 (CH Ar); 120,3 (CH Ar); 112,3 (Cq Ar); 

62,0 (CH2);  

 Análise calculada para C21H18BrN3O: C, 57,28; H, 4,12; N, 9,54. Encontrado: C, 57,11; 

H, 3,75; N, 9,35. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(naftalen-1-il)etanona tiossemicarbazona (38h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C19H16BrN3OS. 

 M.M: 414,32 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 78%; P.F: 77-80 °C; Rf: 0,48 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3417 e 3332 (NH2); 3248 (NH hidrazínico); 1610 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,88 (s largo, 1H, NH); 8,58 (s largo, 1H, 

NH2); 8,40 (s largo, 1H, NH2); 8,24 (d, 2H, Ar-H); 7,96 – 7,88 (m, 3H, Ar-H); 7,54 – 

7,48 (m, 4H, Ar-H); 7,58 (d, 2H, Ar-H); 5,45 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,6 (C=S); 157,5 (C–O, Ar); 143,9 (C=N); 

133,7 (Cq Ar); 133,5 (Cq Ar); 133,1 (Cq Ar); 132,6 (CH Ar); 129,0 (CH Ar); 128,1 

(CH Ar); 127,9 (CH Ar); 127,3 (CH Ar); 127,2 (CH Ar); 126,8 (CH Ar); 124,9 (CH 

Ar); 117,7 (CH Ar); 113,3 (Cq Ar); 61,7 (CH2). 

 Análise calculada para C19H16BrN3OS: C, 55,08; H, 3,89; N, 10,14. Encontrado: C, 

54,80; H, 4,07; N, 10,01. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-metoxifenil) etanona N-metil tiossemicarbazona (38i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C17H18BrN3O2S. 

 M.M: 408,31 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 80%; P.F: 143-146 °C; Rf: 0,51 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3332 (NH); 3254 (NH hidrazínico); 1554 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,73 (s largo, 1H, NH); 8,62 (q, 1H, J = 4,39 

Hz, NH); 7,87 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,47 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 6,94 (d, 2H, 

J = 8,79 Hz, Ar-H); 6,94 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H), 5,28 (s, 2H, CH2); 3,79 (s, 3H, 

OCH3); 3,05 (d, 3H, J = 4,39 Hz, CH3). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178,5 (C=S); 160,2 (Cq Ar); 156,9 (C–O, Ar); 

143,4 (C=N); 132,1 (CH Ar); 128,6 (CH Ar); 128,0 (Cq Ar); 117,1 (CH Ar); 113,6 (CH 

Ar); 112,7 (Cq Ar); 61,4 (CH2); 55,2 (OCH3); 31,1 (CH3). 

 Análise calculada para C17H18BrN3O2S: C, 50,01; H, 4,44; N, 10,29. Encontrado: C, 

54,80; H, 4,57; N, 10,01. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-metoxifenil) etanona N-fenil tiossemicarbazona (38j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C22H20BrN3O2S. 

 M.M: 470,38 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 79%; P.F: 159-162 °C; Rf: 0,53 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3255 (NH); 3210 (NH hidrazínico); 1550 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,05 (s largo, 1H, NH-Ar); 10,14 (s largo, 1H, 

NH); 7,96 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,57 (d, 2H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,50 (d, 2H, J = 

8,79 Hz, Ar-H); 7,38 (dd, 2H, J = 7,99, 7.19 Hz, Ar-H); 7,22 (t, 1H, J = 7,19 Hz, Ar-

H); 6,99 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6,95 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 5,36 (s, 2H, CH2); 

3,79 (s, 3H, CH3). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 176,9 (C=S); 160.4 (Cq Ar); 156,9 (C–O, Ar); 

144,6 (C=N); 139,0 (C–NH, Ar); 132,1 (CH Ar); 128,9 (CH Ar); 128,1 (CH Ar); 127,8 

(Cq Ar); 125,9 (CH Ar); 125,4 (CH Ar); 117,2 (CH Ar); 113,7 (CH Ar); 112,8 (Cq Ar); 

61,6 (CH2); 55,2 (CH2).  

 Análise calculada para C22H20BrN3O2S: C, 56,18; H, 4,29; N, 8,93. Encontrado: C, 

59,88; H, 4,49; N, 9,05. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-fluorofenil) etanona N-metil tiossemicarbazona (38k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C16H15BrFN3OS. 

 M.M: 396,28 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 83%; P.F: 128-130 °C; Rf: 0,49 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3345 (NH); 3249 (NH hidrazínico); 1561 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,87 (s largo, 1H, NH); 8,62 (q, 1H, J = 4,39 

Hz, NH); 7,96 (dd, 2H, J = 5,59, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,47 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 

7,22 (dd, 2H, J = 5,59, J = 7,99 Hz, Ar-H); 6,93 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 5,30 (s, 2H, 

CH2); 3,05 (d, 3H, J = 4,39 Hz, CH3).  

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178,7 (C=S); 163,9 (Cq Ar); 161,5 (Cq Ar); 

156,9 (C–O, Ar); 142,7 (C=N); 132,1 (CH Ar); 129,3 (CH Ar); 117,1 (CH Ar); 115,1 

(CH Ar); 112,8 (Cq Ar); 61,3 (CH2); 31,2 (CH3). 

 Análise calculada para C16H15BrFN3OS: C, 48,50; H, 3,82; N, 10,60. Encontrado: C, 

48,78; H, 3,94; N, 10,25. 
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2-(4-bromofenóxi)-1-(4-fluorofenil) etanona N-fenil tiossemicarbazona (38l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C21H17BrFN3OS. 

 M.M: 458,35 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 82%; P.F: 174-175 °C; Rf: 0,51 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3284 (NH); 3238 (NH hidrazínico); 1552 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,18 (s largo, 1H, NH-Ar); 10,21 (s largo, 1H, 

NH); 8,06 (dd, 2H, J = 5,19, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,55 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 7,50 

(d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,39 (dd, 2H, J = 5,19, J = 8,39 Hz,  Ar-H); 7,24 (t, 1H, J = 

6,79 Hz, Ar-H); 7,23 (dd, 2H, J = 6,79, J = 8,79 Hz, Ar-H); 6,98 (d, 2H, J = 8,39 Hz, 

Ar-H); 5,38 (s, 2H, CH2).  

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 177,3 (C=S); 164,1 (Cq Ar); 161,6 (Cq Ar); 

156,9 (C–O, Ar),  143,7 (C=N); 139,0 (C–NH, Ar); 132,1 (CH Ar); 129,7 (CH Ar); 

128,1 (CH Ar);  126,1 (CH Ar); 125,5 (CH Ar); 117,1 (CH Ar); 115,1 (CH Ar); 112,8 

(Cq Ar); 61,6 (CH2).  

 Análise calculada para C21H17BrFN3OS: C, 55,03; H, 3,74; N, 9,17. Found: C, 55,38; 

H, 3,49; N, 9,15. 
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1-(4-bromofenil)-2-fenoxietanona tiossemicarbazona (39a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H14BrN3OS. 

 M.M: 364,26 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 87%; P.F: 173-176°C; Rf: 0,46 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3419 e 3371 (NH2); 3249 (NH hidrazínico); 1609 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,87 (s largo, 1H, NH); 8,51 (s largo, 1H, 

NH2); 8,15 (s largo, 1H, NH2); 7,89 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 8,79 

Hz, Ar-H); 7,29–7,34 (m, 2H, Ar-H); 6,93–6,99 (m, 3H, Ar-H); 5,31 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 157,5 (C–O, Ar); 143,2 (C=N); 

134,9 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,4 (CH Ar); 129,1 (CH Ar); 122,7 (Cq Ar); 121,3 

(CH Ar); 114,7 (CH Ar); 60,9 (CH2).  

 Análise calculada para C15H14BrN3OS: C, 49,46; H, 3,87; N, 11,54. Encontrado: C, 

49,36; H, 3,91; N, 11,66. 
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1-(4-bromofenil)-2-(4-etilfenoxi)etanona tiossemicarbazona (39b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C17H18BrN3OS. 

 M.M: 392,31 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 72%; P.F: 142-144°C; Rf: 0,48 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3419 e 3369 (NH2); 3248 (NH hidrazínico); 1610 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,83 (s largo, 1H, NH); 8,51 (s largo, 1H, 

NH2); 8,15 (s largo, 1H, NH2); 7,89 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 8,79 

Hz, Ar-H); 7,13 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6,87 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 5,27 (s, 

2H, CH2); 2,53 (q, 2H, J = 7,59 Hz, CH2); 1,13 (t, 3H, J = 7,59 Hz,  CH3). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,1 (C=S); 155,5 (C–O, Ar); 143,3 (C=N); 

136,7 (Cq Ar); 134,9 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,1 (CH Ar); 128,6 (CH Ar); 122,7 

(Cq Ar); 114,6 (CH Ar); 61,1 (O-CH2); 33,8 (CH2); 15,9 (CH3). 

 Análise calculada para C17H18BrN3OS: C, 52,05; H, 4,62; N, 10,71. Encontrado: C, 

51,57; H, 5,00; N, 10,80. 
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1-(4-bromofenil)-2-(4-isopropilfenoxi)etanona tiossemicarbazona (39c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 F.M: C18H20BrN3OS. 

 M.M: 406,34 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 77%; P.F: 175-177 °C; Rf: 0,60 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: 1ª recristalização - Tolueno; 2ª recristalização - solução 

hidroalcoólica de EtOH a 80%. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais absorções: 3419 e 3337 (NH2); 3250 (NH hidrazínico); 1611 

(C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,85 (s largo, 1H, NH); 8,52 (s largo, 1H, 

NH2); 8,17 (s largo, 1H, NH2); 7,90 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 8,79 

Hz, Ar-H); 7,16 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6,88 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 5,27 (s, 

2H, CH2); 2,83 (m, 1H, J = 6,80 Hz, CH); 1,16 (d, 6H, J = 6,80 Hz, CH3). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,1 (C=S); 155,6 (C–O, Ar); 143,3 (C=N); 

141,4 (Cq Ar); 134,9 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 127,1 (CH Ar); 122,8 

(Cq Ar); 114,6 (CH Ar); 61,0 (CH2); 32,6 (CH); 24,9 (CH3). 
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1-(4-bromofenil)-2-(4-terc-butilfenoxi)etanona tiossemicarbazona (39d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C19H22BrN3OS. 

