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“A falsa ciência gera ateus; a verdadeira ciência 

leva os homens a se curvar diante de Deus” 

                                                     Voltaire 



RESUMO 

 

A dengue tem se tornado um desafiador problema de saúde pública no âmbito mundial que 

causa um grave impacto social e econômico, especialmente nas populações mais pobres dos 

países tropicais e subtropicais. Isto se deve principalmente ao ambiente favorável oferecido 

por estes locais ao desenvolvimento do mosquito da espécie Aedes aegypti, transmissor do 

arbovírus causador da doença. Estratégias para erradicação desta arbovirose têm sido focadas 

no controle da disseminação dos mosquitos vetores através, por exemplo, da utilização de 

larvicidas os quais interrompem o ciclo evolutivo do Aedes Aegypti, como o organofosforado 

temefós. Entretanto, seu uso constante tem sido associado ao desenvolvimento de resistência e 

desequilíbrios indesejáveis em sistemas biológicos. Hidrazonas constituem uma classe de 

compostos bastante empregadas como ingredientes ativos em métodos para o controle de 

pragas de insetos na agricultura e horticultura. Tiossemicarbazonas e semicarbazonas 

pertencem a esta classe e são amplamente exploradas no âmbito da Química Medicinal, 

devido a sua versatilidade química e ampla gama de atividades biológicas. Na busca pelo 

desenvolvimento de novos inseticidas larvais foi sintetizada uma série de aril-

tiossemicarbazonas (36a-g e 36j) e novas fenoximetil-tiossemicarbazonas (37a-g), bem como 

alguns análogos aril-semicarbazônicos (36h e 36i), através da reação de condensação entre 

diferentes aldeídos e a tiossemicarbazida ou semicarbazida hidroclorada, respectivamente. Os 

compostos tiveram suas estruturas químicas elucidadas por intermédio da utilização de 

técnicas espectroscópicas de RMN e IV. Através de bioensaios larvicidas, foi avaliada a 

mortalidade causada por estas hidrazonas frente ao estágio L4 das larvas do Aedes aegypti em 

períodos de 24 e 48 h, para definição das suas CL50 e CL100. Em virtude do grande potencial 

anti-chagásico apresentado por estas classes de compostos, foi testado também o efeito anti-

proliferativo dos compostos obtidos contra a forma epimastigota do Trypanosoma cruzi, 

assim como a toxicidade deles sobre esplenócitos de camundongos. Em relação à atividade 

larvicida, as tiossemicarbazonas contendo os halogênios “Cl” e “Br” ligados ao anel fenílico 

(36d-f, 37c, 37d, 37f