 M.M: 420,37 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 73%; P.F: 176-177 °C; Rf: 0,61 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: 1ª recristalização - Tolueno; 2ª recristalização - solução 

hidroalcoólica de EtOH a 80%. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3421 e 3330 (NH2); 3251 (NH hidrazínico); 1610 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,85 (s largo, 1H, NH); 8,53 (s largo, 1H, 

NH2); 8,17 (s largo, 1H, NH2); ); 7,90 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 8,79 

Hz, Ar-H); 7,31 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6,88 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H);  5,27 (s, 

2H, CH2); 1,24 (s, 9H, CH3). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 155,3 (C–O, Ar); 143,6 (Cq Ar); 

143,3 (C=N); 134,9 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 126,1 (CH Ar); 122,8 (Cq 

Ar); 114,2 (CH Ar); 60,9 (CH2); 33,8 [C (CH3)]; 31,3 (CH3). 

 Anoálise calculada para C19H22BrN3OS: C, 54,29; H, 5,28; N, 10,00. Encontrado: C, 

53,98; H, 5,54; N, 9,94. 
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1-(4-bromofenil)-2-(3-metoxifenoxi)etanona tiossemicarbazona (39e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C16H16BrN3O2S. 

 M.M: 394,29 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 80%; P.F: 186-187 °C; Rf: 0,60 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: 1ª recristalização - Tolueno; 2ª recristalização - solução 

hidroalcoólica de EtOH a 80%. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais absorções: 3384 e 3333 (NH2); 3261 (NH hidrazínico); 1596 

(C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,87 (s largo, 1H, NH); 8,53 (s largo, 1H, 

NH2); 8,17 (s largo, 1H, NH2); 7,90 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,57 (d, 2H, J = 8,39 

Hz, Ar-H); 7,19 (t, 1H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6,56 (s, 1H, Ar-H); 6,53 (d, 2H, J = 8,39 

Hz, Ar-H); 5,30 (s, 2H, CH2); 3,71 (s, 3H, CH3). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 160,4 (C Ar - OCH3); 158,7 (C–

O, Ar); 143,2 (C=N); 134,8 (Cq Ar); 132,7 (CH Ar); 131,1 (CH Ar); 129,9 (CH Ar); 

129,2 (CH Ar); 122,8 (Cq Ar); 107,1 (CH Ar); 100,9 (CH Ar); 60,9 (CH2); 55,1 (CH3). 

 Análise calculada para C16H16BrN3O2S: C, 48,74; H, 4,09; N, 10,66. Encontrado: C, 

48,13; H, 4,24; N, 10,88. 
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1-(4-bromofenil)-2-(4-metoxifenoxi)etanona tiossemicarbazona (39f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C16H16BrN3O2S. 

 M.M: 394,29 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 78%; P.F: 161 °C; Rf: 0,44 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: 1ª recristalização - Tolueno; 2ª recristalização - solução 

hidroalcoólica de EtOH a 80%. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3417 e 3327 (NH2); 3254 (NH hidrazínico); 1611 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,81 (s largo, 1H, NH); 8,52 (s largo, 1H, 

NH2); 8,16 (s largo, 1H, NH2); 7,89 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 8,39 

Hz, Ar-H); 6,90 (d, 2H, J = 9,20 Hz, Ar-H); 6,86 (d, 2H, J = 9,20 Hz, Ar-H); 5,25 (s, 

2H, CH2); 3,69 (s, 3H, CH3). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,1 (C=S); 154,0 (C–O, Ar); 151,4 (C Ar - 

OCH3); 143,4 (C=N); 134,9 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 122,8 (Cq Ar); 

115,8 (CH Ar); 114,6 (CH Ar); 61,7 (CH2); 55,4 (CH3). 

 Análise calculada para C16H16BrN3O2S: C, 48,74; H, 4,09; N, 10,66. Encontrado: C, 

48,42; H, 4,36; N, 10,66. 
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N-{4-[2-(4-bromofenil)-2-oxoetoxi]fenil}acetamida tiossemicarbazona (39g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C17H17BrN4O2S. 

 M.M: 421,31 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 69%; P.F: 187-190 °C; Rf: 0,48 (Meio de eluição: acetato 

de etila/hexano 6:4). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3424 e 3368 (NH2); 3263 (NH hidrazínico); 1616 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,84 (s largo, 1H, N-NH); 9,90 (s largo, 1H, 

NH); 8,52 (s largo, 1H, NH2); 8,16 (s largo, 1H, NH2); 7,88 (d, 2H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 

7,56 (d, 2H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,49 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6,89 (d, 2H, J = 8,39 

Hz, Ar-H); 5,26 (s, 2H, CH2); 2,00 (s, 3H, CH3). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 167,8 (C=O); 153,1 (C–O, Ar); 

143,3 (C=N); 134,9 (Cq Ar); 133,4 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 122,8 (Cq 

Ar); 120,3 (CH Ar); 114,9 (CH Ar); 61,2 (CH2); 23,8 (CH3). 

 Análise calculada parar C17H17BrN4O2S: C, 48,46; H, 4,07; N, 13,30. Encontrado: C, 

48,10; H, 3,84; N, 12,83. 
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1-(4-bromofenil)-2-(4-fluorofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H13BrFN3OS. 

 M.M: 382,25 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 71%; P.F: 156-158 °C; Rf: 0,51 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: 1ª recristalização - Tolueno; 2ª recristalização - solução 

hidroalcoólica de EtOH a 80%. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3431 e 3348 (NH2); 3254 (NH hidrazínico); 1607 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,74 (s largo, 1H, NH); 8,39 (s largo, 1H, 

NH2); 8,05 (s largo, 1H, NH2); 7,87 (dd, 2H, J = 2,00 Hz, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,56 (dd, 

2H, J = 2,00 Hz, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,16 – 7,11 (m, 2H, Ar-H); 7,01 – 6,98 (m, 2H, 

Ar-H); 5,30 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 158,0 (C–O, Ar); 153,7 (Cq Ar); 

142,9 (C=N); 134,7 (Cq Ar); 130,9 (CH Ar); 128,9 (CH Ar); 122,5 (Cq Ar); 116,2 (CH 

Ar); 115,6 (CH Ar); 61,8 (CH2). 

 Análise calculada para C15H13BrFN3OS: C, 47,13; H, 3,43; N, 10,99. Encontrado: C, 

47,09; H, 3,13; N, 11,20. 
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1-(4-bromofenil)-2-(3-cloro-4-fluorofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H12BrClFN3OS. 

 M.M: 416,70 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 74%; P.F: 129-130 °C; Rf: 0,51 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais absorções: 3463 e 3341 (NH2); 3219 (NH hidrazínico); 1596 

(C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,78 (s largo, 1H, NH); 8,39 (s largo, 1H, 

NH2); 8,06 (s largo, 1H, NH2); 7,87 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 7,57 (d, 2H, J = 8,79 

Hz, Ar-H); 7,37 – 7,32 (m, 1H, Ar-H); 7,25 – 7,23 (m, 1H, Ar-H); 6,98 – 6,94 (m, 1H, 

Ar-H); 5,31 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 154,0 (C–O, Ar); 153,3 (Cq Ar); 

150,9 (Cq Ar); 142,3 (C=N); 134,7 (Cq Ar); 130,9 (CH Ar); 128,9 (CH Ar); 122,6 (Cq 

Ar); 117,0 (CH Ar); 116,4 (CH Ar); 115,5 (CH Ar); 61,7 (CH2). 

 Análise calculada para C15H12BrClFN3OS: C, 43,24; H, 2,90; N, 10,08. Encontrado: C, 

42,94; H, 2,97; N, 9,91. 
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1-(4-bromofenil)-2-(2-clorofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H13BrClN3OS. 

 M.M: 398,71 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 75%; P.F: 159-162 °C; Rf: 0,41 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3420 e 3350 (NH2); 3256 (NH hidrazínico); 1600 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,96 (s largo, 1H, NH); 8,54 (s largo, 1H, 

NH2); 8,19 (s largo, 1H, NH2); 7,91 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H);  7,57 (d, 2H, J = 8,79 

Hz, Ar-H); 7,42 (d, 1H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,35 (t, 1H, J = 7,59 Hz, Ar-H); 7,24 (d, 

1H, 7,59 Hz, Ar-H); 7,00 (t, 1H, J = 7,99, Ar-H); 5,37 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 152,8 (C–O, Ar); 142,3 (C=N); 

134,8 (Cq Ar); 130,9 (CH Ar); 129,7 (CH Ar); 129,0 (CH Ar); 127,9 (CH Ar); 122,6 

(Cq Ar); 122,2 (CH Ar); 121,5 (Cq Ar); 114,4 (CH Ar); 62,1 (CH2). 

 Análise calculada para C15H13BrClN3OS: C, 45,19; H, 3,29; N, 10,54. Encontrado: C, 

45,24; H, 3,13; N, 10,55. 
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1-(4-bromofenil)-2-(3-clorofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H13BrClN3OS. 

 M.M: 398,71 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 83%; P.F: 171 °C; Rf: 0,54 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3418 e 3346 (NH2); 3247 (NH hidrazínico); 1610 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,93 (s largo, 1H, NH); 8,51 (s largo, 1H, 

NH2); 8,16 (s largo, 1H, NH2); 7,89 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 8,39 

Hz, Ar-H); 7,33 (dd, 1H, J = 6,79 Hz, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,09 (s, 1H, Ar-H); 7,05 (d, 

1H, J = 6,79 Hz, Ar-H); 6,92 (d, 1H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 5,32 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 158,6 (C–O, Ar); 143,5 (C=N); 

134,9 (Cq Ar); 133,6 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 131,1 (CH Ar); 130,8 (CH Ar); 129,2 

(CH Ar); 122,8 (Cq Ar); 121,1 (CH Ar); 114,7 (CH Ar); 114,1 (CH Ar); 60,9 (CH2). 

 Análise calculada para C15H13BrClN3OS: C, 45,19; H, 3,29; N, 10,54. Encontrado: C, 

44,98; H, 3,40; N, 10,89. 
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1-(4-bromofenil)-2-(4-clorofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H13BrClN3OS. 

 M.M: 398,71 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 81%; P.F: 107-110 °C; Rf: 0,53 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3420 e 3341 (NH2); 3252 (NH hidrazínico); 1609 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,91 (s largo, 1H, NH); 8,53 (s largo, 1H, 

NH2); 8,17 (s largo, 1H, NH2); 7,88 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 8,39 

Hz, Ar-H); 7,36 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6,97 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 5,30 (s, 

2H, CH2).  

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 156,5 (C–O, Ar); 142,7 (C=N); 

134,8 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 125,3 (CH Ar); 122,8 (Cq Ar); 116,6 

(CH Ar); 61,0 (CH2). 

 Anoálise calculada para C15H13BrClN3OS: C, 45,19; H, 3,29; N, 10,54. Encontrado: C, 

45,59; H, 3,60; N, 10,17. 
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1-(4-bromofenil)-2-(2,3-diclorofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H12BrCl2N3OS. 

 M.M: 433,15 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 79%; P.F: 172-173 °C; Rf: 0,49 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: 1ª recristalização - Tolueno; 2ª recristalização - solução 

hidroalcoólica de EtOH a 80%. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3417 e 3327 (NH2); 3265 (NH hidrazínico); 1594 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,00 (s largo, 1H, NH); 8,53 (s largo, 1H, 

NH2); 8,19 (s largo, 1H, NH2); 7,91 (d, 2H, J = 7,59 Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 7,59 

Hz, Ar-H); 7,38 (t, 1H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,26 (d, 1H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,24 (d, 

1H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 5,40 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 154,6 (C–O, Ar); 141,8 (C=N); 

134,7 (Cq Ar); 132,2 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 128,3 (CH Ar); 122,8 

(Cq Ar); 122,6 (CH Ar); 120,1 (Cq Ar); 112,8 (CH Ar); 62,0 (CH2). 

 Análise calculada para C15H12BrCl2N3OS: C, 41,59; H, 2,79; N, 9,70. Encontrado: C, 

41,34; H, 2,28; N, 9,69. 
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1-(4-bromofenil)-2-(3,4-diclorofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H12BrCl2N3OS. 

 M.M: 433,15 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 76%; P.F: 162-165 °C; Rf: 0,49 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: 1ª recristalização - Tolueno; 2ª recristalização - solução 

hidroalcoólica de EtOH a 80%. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3474 e 3352 (NH2); 3167 (NH hidrazínico); 1590 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,96 (s largo, 1H, NH); 8,53 (s largo, 1H, 

NH2); 8,18 (s largo, 1H, NH2); ); 7,89 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,57 (d, 2H, J = 8,39 

Hz, Ar-H); 7,56 (d, 1H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 7,30 (d, 1H, J = 2,80 Hz, Ar-H); 6,97 (dd, 

1H, J = 2,80 Hz, J = 8,79 Hz, Ar-H); 5,32 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 157,2 (C–O, Ar); 142,1 (C=N); 

134,8 (Cq Ar); 131,5 (Cq Ar); 131,2 (CH Ar); 130,9 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 123,1 

(Cq Ar); 122,8 (Cq Ar); 116,7 (CH Ar); 116,1 (CH Ar); 61,1 (CH2). 

 Análise calculada para C15H12BrCl2N3OS: C, 41,59; H, 2,79; N, 9,70. Encontrado: C, 

41,62; H, 2,76; N, 9,63. 
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1-(4-bromofenil)-2-(3-bromofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H15Br2N3OS. 

 M.M: 364,26 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 90%; P.F: 183 °C; Rf: 0,54 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3417 e 3319 (NH2); 3222 (NH hidrazínico); 1603 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 9,73 (s largo, 1H, NH); 8,48 (s largo, 1H, NH2); 

8,09 (s largo, 1H, NH2); 7,70 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,33 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-

H); 7,22 (t, 1H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,18 (s, 1H, Ar-H); 7,12 (d, 1H, J = 7,99 Hz, Ar-

H); 6,98 (d, 1H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 5,02 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 158,6 (C–O, Ar); 142,4 (C=N); 

134,8 (Cq Ar); 132,1 (CH Ar); 131,2 (CH Ar); 130,5 (Cq Ar); 130,0 (CH Ar); 124,1 

(CH Ar); 123,2 (Cq Ar); 122,0 (Cq Ar); 117,7 (CH Ar); 114,4 (CH Ar); 60,8 (CH2). 

 Análise calculada para C15H13Br2N3OS: C, 40,65; H, 2,96; N, 9,48. Encontrado: C, 

40,72; H, 2,86; N, 9,39. 
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1-(4-bromofenil)-2-(4-iodofenoxi)etanona tiossemicarbazona (39p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C15H13BrIN3OS. 

 M.M: 490,16 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 78%; P.F: 181-183 °C; Rf: 0,45 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3417 e 3325 (NH2); 3252 (NH hidrazínico); 1605 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,90 (s largo, 1H, NH); 8,52 (s largo, 1H, 

NH2); 8,16 (s largo, 1H, NH2); 7,87 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,62 (d, 2H, J = 8,79 

Hz, Ar-H); 7,56 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6,80 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 5,28 (s, 

2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,2 (C=S); 157,5 (C–O, Ar); 142,8 (C=N); 

137,9 (CH Ar); 134,8 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,2 (CH Ar); 122,8 (Cq Ar); 117,6 

(CH Ar); 84,1 (Cq Ar); 60,8 (CH2). 

 Análise calculad para C15H13BrIN3OS: C, 36,76; H, 2,67; N, 8,57. Encontrado: C, 36,22; 

H, 2,26; N, 8,47. 
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1-(4-bromofenil)-2-(3-fenilfenoxi)etanona tiossemicarbazona (39q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C21H18BrN3OS. 

 M.M: 440,36 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 70%; P.F: 161-163 °C; Rf: 0,51 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 8:2). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3419 e 3337 (NH2); 3294 (NH hidrazínico); 1605 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,93 (s largo, 1H, NH); 8,55 (s largo, 1H, 

NH2); 8,20 (s largo, 1H, NH2); 7,95 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,64 (d, 2H, J = 7,19 

Hz, Ar-H); 7,58 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,18 (s, 1H, Ar-H); 7,12 (d, 1H, J = 7,99 

Hz, Ar-H); 6,98 (d, 1H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 5,02 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 157,9 (C–O, Ar); 143,2 (C=N); 

141,6 (Cq Ar); 139,8 (Cq Ar); 139,8 (Cq Ar); 134,9 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 130,0 (CH 

Ar); 129,2 (CH Ar); 128,9 (CH Ar); 127,6 (CH Ar); 126,7 (CH Ar); 122,8 (Cq Ar); 

119,7 (CH Ar); 114,3 (CH Ar); 112,7 (CH Ar); 60,8 (CH2). 

 Análise calculada para C21H18BrN3OS: C, 57,28; H, 4,12; N, 9,54. Encontrado: C, 

56,91; H, 4,27; N, 9,60. 
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1-(4-bromofenil)-2-(4-fenilfenoxi)etanona tiossemicarbazona (39r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C21H18BrN3OS. 

 M.M: 440,36 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 84%; P.F: 208-210 °C; Rf: 0,43 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3419 e 3347 (NH2); 3249 (NH hidrazínico); 1608 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,93 (s largo, 1H, NH); 8,54 (s largo, 1H, 

NH2); 8,19 (s largo, 1H, NH2); 7,92 (d, 2H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,62 (d, 2H, J = 8,39 

Hz, Ar-H); 7,59 (d, 2H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,58 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,42 (dd, 

2H, J = 8,39 Hz, J = 7,19 Hz, Ar-H); 7,31 (t, 1H, J = 7,19 Hz, Ar-H); 7,05 (d, 2H, J = 

8,39 Hz, Ar-H); 5,36 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,7 (C=S); 157,6 (C–O, Ar); 143,5 (C=N); 

140,1 (Cq Ar); 135,3 (Cq Ar); 133,8 (Cq Ar); 131,6 (CH Ar); 129,6 (CH Ar); 129,3 

(CH Ar); 128,2 (CH Ar); 127,3 (CH Ar); 126,7 (CH Ar); 123,2 (Cq Ar); 115,7 (CH Ar); 

61,4 (CH2). 

 Análise calculada para C21H18BrN3OS: C, 57,28; H, 4,12; N, 9,54. Encontrado: C, 

57,81; H, 4,28; N, 9,43. 
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1-(4-bromofenil)-2-(naftalen-1-iloxi)etanona tiossemicarbazona (39s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C19H16BrN3OS. 

 M.M: 414,32 g/mol. 

 Sólido bege; Rendimento: 85%; P.F: 203-204 °C; Rf: 0,49 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3422 e 3334 (NH2); 3244 (NH hidrazínico); 1605 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,02 (s largo, 1H, NH); 8,53 (s largo, 1H, 

NH2); 8,20 (s largo, 1H, NH2); 7,97 – 7,86 (m, 4H, Ar-H); 7,58 – 7,41 (m, 6H, Ar-H); 

7,07 (d, 1H, J = 7,59 Hz, Ar-H); 5,50 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 153,0 (C–O, Ar); 143,4 (C=N); 

134,9 (Cq Ar); 133,9 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,3 (CH Ar); 127,4 (CH Ar); 126,5 

(CH Ar); ); 125,9 (CH Ar); 125,5 (CH Ar); 124,7 (Cq Ar); 122,7 (Cq Ar); 121,3 (CH 

Ar); 120,6 (CH Ar); 105,8 (CH Ar); 61,2 (CH2). 

 Análise calculada para C19H16BrN3OS: C, 55,08; H, 3,89; N, 10,14. Encontrado: C, 

55,50; H, 3,38; N, 10,38. 
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1-(4-bromofenil)-2-(naftalen-2-iloxi)etanona tiossemicarbazona (39t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C19H16BrN3OS. 

 M.M: 414,32 g/mol. 

 Sólido incolor; Rendimento: 83%; P.F: 185 °C; Rf: 0,51 (Meio de eluição: 

hexano/acetato de etila 7:3). 

 Solvente de recristalização: Tolueno. 

 IV (ν cm-1 KBr) Principais sinais: 3426 e 3335 (NH2); 3247 (NH hidrazínico); 1608 (C=N). 

 RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,99 (s largo, 1H, NH); 8,53 (s largo, 1H, 

NH2); 8,18 (s largo, 1H, NH2); 7,93 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,85 (d, 1H, J = 7,99 

Hz, Ar-H); 7,83 (d, 1H, J = 9,19 Hz, Ar-H); 7,78 (d, 1H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,57 (d, 

2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,49 (t, 1H, J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,39 (s, 1H, Ar-H); 7,37 (t, 1H, 

J = 7,99 Hz, Ar-H); 7,15 (d, 1H, J = 9,19 Hz, Ar-H); 5,44 (s, 2H, CH2). 

 RMN 13C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 179,3 (C=S); 152,4 (C–O, Ar); 143,1 (C=N); 

134,9 (Cq Ar); 133,9 (Cq Ar); 131,1 (CH Ar); 129,3 (CH Ar); 128,7 (Cq Ar); 127,6 

(CH Ar); 126,6 (CH Ar); ); 123,9 (CH Ar); 122,8 (Cq Ar); 118,4 (CH Ar); 107,6 (CH 

Ar); 60,8 (CH2). 

 Análise calculada para C19H16BrN3OS: C, 55,08; H, 3,89; N, 10,14. Encontrado: C, 

54.97; H, 3.98; N, 10.21. 
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3.2.3 CRISTALOGRAFIA EM RAIO-X 

 

Coleções de dados de difração em raios-X foram realizadas num difratômetro Enraf-

Nonius Kappa CCD (câmara de CCD de 95 mm em κ-goniostat) usando radiação MoK 

monocromada grafite (0,71073 Å), à temperatura ambiente. Estas coleções de dados foram 

efetuadas utilizando o software COLLECT até 50 ° em 2θ. Os Parâmetros finais da célula 

unitária foram baseados em 8.742 reflexões para o composto 38e e 6629 reflexões para o 

composto 39h. A integração e dimensionamento das reflexões, correção para Lorentz e 

polarização de efeitos foram realizados com o sistema de programas HKL DENZO-

SCALEPACK (OTWINOWSKI & MINOR, 1997). As estruturas dos compostos foram 

elucidadas através de métodos diretos com SHELXS-97 (SHELDRICK, 1997). Os modelos 

foram refinados por mínimos quadrados matriz cheia em F2 usando o SHELXL-97 

(SHELDRICK, 1997). O programa ORTEP- 3 (FARRUGIA, 1997) foi usado para a 

representação gráfica e o programa WINGX (FARRUGIA, 1999) para preparar materiais para 

publicação. Todos os átomos de H foram localizados por considerações geométricas (C-H = 

0,93-0,97 Å; NH = 0,86 Å) e refinado como percurso com Uiso (H) = 1.5Ueq (C-metil) ou 

1.2Ueq (outros). Os principais dados cristalográficos estão disponíveis no apêndice B. 

 

3.2.2 – ENSAIOS BIOLÓGICOS 

 

3.2.2.1. CÉLULAS 

 

Camundongos BALB/c, mantidos no Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (Recife, 

Brasil), foram usados para recolher esplenócitos de acordo com um protocolo previamente 

descrito (SANTIAGO et al., 2014). Formas epimastigotas Dm28c do T. cruzi, derivado clonado 

da cepa DM28 (TCI) (ZINGALES et al., 2009), foram mantidas a 26 ºC em meio LIT (“Liver 

infusion triptose”), suplementado com 10% de soro bovino fetal (Life Technologies, Carlsbad, 

CA, EUA ), 1% de hemina (Sigma-Aldrich), 1% de meio R9 (Sigma-Aldrich), e 50 µg / ml de 

gentamicina (Novafarma, Anápolis, Brasil). Formas tripomastigotas pertencentes à cepa Y (TC 

II) foram obtidas a partir do sobrenadante de células LLC-MK2 infectadas e foram mantidas 

em meio RPMI-1640 (Sigma-Aldrich) suplementado com soro bovino fetal a 10%, e 50 µg / 

mL de gentamicina, a 37 ° C e 5% de CO2. Os experimentos foram realizados em conformidade 

com as recomendações do guia de questões éticas e foram aprovados pelo Comitê de Ética 

animal local (número 0266/05). 
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3.2.2.2. CITOTOXICIDADE EM ESPLENÓCITOS DE CAMUNDONGOS 

 

Esplenócitos de camundongo BALB/c foram semeados a 5 x 106 células/poço em placa 

de 96 poços. Os compostos foram dissolvidos em DMSO e depois diluídos em meio RPMI-

1640 numa diluição em série (1,23, 3,7, 33,33 e 100 µg / mL) e adicionados às respectivas 

cavidades, em triplicata. A concentração final de DMSO na placa foi de 1%. A placa foi 

incubada durante 24 h a 37 ºC e 5% de CO2. Após isso, 1,0 µCi de timidina -3H (Perkin Elmer, 

Waltham, MA, EUA) foi adicionado, incubado e as células foram colhidas e depois transferidas 

para um contador de cintilações líquido (Wallac 1209, RackBeta Pharmacia, Estocolmo, 

Suécia), de modo que a percentagem de timidina-3H  foi determinada. A maior concentração 

não citotóxica (MCN) foi determinada para cada composto.  

 

3.2.2.3. ATIVIDADE ANTI- T.cruzi (EPIMASTIGOTAS)  

 

Epimastigotas (cepa Dm28c) cultivadas em meio LIT foram contadas num 

hemocitômetro e em seguida semeadas a 106 células / poço numa placa de 96 poços. Os 

compostos foram dissolvidos em DMSO, diluídos em meio LIT numa diluição em série (1,23, 

3,70, 11,11, 33,33 e 100 µg / mL) e adicionados às respectivas cavidades, em triplicata. A 

concentração final de DMSO na placa foi de 1%. A placa foi incubada durante 5 dias a 26 ° C, 

alíquotas de cada poço foram recolhidas, e o número de parasitas viáveis foi contado numa 

câmara de Neubauer e comparado com cultura de parasitas não tratada. A concentração de 

inibição em 50% (CI50) foi calculada utilizando regressão não linear em software Prism 

GraphPad 4.0. Benznidazol e nifurtimox foram utilizados como fármacos de referência. 

 

3.2.2.4. ATIVIDADE ANTI- T. cruzi (TRIPOMASTIGOTAS)  

 

Tripomastigotas metacíclicas foram recolhidas a partir do sobrenadante de células LLC-

MK2 infectadas e em seguida semeadas a 4 x 105 células / poço em meio RPMI-1640. Todos 

os compostos foram dissolvidos em DMSO, diluídos em meio RPMI-1640 numa diluição em 

série (1,23, 3,70, 11,11, 33,33 e 100 µg / mL) e adicionados às respectivas cavidades, em 

triplicata. A concentração final do DMSO foi de 1%. A placa foi incubada durante 24 h a 37 ºC 

e 5% de CO2. Alíquotas de cada poço foram recolhidas e o número de parasitas viáveis foi 

contado numa câmara de Neubauer. A percentagem de inibição foi calculada em relação às 

culturas não tratadas. A concentração citotóxica 50% (CC50) foi determinada por meio de 
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regressão não-linear com software GraphPad Prism 4.0. Benznidazol e nifurtimox foram 

utilizados como os fármacos de referência. 

 

3.2.2.5. ATIVIDADE ANTI- T. cruzi (AMASTIGOTAS/TRIPOMASTIGOTAS)  

 

A atividade anti- T.cruzi in vitro frente às formas amastigotas e tripomastigotas foi 

avaliada por ensaio colorimétrico de beta-galactosidase desenvolvido por Buckner et al. (1996) 

(BUCKNER et al., 1996) e modificado por Romanha et al. (2010) (ROMANHA et al., 2010). 

T. cruzi (cepa Tulahuen) expressando o gene da beta-galactosidase de E. coli foram cultivados 

em monocamada de fibroblastos de camundongo L-929. As culturas testadas para a atividade 

da beta-galactosidase foram cultivadas em meio RPMI 1640 sem vermelho de fenol, adicionado 

de 10% de soro fetal bovino e glutamina. Em uma placa de cultura tecidual de 96 poços foram 

semeados 80 µL de uma suspensão de fibroblastos L-929 na concentração de 4,0 x 103 e 

incubadas durante a noite a 37 ºC, 5% de CO2. Tripomastigotas expressando beta-galactosidase 

foram então adicionadas a 4,0 x104 por poço, em 20 µl. Após 2h, o meio com tripomastigotas 

que não penetraram nas células foi descartado e substituído por 200 µL de meio fresco. Após 

48 h, o meio foi descartado novamente e substituído por 180 µL de meio fresco e 20 µL dos 

compostos teste. Cada composto foi testado em quadruplicata. Após 7 dias de desenvolvimento 

da cultura, vermelho de clorofenol beta-D-galactopiranosídio a 100 µM e Nonidet P-40 a 0,1% 

foram adicionados às placas e estas incubadas durante a noite, a 37 ° C. A absorbância foi 

medida a 570 nm num leitor de microplacas automatizado. Benznidazol com sua CI50 (1 µg/mL 

= 3,81 µM) foi utilizado como controle positivo. Os resultados foram expressos como 

percentagem de inibição de crescimento do parasita. Dois experimentos independentes foram 

executados. 

 

3.2.2.6. CITOTOXICIDADE EM FIBROBLASTOS DE CAMUNDONGO L-929  

 

Os compostos ativos foram testados in vitro para a determinação de efeitos citotóxicos 

sobre células L-929, utilizando o corante alamarBlue®. Foram utilizados os mesmos números 

de células, tempos de desenvolvimento da célula e tempos de exposição ao composto utilizados 

para o ensaio de beta-galactosidase. As células foram expostas aos compostos em concentrações 

crescentes começando pelo valor de CI50 no T. cruzi. Os compostos foram testados em 

quadruplicata. Após 96 h de exposição, alamarBlue® foi adicionado e a absorbância a 570 e 

600 nm foi medida 6 horas mais tarde. A viabilidade celular foi expressa como a percentagem 
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de diferença na redução entre as células tratadas e não tratadas (ROMANHA et al., 2010). CC50 

foram calculados por interpolação linear e o índice de seletividade (IS) foi determinado com 

base na razão entre os valores de CC50 e CI50. 

 

3.2.2.7. INIBIÇÃO DA ATIVIDADE CATALÍTICA DA CRUZAÍNA  

 

A atividade sobre a cruzaína foi medida por monitorização da clivagem do substrato 

fluorescente Z-Phe-Arg-aminometilcumarina (Z-FR-AMC), em um fluorímetro de sinergia 2 

(Biotek), do Centro de Fluorimetria e Citometria de Fluxo no Departamento de Bioquímica e 

Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil. Todos os ensaios foram 

realizados numa solução tampão de acetato de sódio 0,1 M pH 5,5 na presença de 1 mM de 

beta-mercaptoetanol, 0,01% de Triton X-100, 0,5 nM da cruzaína e 2,5 µM de substrato (Km = 

1 µM). Inicialmente, os compostos foram pré-incubados numa solução contendo a enzima. 

Após 10 minutos de incubação adicionou-se o substrato. A atividade enzimática foi calculada 

com base na comparação com o controle de DMSO, a partir de velocidades iniciais de reação. 

O “screen” com 50 µM de inibidor foi realizado pelo menos duas vezes, cada uma em triplicata, 

e foi monitorado durante 5 minutos. A determinação dos valores de CI50 foi realizada pelo 

menos duas vezes para cada composto e cada curva foi calculada com base em pelo menos sete 

concentrações do composto, cada uma em triplicata, com o software GraphPad Prism 5. 

 

3.2.2.8. CITOMETRIA DE FLUXO 

 

Tripomastigotas da cepa Y (4x105) em meio RPMI-1640 suplementado com soro bovino 

fetal a 10% foram tratados com benznidazol (25 µM) ou tiossemicarbazonas e incubados 

durante 24 h a 37 ° C em 5% de CO2. Triton X-100 (Sigma-Aldrich, 10 µL) foi utilizado como 

controle positivo. Os parasitas foram marcados com 5 µL de IP a partir do kit de detecção de 

apoptose BD (BD Pharmingen, New Jersey, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. 

A aquisição de pelo menos 10`000 eventos foi realizada utilizando um citômetro de fluxo 

FACSCalibur (BD Biosciences, San Jose, CA, EUA), e os dados foram analisados utilizando o 

software CellQuest (BD Biosciences). Dois experimentos independentes foram executados. 
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4 CAPÍTULO IV - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 

4.1 CONCLUSÕES 

 

 Por meio do emprego de uma metodologia simples, rápida e de baixo custo foram 

sintetizadas 32 inéditas aril-tiossemicarbazonas como sólidos cristalinos estáveis, com 

rendimentos que variaram de 69 a 90%;  

 Através da análise dos espectros de RMN 1H notou-se que os compostos foram obtidos 

como uma mistura de diastereoisômeros (Z e E), de um modo geral. A análise da 

cristalografia em raios-X, como forma complementar de elucidação estrutural, permitiu 

a identificação do isômero presente em maior proporção (Z);  

 Todas as tiossemicarbazonas testadas foram mais ativas do que o benznidazol frente à 

forma epimastigota; 

 Em relação à forma infectante do parasita (tripomastigota), todos os compostos 

apresentaram citotoxicidade similar ou superior em relação ao BDZ, com exceção dos 

compostos 38h, 38k-l, 39q-r, denotando o potencial tripanocida desta classe de 

compostos.  

 No que diz respeito à citotoxicidade sobre os esplenócitos de camundongo, a maioria 

das aril-tiossemicarbazonas avaliadas neste estudo (38a-l, 39a-t) causou toxicidade 

superior ao BDZ, com a exceção do composto 39a, não-tóxico em concentrações até 

137,3 μM, e o composto 39c, que não exibiu citotoxicidade na concentração mais 

elevada testada (246,0 μM).  

 Considerando a seletividade, a aril-tiosemicarbazona 39c destacou-se entre todos os 

compostos avaliados, pois além de exibir excelente atividade sobre ambas as formas 

extracelulares do T. cruzi, demonstrou menor citotoxicidade em esplenócitos do que as 

drogas de referência. 

 Além disso, os compostos 38g, 39d, 39g-i, e 39m-o inibiram a atividade da cruzaína em 

mais de 80% no “screening” a 50 µM, sugerindo que o mecanismo de ação destas 

tiossemicarbazonas pode estar relacionado a esse alvo terapêutico. Adicionalmente, as 

tiossemicarbazonas 39i e 39n merecem destaque, pois demonstraram valores de CI50 de 
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0,07 ± 1,2 e 0,008 ± 1,6 µM, respectivamente, comparável aos inibidores da cruzaína 

mais potentes descritos na literatura, tais como o composto K11777 (CI50 = 0,004 µM); 

 Por fim, sob uma concentração de 5,0 µM, os compostos 39c e 39n induziram a morte 

celular do parasita de maneira mais eficiente do que o BDZ na sua maior concentração 

(25 µM). Diante disso, sugere-se que o tratamento baseado nestas tiossemicarbazonas 

provoca a morte celular do parasita por necrose. 
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4.2 PERSPECTIVAS 

 

 Avaliar a eficácia dos compostos mais ativos em reduzir a parasitemia em modelos de 

infecção in vitro (macrófagos) e in vivo (camundongos). 

 Realizar modificações estruturais nos compostos líderes, a fim de aperfeiçoar ainda 

mais o potencial anti-chagásico e o índice de seletividade. Isto pode ser feito, por 

exemplo, através da ciclização das tiossemicarbazonas, para síntese de heterociclos 

farmacologicamente importantes, como 4-tiazolinonas e tiazóis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIRRE, G. et al. In vitro activity and mechanism of action against the protozoan parasite 

Trypanosoma cruzi of 5-nitrofuryl containing thiosemicarbazones. Bioorganic & Medicinal 

Chemistry, v. 12, n. 18, p. 4885–4893, 2004. 

 

 

ALARCÓN, N. B. et al. Large urban outbreak of orally acquired acute Chagas disease at a 

school in Caracas.Venezuela. Journal of Infectious Diseases; v. 201 n. 9, p. 1308–1315, 2010.  

 

 

ALMEIDA-LEITE, C.M. et al. Interferon-γ induced nitric oxide mediates in vitro neuronal 

damage by Trypanosoma cruzi-infected macrophages. Neurobiol. Dis. v. 25, n. 1, p. 170-178, 

2007. 

 

 

ALVAREZ, V. E.; NIEMIROWICZ, G. T.; CAZZULO, J. J. The peptidases of Trypanosoma 

cruzi: digestive enzymes, virulence factors, and mediators of autophagy and programmed cell 

death. Biochimica Biophysica Acta., v.1824, n.1, p. 195–206, 2012. 

 

 

ANDRADE, D. et al. Trypanosoma cruzi invades host cells through the activation of endothelin 

and bradykinin receptors: a converging pathway leading to chagasic vasculopathy. Br. J. 

Pharmacol. v. 165, n. 5, p.1333–1347, 2012.  

 

 

ANTONINI, I. et al. N*-N*-S* Tridentate ligand system as potential antitumor agents. Journal 

of Medicinal Chemistry, v. 24, n. 10, p. 1181-1184, 1981. 

 

 

AQUINO, T. M. et al. Synthesis, anti-Toxoplasma gondii and antimicrobial activities of 

benzaldehyde 4 – phenyl – 3 - thiosemicarbazones and 2 - [ (phenylmethylene) hydrazono] - 4 

– oxo – 3 – phenyl – 5 - thiazolidineacetic acids. Bioorganic & Medicinal Chemistry, v. 16, 

n. 1, p. 446–456, 2008. 

 

 

AUFDERHEIDE, A. C. et al. A 9,000-year record of Chagas disease. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America. v.101, n.7, p. 2034–2039, 

2004. 

 

 

AVENIENTE, M. et al. Structure–activity relationship of antileishmanials neolignan 

analogues. Bioorganic & Medicinal Chemistry. v. 15, n. 23, p. 7337–7343, 2007. 

 

 

BARR, S. C. et al. A cysteine protease inhibitor protects dogs from cardiac damage during 

infection by Trypanosoma cruzi. Antimicrobial Agents Chemotherapy. v. 49, n. 12, p. 5160–

5161, 2005. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alarc%C3%B3n%20de%20Noya%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20307205


123 

 

BEHROUZI-FARDMOGHADAM, M. et al. Synthesis and in vitro anti-leishmanial activity of 

1-[5-(5-nitrofuran-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]- and 1-[5-(5-nitrothiophen-2-yl)-1,3,4-

thiadiazol-2-yl]-4-aroylpiperazines. Bioorganic & Medicinal Chemistry, v. 16, n. 8, p. 4509–

4515, 2008. 

 

 

BELICCHI-FERRARI, M. et al. Synthesis, characterization, crystal structure and 

antiproliferative in vitro activity of long-chain aliphatic thiosemicarbazones and their Ni(II) 

complexes. Polyhedron, v. 26, n. 17, p. 5150–5161, 2007. 

 

 

BERN, C. et al. Trypanosoma cruzi and Chagas’ Disease in the United States. Clin. Microbiol. 

Rev., v. 24, p. 655–681, 2011. 

 

 

BERN, C. et al. Chagas disease and the US blood supply.  Current Opinion in Infectious 

Diseases; v. 21, n. 5, p. 476–482, 2008. 

 

 

BERNSTEIN, R. E. Darwin’s illness: Chagas disease resurgens. Journal of the Royal Society 

of Medicine. v.77, n.7, p.608–609, 1984. 

 

 

BHARTI, N. et al. Synthesis and In Vitro Antiprotozoal Activity of 5-Nitrothiophene-2-

Carboxaldehyde Thiosemicarbazone Derivatives. Bioorganic & Medicinal Chemistry 

Letters, v. 12, n. 23, p. 3475–3478, 2002. 

 

 

BHARTI, N. et al. New Palladium(II) Complexes of 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 

Thiosemicarbazones: Synthesis, Spectral Studies and In Vitro Anti-Amoebic Activity. 

Bioorganic & Medicinal Chemistry, v. 11, n. 13, p. 2923–2929, 2003.  

 

 

BRAK, K. et al. A. Identification of a new class of nonpeptidic inhibitors of cruzain. Journal 

of the American Chemical Society. v. 130, n. 20, p. 6404–6410, 2008. 

 

 

BRAK, K. et al. A. Nonpeptidic tetrafluorophenoxymethyl ketone cruzain inhibitors as 

promising new leads for Chagas disease chemotherapy. Journal of Medicinal Chemistry. v. 

53, n. 4, 1763–1773, 2010. 

 

 

BRENER , Z.; ANDRADE, Z. Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan Ed., 1979. 

 

 

BRYANT,C. et al. Novel non-peptidic vinylsulfones targeting the S2 and S3 subsites of parasite 

cysteine proteases., Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. v. 19, p. 6218–21, 2009. 

  

http://jrsm.rsmjournals.com/
http://jrsm.rsmjournals.com/
http://pubs.acs.org/journal/jacsat
http://pubs.acs.org/journal/jacsat


124 

 

CAMPBELL, D. A.; WESTENBERGER, S.J.; STURM, N. R. The determinants of Chagas 

disease: connecting parasite and host genetics. Current Molecular Medicine. v. 4; n. 6, p. 

549–62, 2004. 

 

 

CAPUTTO, M. E. et al. Thiosemicarbazones derived from 1-indanones as new anti-

Trypanosoma cruzi agentes. Bioorganic & Medicinal Chemistry. v. 19, n. 22, p. 6818–6826, 

2011. 

 

 

CASAS, J. S.; TASENDE, M. S. G.; SORDO, J. Main group metal complexes of 

semicarbazones and thiosemicarbazones. A structural review. Coordination Chemistry 

Reviews, v. 209, n. 1, p. 197-261, 2000. 

 

 

CASTRO, J. A.; DE MECCA, M. M.; BARTEL, L. C. Toxic side effects of drugs used to treat 

Chagas’ disease (American trypanosomiasis). Human & Experimental Toxicology. v. 25, n. 

8, p. 471–479, 2006. 

 

 

CAVALLI, A. et al. Privileged structure-guided synthesis of quinazoline derivatives as 

inhibitors of trypanothione reductase. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. v. 19, n. 

11. p. 3031–3035, 2009. 

 

 

CHATELAIN, E. Chagas Disease Drug Discovery: Toward a New Era. Journal of 

Biomolecular Screening. v. 20, n. 1, p. 1-14, 2014. 

 

 

CHEN, C. K. et al. Structural characterization of CYP51 from Trypanosoma cruzi and 

Trypanosoma brucei bound to the antifungal drugs posaconazole and fluconazole. Plos 

Neglected Tropical Disease. v. 4, n. 4, e651, 2010. 

 

 

CHIRAC, P.; TORREELE, E. Global framework on essential health R&D. Lancet.  v.367, 

n.9522, p. 1560-1561, 2006. 

 

 

CHUNG, M. C. et al. Synthesis and in Vitro Evaluation of Potential Antichagasic 

Hydroxymethylnitrofurazone (NFOH-121): A New Nitrofurazone Prodrug. Bioorganic and 

Medicinal Chemistry. v. 11, n. 22, p. 4779–4783, 2003. 

 

 

COURA, J. R.; VIÑAS, P. A. Chagas disease: a new worldwide challenge. Nature.  v. 465, n. 

7301, p. 6-7, 2010.  

 

 

CROFT, S.L.; BARRETT, M. P.; URBINA, J.A. Chemotherapy of trypanosomiases and 

leishmaniasis. Trends Parasitol. v. 21, n. 11, p. 508-12, 2005. 

 

http://het.sagepub.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chirac%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16698397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torreele%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16698397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16698397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coura%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20571554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vi%C3%B1as%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20571554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20571554


125 

 

DE REZENDE, J.M.; LUQUETTI, A.O. Chagasic megavisceras. In: Chagas’ disease and the 

nervous system. Scientific publication, nº 547. Washington, DC: Pan American Health 

Organization, p. 149–171, 1994. 

 

 

DEANE, L. M. Animal reservoirs of Trypanosoma cruzi in Brazil. Revista Brasileira de 

Malariologia e Doencas Tropicais. v. 16, p. 27–48, 1964. 

 

 

DIAS, J. C. Chagas disease in a life story: unveiling the disease, changing the world. Interview 

with João Carlos Pinto Dias. Interview by Roberto Briceño-León. Caderno de Saude 

Publica. v.25, Suppl 1:S179-86, 2009. 

 

 

DIAS, J. C. P. Globalização, iniqüidade e doença de Chagas. Caderno de Saúde Pública. v. 

23, n.1, p. 13-22, 2007. 

 

 

DIAS, J.C.P.; COURA, J. R. Epidemiologia. Em: DIAS, J.C.P., COURA, J. R. Clínica e 

terapêutica da doença de Chagas. Uma abordagem prática para o clínico geral. Rio de janeiro: 

FIOCRUZ editora, 1997, p.33-66. 

 

 

DIAS, L. C. et al. Quimioterapia da doença de chagas: estado da arte e perspectivas no 

desenvolvimento de novos fármacos. Quimica Nova. v. 32, n. 9, p. 2444-2457, 2009. 

 

 

 

 

DNDi. Disponível em: <http://www.dndi.org.br/pt/centro-de    documentacao/comunicados-de-

imprensa/331-30-05-2012-lote-comercial-bzn-pediatrico.html>. acesso em: junho, 2015. 

 

 

DONNICI, C. L. et al. Ruthenium complexes endowed with potent anti-Trypanosoma cruzi 

activity: synthesis, biological characterization and structure–activity relationships. Bioorganic 

& Medicinal Chemistry. v.17, n. 14, p. 5038–5043, 2009. 

 

 

DOS SANTOS, F. L. A. et al.  Pesquisa, desenvolvimento e inovação para o controle das 

doenças negligenciadas. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica Aplicada. v.33, n.1, p. 

37-47, 2012. 

 

 

DOYLE, P. S. et al. A cysteine protease inhibitor cures Chagas' disease in an immunodeficient-

mouse model of infection. Antimicrobial Agents Chemotherapy. v. 51, n.11, p. 3932–3939, 

2007. 

 

DOYLE, P. S. et al. The Trypanosoma cruzi protease cruzain mediates immune evasion. Plos 

Pathogens. v. 7, n. 9, e1002139, 2011. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19287862
http://www.dndi.org.br/pt/centro-de


126 

 

 

DU, X. et al. Synthesis and structure-activity Relatioship Study of potent Trypanocidal Thio 

semicarbazone inhibitors of the Trypanosomal Cysteine protease Cruzain. Journal of 

Medicinal Chemistry, v. 45, n. 13, p. 2695–2707, 2002. 

 

 

DU, X. et al. Aryl ureas represent a new class of anti-trypanosomal agents. 

Chemistry & Biology. v. 7, n. 9, p. 733–742, 2000. 

 

 

ESPÍNDOLA, J. W. P. Síntese de derivados hidrazônicos como possíveis candidatos a 

inseticidas larvais frente ao Aedes aegypti e a fármacos para o tratamento da doença de 

Chagas. 173f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 

 

 

FARRUGIA, L.J. ORTEP -3 for Windows - a version of ORTEP -III with a Graphical User 

Interface (GUI),  Journal of Applied Crystallography. v. 30, p. 565–565, 1997.  

 

 

FARRUGIA, L.J. WinGX suite for small-molecule single-crystal crystallography, Journal of 

Applied Crystallography. v. 32, p. 837–838, 1999. 

 

 

FERRARI, M. B. et al. Synthesis, structural characterization and biological activity of p-

fluorobenzaldehyde thiosemicarbazone and of nickel complex. Journal of Inorganic 

Biochemistry, v. 81, n. 1-2, p. 89-97, 2000. 

 

 

FERREIRA, E. I. Planejamento de Fármacos na Área de Doença de Chagas: Avanços e 

Desafios. Revista Virtual de Quimica. v. 4,  n. 3, p. 225-246, 2012. 

 

 

FERREIRA, R.S. et al. Divergent modes of enzyme inhibition in a homologous structure-

activity series., Journal of Medicinal Chemistry. v. 52, n. 16, p. 5005–8, 2009. 

 

  

FEUN, L. et al. Phase I and pharmacokinetic study of 3-aminopyridine-2-carboxaldehyde 

thiosemicarbazone (3-AP) using a single intravenous dose schedule. Cancer Chemotherapy 

Pharmacology, v. 50, n. 3, p. 223-229, 2002. 

 

 

FRICKER, S. P. et al. Metal compounds for the treatment of parasitic diseases Journal 

of Inorganic Biochemistry. v. 102, n. 10,  p.1839-1945, 2008. 

 

 

FUJII, N. et al. Discovery of potent thiosemicarbazone inhibitors of rhodesain and cruzain; 

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, v. 15, n. 1, p. 121–123, 2005. 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-5767
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-5767
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-5767


127 

 

GALVAO, C. et al. A checklist of the current valid species of the subfamily Triatominae 

Jeannel, 1919 (Hemiptera, Reduviidae) and their geographical distribution, with nomenclatural 

and taxonomic notes. Zootaxa; v. 202, p. 1–36, 2003. 

 

 

GARCIA, S.; RAMOS, C. O.; SENRA, J. F. Treatment with benznidazole during the chronic 

phase of experimental Chagas disease decreases cardiac alterations, Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy. v. 49, n. 4, p. 1521–1528, 2005. 

 

 

GASCON, J.; BERN, C.; PINAZO, M. J. Chagas Disease in Spain, the United States and Other 

Non-Endemic Countries. Acta Tropical, v.115, n. 1-2,  p. 22–27, 2010. 

 

 

GREENBAUM, D. C.et al. Synthesis and Structure-Activity Relationships of Parasiticidal 

Thiosemicarbazone Cysteine Protease Inhibitors against Plasmodium falciparum, 

Trypanosoma brucei, and Trypanosoma cruzi; Journal of Medicinal Chemistry. v. 47, n. 12, 

p. 3212-3219, 2004. 

 

 

GUIMARAES, F.N. et al. Um surto epidemico de doença de Chagas de provável transmissão 

digestiva, ocorrido em Teutonia. Joint Information Systems Committee. v. 73, n. 6, p. 1767–

804, 1968. 

 

 

HALL, B. S. et al. Exploiting the drug activating properties of a novel trypanosomal 

nitroreductase. Antimicrobial Agents Chemotherapy v. 54, n.3, p. 1193–1199, 2011. 

 

 

HASSLOCHER-MORENO, A. M. et al. Safety of benznidazole use in the treatment of chronic 

Chagas' disease. Journal of Antimicrobial Chemotherapy v. 67, n. 5, p. 1261–1266, 2012. 

 

 

HERNANDES, M. Z. et al. Studies toward the structural optimization of novel 

thiazolylhydrazone-based potent antitrypanosomal agents. Bioorganic & Medicinal 

Chemistry, v. 18, n. 22, p. 7826–7835, 2010. 

 

 

HOLLA, B. S. et al. Synthesis of Some New 2,4-disubstituted Thiazoles as Possible 

Antibacterial and Anti-inflammatory Agents. European Journal of Medicinal Chemistry, v. 

38, n. 3, p. 313-318, 2003. 

 

 

HOTEZ, P. J. Neglected Diseases and Poverty in “The Other America”: The Greatest Health 

Disparity in the United States? PLoS Neglected Tropical Diseases., v. 1, n. 3, e149, 2007. 

 

 

HOTEZ, P. J. et al. Innovation for the “Bottom 100 Million”: Eliminating Neglected Tropical 

Diseases in the Americas. Advances in Experimental Medicine and Biology. v. 764, p. 1–12, 

2013. 

http://www.springer.com/series/5584


128 

 

 

 

ISHIKAWA, M.; HASHIMOTO, Y. Improvement in aqueous solubility in small molecule drug 

discovery programs by disruption of molecular planarity and symmetry. Journal of Medicinal 

Chemistry. v. 54, p. 1539-1554, 2011.  

 

 

JACKSON, Y.; PINTO, A.; PETTT, S. Chagas Disease in Australia and New Zealand: Risks 

and Needs for Public Health Interventions. Tropical Medicine & International Health. v. 19, 

p. 212–218, 2014. 

 

 

KASUGA, N. C. et al. Synthesis, structural, characterization and antimicrobial activities of 12 

zinc(II) complexes with four thiosemicarbazone and two semicarbazone ligands. Journal of 

Inorganic Biochemistry, v. 96, n. 2-3, p. 298–310, 2003. 

 

 

KERR, I. D. et al. Vinyl sulfones as antiparasitic agents and a structural basis for drug design. 

The Journal of Biological Chemistry. v. 284, n. 38, p. 25697–25703, 2009. 

 

 

KIRCHHOFF, L. V. Chagas Disease (American Trypanosomiasis). Infectious Diseases 

Clinical North American. v. 7, n.3, p. 487-502, 1993. 

 

 

KRAUTH-SIEGEL, R. L.; COMINI, M. A. Redox control in trypanosomatids, parasitic 

protozoa with trypanothione-based thiol metabolism. Biochimica et Biophysica Acta. v. 1780, 

n. 11, p. 1236–1248, 2008. 

 

 

KROPF, S.P. História da doença de Chagas: ciência, saúde e sociedade. Disponível em: 

<http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=171>. Acesso em: Junho, 

2015. 

 

 

KÜMMERLE, A. E. et al. Studies towards the identification of putative bioactive conformation 

of potent vasodilator arylidene N-acylhydrazone derivatives. European Journal of Medicinal 

Chemistry. v. 44, p. 4004-409, 2009.  

 

 

KÜMMERLE, A. E. et al. Design, synthesis, and pharmacological evaluation of N-

acylhydrazones and novel conformationally constrained compounds as selective and potent 

orally active phosphodiesterase-4 inhibitors. Journal of Medicinal Chemistry. v. 55, p. 7525-

7545, 2012.  

 

 

LAMARTINE, J. S. et al. Delineamento de alternativas terapêuticas para o tratamento da 

doença de Chagas, Revista de Patologia Tropical, v. 36, n.2, p.103-118, 2007. 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8254156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8254156
http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=171


129 

 

LEÃO, R. N. Q. et al. Doenças Infecciosas e Parasitárias: Enfoque Amazônico. Editora 

CEJUP. UEPA: Instituto Evandro Chagas, Belém, 1997.  

 

 

LIPINSKI, C.A. et al. Experimental and computational approaches to estimate solubility and 

permeability in drug discovery and development settings. Advanced Drug Delivery Reviews. 

v. 23, n. 1-3, p. 3–25, 1997.  

 

 

LOPES, M.S. et al., Synthesis and evaluation of the anti parasitic activity of aromatic nitro 

compounds. European Journal of Medicinal Chemistry. v. 46, n. 11, p. 5443–5447, 2011.  

 

 

LOPES, M.S. et al., The activity of a metronidazole analogue and its β-cyclodextrin complex 

against Trypanosoma cruzi., Memorias Instituto Oswaldo Cruz. v. 106, n. 8, p. 1055–7, 2011.  

 

 

MARIN-NETO, J.A. et al. Chagas heart disease. In: YUSUF, S. et al.; eds. Evidence-based 

cardiology, 3rd edn. London: British Medical Journal (BMJ) Books, p. 823–841, 2010. 

 

 

MATHERS, C. D.; EZZATI, M.; LOPEZ, A. D. Measuring the Burden of Neglected Tropical 

Diseases: The Global Burden of Disease Framework. PLoS Neglected Tropical Diseases., v. 

1, n. 2, p. e114, 2007. 

 

 

MCKERROW, J. H. et al. Proteases in parasitic diseases. Annual Review os Pathology. v. 1, 

p. 497–536, 2006. 

 

 

MCKERROW, J. H. et al. Two approaches to discovering and developing new drugs for Chagas 

disease. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, v.104, n.1, p. 263-269, 2009. 

 

 

MCKERROW, J. H. et al. Development of protease inhibitors for protozoan infections. 

Current Opinion in Infectious Diseases. v. 21, n. 6, p. 668-672, 2008. 

 

 

MITCH, L. Drug developers finally take aim at a neglected disease. Science. v. 333, n. 6045, 

p. 933–935, 2011. 

 

 

MONTEIRO, A. C. et al. Cooperative activation of TLR2 and bradykinin B2 receptor is 

required for induction of type 1 immunity in a mouse model of subcutaneous infection by 

Trypanosoma cruzi. Journal of Immunology. v. 177, n. 9, p. 6325–6335, 2006. 

 

MOOLANI, Y.; BUKHMAN, G.; HOTEZ, P. J. Neglected Tropical Diseases as Hidden Causes 

of Cardiovascular Disease. PLoS Neglected Tropical Diseases., v. 6, n. 6, p. e1499, 2012. 

 

 



130 

 

MOREIRA, D. R. M. Planejamento estrutural, síntese e avaliação das propriedades 

tripanocidas de 2-iminotiazolidina-4-onas e seus análogos estruturais do tipo 2-imino-1,3-

tiazóis. 194f. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 

 

MOREIRA, D. R. M. et al. Approaches for the development of new anti-Trypanosoma cruzi 

agents. Current Drug Targets, v. 10, n. 3, p. 212-231, 2009. 

 

 

MOREIRA, D.R. M. et al., Conformational restriction of aryl thiosemicarbazones produces 

potent and selective anti-Trypanosoma cruzi compounds which induce apoptotic parasite 

death., European  Journal of Medicinal Chemistry. v. 75, p. 467–78, 2014 [a]. 

 

 

MOREIRA, D.R.M. et al., Structural Design, Synthesis and Structure-Activity Relationships 

of Thiazolidinones with Enhanced Anti-Trypanosoma cruzi Activity., ChemMedChem. v. 9, 

n. 1, p. 177–88, 2014 [b]. 

 

 

MOREIRA, D.R.M. et al., Structural investigation of anti-Trypanosoma cruzi 2-

iminothiazolidin-4-ones allows the identification of agents with efficacy in infected mice., 

Journal of Medicinal Chemistry. v. 55, n. 24, p. 10918–36, 2012. 

 

 

NAVARRO, M. et al. Chagas Disease in Spain: Need for Further Public Health Measures. 

PLoS Neglected Tropical Diseases., v. 6, n. 12, p. e1962, 2012. 

 

 

NERES, J.; BRYCE, R. A.; DOUGLAS, K. T. Rational drug design in parasitology: trans-

sialidase as a case study for Chagas disease. Drug Discovery Today.  v. 13, n. 3-4, p. 110–117, 

2008. 

 

 

NEVES, D. P.; De Melo, A.L.; LINARD, P.M.; VITOR, R.W.A. Parasitologia Humana. 11ª. 

Edição, Ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

 

NÚÑEZ-MONTENEGRO, A.; CARBALLO, R.; VÁZQUEZ-LÓPEZ, E. M. Synthesis and 

characterization of thiosemicarbazone derivatives of 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde and 

their rhenium(I) complexes. Polyhedron, v. 28, n. 18, p. 3915–3922, 2009. 

 

 

NÚÑEZ-MONTENEGRO, A.; CARBALLO, R.; VÁZQUEZ-LÓPEZ, E. M. Synthesis and 

characterization of thiosemicarbazone derivatives of 2-ethoxy-3-methoxy-benzaldehyde and 

their rhenium(I) complexes. Polyhedron, v. 27, n. 13, p. 2867-2876, 2008. 

 

 

OLIVEIRA, L. S. S. As Doenças Negligenciadas e Nós. Saúde Coletiva. v.28, p. 40-41, 2009. 

 

 



131 

 

OLIVEIRA, R. B. et al. Synthesis and antimalarial activity of semicarbazone and 

thiosemicarbazone derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry, v. 43, n. 9, p. 

1983-1988, 2008. 

 

 

OPLETALOVÁ, V. et al. Identification and Characterization of Thiosemicarbazones with 

Antifungal and Antitumor Effects: Cellular Iron Chelation Mediating Cytotoxic Activity. 

Chemical Reseach in Toxicology, v. 21, n. 9, p. 1878–1889, 2008. 

 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. WHO Fact Sheet No 340. Disponível em: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/> acesso em: Abril, 2015). 

 

 

OTTO, H. H.; SCHIRMEISTER, T. Cysteine Proteases and Their Inhibitors. Chemistry 

Review. v. 97, n. 1, p. 133–171, 1997. 

 

 

OTWINOWSKI, Z; MINOR, W. Methods in Enzymology, Macromolecular 

Crystallography. Part A. v. 276, p. 307–326, 1997.  

 

 

PEREIRA, K.S.; SCHMIDT, F.L.; GUARALDO, A.M.; FRANCO, R.M.; DIAS, V.L.; 

PASSOS, L.A. Chagas disease as a foodborne illness. Journal of food protection; v. 72, n.2, 

p. 441–446, 2009. 

 

 

PEREIRA, M. G. et al. Trypanosoma cruzi epimastigotes are able to store and mobilize high 

amounts of cholesterol in reservosome lipid inclusions. Plos One. v. 6, n.  7, e22359, 2011. 

 

 

PINAZO, M. J. et al. Tolerance of benznidazole in treatment of Chagas' disease in adults. 

Antimicrobial Agents Chemotherapy. v. 54, n. 11. p. 4896–4899, 2010. 

 

 

PRATA, A. Clinical and epidemiological aspects of Chagas Disease. Infectous Diseases. v. 1, 

n. 2, p. 92-100, 2001. 

 

 

RASSI, A. J. R. et al. Challenges and opportunities for primary, secondary, and tertiary 

prevention of Chagas' disease. Heart. v. 95, n.7, p. 524-534, 2009. 

  

 

RASSI, A., JR.; RASSI, A.; MARIN-NETO, J. A. Chagas Disease. Lancet. v. 375, n. 9723, p. 

1388−402, 2010. 

 

 

RASSI, A.; TRANCHESI, J.; TRANCHESI, B. Doença de Chagas. In: VERONESI, R. 

Doenças infecciosas e parasitárias. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p.665, 667, 675, 

678, 680, 1991. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rassi%20A%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19131444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19131444


132 

 

 

 

ROMANHA, A.J. et al., In vitro and in vivo experimental models for drug screening and 

development for Chagas disease., Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. v. 105, p. 233–8, 

2010. 

  

 

ROUSH, W. R. et al. Design and synthesis of dipeptidyl α',β'-epoxy ketones, potent irreversible 

inhibitors of the cysteine protease cruzain. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. v. 

8, n. 19. p. 2809–2812, 1998. 

 

 

SAJID, M.; MCKERROW, J. H. Cysteine proteases of parasitic organisms. Molecular and 

Biochemicaal Parasitology. v. 120, n. 1, p. 1–21, 2002. 

 

 

SANTHAKUMARI, R. et al. Synthesis and spectral characterization of acetophenone 

thiosemicarbazone—A nonlinear optical material. Spectrochimica Acta Part A, v. 76, n. 3-4, 

p. 369-375, 2010. 

 

 

SANTIAGO, E. F. et al. Evaluation of the anti-Schistosoma mansoni activity of 

thiosemicarbazones and thiazoles. Antimicrobial Agents Chemotherapy. v. 58, n. 1, p. 352–

63, 2014. 

  

 

SAYDAM, S.; YILMAZ, E. Synthesis, characterization and thermal behavior of 4-

chloromethyl-2-(2-hydroxybenzilidenehydrazino) thiazole and its complexes with Cr(III), 

Co(II), Ni(II) and Cu(II). Spectrochimica Acta Part A, v. 63, n. 2, p. 506-510, 2006. 

 

 

SCHENKMAN, S. et al. Mucin-like glycoproteins linked to the membrane by 

glycosylphosphatidy linositol anchor are the major acceptors of sialic acid in a reaction 

catalyzed by trans-sialidase in metacyclic forms of Trypanosoma cruzi. Molecular and 

Biochemical Parasitology. v. 59, n. 2, p.293–303, 1993. 

 

 

SHELDRICK, G. SHELXL-97 and SHELXS-97, Program for X-ray Crystal Structure Solution 

and Refinement, Univ. Göttingen. (1997). http://scholar.google.com.br/scholar?q= SHELXS-

97: Program for Crystal Structure Resolution#3 (Acesso em 13 de novembro de 2014). 

 

SILES, R. et al. Design, synthesis, and biochemical evaluation of novel cruzain inhibitors with 

potential application in the treatment of Chagas’ disease. Bioorganic & Medicinal Chemistry 

Letters, v. 16, n. 16, p. 4405–4409, 2006. 

 

 

SILVA, H. A. Ferramentas virtuais contra doenças tropicais: Dengue e doença de Chagas 

com alvos. 178 f. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 

 

 



133 

 

SILVA, J. J. N. et al. In vitro and in vivo antiproliferative and trypanocidal activities of 

ruthenium NO donors, British Journal of Pharmacology, v. 152, n.1, p. 112-121, 2007. 

 

 

SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X. Identificação espectrométrica de compostos 

orgânicos. 6ª Ed., Rio de Janeiro: Editora LTC, 2006. 

 

 

SOMOGYI, L. Reactions of Flavonoid Thiosemicarbazones under Acetylating Conditions. 

Tetrahedron, v. 47, n. 44, p. 9305-9316, 1991. 

 

 

TANG, H. A.; WANG, L. F.; YANG, R. D. Synthesis, characterization and antibacterial 

activities of manganese(II), cobalt(II), nickel(II), copper(II) and zinc(II) complexes with 

soluble Vitamin K3 thiosemicarbazone. Transition Metal Chemistry, v. 28, n. 4, p. 395-398, 

2003. 

 

 

TARASCONI, P. et al. Synthesis, Spectroscopic Characterization and Biological Properties of 

New Natural Aldehydes Thiosemicarbazones. Bioorganic & Medicinal Chemistry, v. 8, n. 1, 

p. 157-162, 2000. 

 

 

TEITZ, Y. et al. Inhibition of human immunodeficiency virus by N-methylisatin-beta-4':4'- 

diethylthiosemicarbazone and N-allylisatin-beta-4':4'-diallylthiosemicarbazone. Antiviral 

Research, v. 24, n. 4, p. 305-314, 1994. 

 

 

UMESH, S. P. et al. Review: Chagas Disease; American Journal of Pharmtech Research; v. 

1, n. 3, 2011. 

 

 

URBINA, J.A. Specific treatment of Chagas disease: current status and new developments. 

Curr Opin Infect Dis. v.14, n. 6, p.733–741, 2001. 

 

 

US CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Chagas disease after organ 

transplantation—Los Angeles, California, 2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. v. 55, 

798–800, 2006. 

 
 

VERMA, S.; SARAF, S. K. 4-Thiazolidinone – A biologically active scaffold. European 

Journal of Medicinal Chemistry, v. 43, n. 5, p. 897-905, 2007. 

 

 

VIDOTTI, C. C. F.; CASTRO, L. L. C. Fármacos novos e necessidades do sistema único de 

saúde no Brasil. Espaço Saúde. v. 10, p. 7-11, 2009. 

 

 



134 

 

YONG, V. et al. Altered expression of cruzipain and a cathepsin B-like target in a Trypanosoma 

cruzi cell line displaying resistance to synthetic inhibitors of cysteine-proteinases. Molecular 

and Biochemical Parasitology. v. 109, n. 1, p. 47–59, 2000. 

 

 

ZINGALES, B. et al. A new consensus for Trypanosoma cruzi intraspecific nomenclature: 

Second revision meeting recommends TcI to TcVI. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. v. 

104, n. 7, p. 1051–1054, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - ESPECTROS DE RMN 1H E 13C 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 
 

 



137 

 

 

 

 
 

 
 



138 

 

 

 

 
 

 

 



139 

 

 

 

 
 

 

 



140 

 

 

 

 
 

 
 



141 

 

 
 

 

 
 

 



142 

 

 
 

 

 
 

 



143 

 

 
 

 

 
 

 



144 

 

 
 

 

 
 

 



145 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

APÊNDICE B – DADOS CRISTALOGRÁFICOS 

 

Tabela B1. Dados cristalográficos, coleção de dados e refinamento estrutural. 

  

Código de 

identificação 
Composto 38e Compound 39h 

Fórmula empírica C15H12 Br Cl N3 O S C15H13 Br F N3 O S 

Massa molecular 398.71 382.25 

Temperatura 293(2) K 293(2) K 

Comprimento de 

onda 
0.71073 Å 0.71073 Å 

Sistema do cristal monoclínico monoclínico 

Grupo espacial P21/c P21/c 

Dimensões da 

célula unitária 

a = 6.7938(2) Å = 90° a = 9.1060(4) Å = 90° 

b = 18.4510(6) 

Å 

= 

116° 

b = 17.6520(9) 

Å 
= 125.4° 

c = 14.8910(5) 

Å 
 = 90° 

c = 12.3510(6) 

Å 
= 90° 

Volume 1677.2(1) Å3 1618.7(4) Å3 

Z 4 4 

Densidade 

(calculada) 
1.575 Mg/m3 1.57 Mg/m3 

Coeficiente de 

absorção 
2.738 mm-1 2.682 mm-1 

F(000) 796 768 

Dimensão do 

cristal 
0.48 x 0.46 x 0.33 mm3 0.50 x 0.20 x 0.12 mm3 

Intervalo Theta 

para coleta de 

dados 

3.65 a 27.5° 4.0 a 27.5° 

Intervalos de índice 
-8≤h1≤7, -23≤k≤23, 

-19≤l≤18 

-11≤h≤11, -21≤k≤22, 

-15≤l≤15 

Reflexões 

coletadas 
15561 11449 
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Reflexões 

independentes 
3803 [R(int) = 0.069] 3662[R(int) = 0.047] 

Método de 

refinamento 

Mínimos quadrados matriz 

cheia em F2 

Mínimos quadrados matriz 

cheia em F2 

Dados / apoios / 

parâmetros 
2725 / 0 / 199 2165 / 0 / 199 

Qualidade em F2 1.04 1.023 

Índices R finais 

[I>2sigma(I)] 
R1 = 0.056, wR2 = 0.147 R1 = 0.052, wR2 = 0.14 

Índices R (todos 

dados) 
R1 = 0.079, wR2 = 0.165 R1 = 0.086, wR2 = 0.16 

Maior “diff.” picos  

e cavidades 
0.33 e -0.24 e.Å-3 0.304 e -0.80 e.Å-3 

 

 
Tabela B2.  Comprimentos de ligação e ângulos de ligação (A, °), composto 38e. 

Br—C4 1.899 (4) O—C7 1.426 (4) 

S—C15 1.686 (3) C9—C14 1.383 (5) 

Cl—C12 1.738 (4) C9—C10 1.390 (5) 

N2—C15 1.366 (4) C9—C8 1.485 (5) 

N2—N1 1.378 (4) C8—C7 1.514 (5) 

N1—C8 1.290 (4) C2—C3 1.381 (6) 

C1—O 1.381 (4) C6—C5 1.380 (6) 

C1—C6 1.381 (5) C11—C12 1.357 (6) 

C1—C2 1.381 (5) C11—C10 1.389 (6) 

N3—C15 1.314 (5) C12—C13 1.372 (6) 

C4—C3 1.373 (5) C14—C13 1.383 (6) 

C4—C5 1.375 (6)   

 

C15—N2—N1 118.1 (3) N3—C15—N2 118.6 (3) 

C8—N1—N2 118.9 (3) N3—C15—S 124.1 (3) 

O—C1—C6 115.0 (3) N2—C15—S 117.3 (3) 
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O—C1—C2 124.6 (3) C3—C2—C1 119.6 (3) 

C6—C1—C2 120.3 (4) C1—C6—C5 119.6 (4) 

C3—C4—C5 120.4 (4) C4—C3—C2 120.1 (4) 

C3—C4—Br 119.0 (3) C12—C11—C10 119.3 (4) 

C5—C4—Br 120.4 (3) C4—C5—C6 120.0 (4) 

C1—O—C7 117.4 (3) C11—C12—C13 121.0 (4) 

C14—C9—C10 117.2 (3) C11—C12—Cl 119.8 (3) 

C14—C9—C8 120.6 (3) C13—C12—Cl 119.2 (3)  

C10—C9—C8 122.1 (3) O—C7—C8 115.3 (3) 

N1—C8—C9 115.5 (3) C9—C14—C13 121.6 (4) 

N1—C8—C7 126.8 (3) C12—C13—C14 119.3 (4) 

C9—C8—C7 117.6 (3) C11—C10—C9 121.5 (4) 

 
Tabela B3.  Comprimentos de ligação e ângulos de ligação (A, °), composto 39h. 

 

Br1—C4 1.899 (4) C2—C3 1.376 (5) 

S—C15 1.674 (4) C3—C4 1.377 (5) 

F—C12 1.365 (4) C4—C5 1.364 (6) 

O—C9 1.384 (4) C5—C6 1.378 (5) 

O—C8 1.409 (4) C7—C8 1.514 (4) 

N1—C7 1.276 (4) C9—C14 1.374 (5) 

N1—N2 1.370 (4) C9—C10 1.380 (5) 

N2—C15 1.355 (4) C10—C11 1.396 (5) 

N3—C15 1.326 (4) C11—C12 1.344 (6) 

C1—C2 1.377 (5) C12—C13 1.362 (6) 

C1—C6 1.394 (4) C13—C14 1.373 (5) 

C1—C7 1.490 (4)   

 

C9—O—C8 118.3 (3) C1—C7—C8 115.5 (3) 

C7—N1—N2 121.5 (3) O—C8—C7 111.7 (3) 

C15—N2—N1 119.6 (3) C14—C9—C10 120.4 (3) 
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C2—C1—C6 117.4 (3) C14—C9—O 115.8 (3) 

C2—C1—C7 122.8 (3) C10—C9—O 123.8 (3) 

C6—C1—C7 119.8 (3) C9—C10—C11 118.9 (4) 

C3—C2—C1 122.7 (3) C12—C11—C10 119.2 (4) 

C2—C3—C4 118.1 (4) C11—C12—C13 122.5 (4) 

C5—C4—C3 121.1 (4) C11—C12—F 118.3 (4) 

C5—C4—Br1 119.2 (3) C13—C12—F 119.2 (4) 

C3—C4—Br1 119.6 (3) C12—C13—C14 119.0 (4) 

C4—C5—C6 119.9 (3) C13—C14—C9 120.0 (4) 

C5—C6—C1 120.7 (4) N3—C15—N2 116.6 (3) 

N1—C7—C1 115.3 (3) N3—C15—S 125.1 (3) 

N1—C7—C8 129.2 (3) N2—C15—S 118.4 (3) 
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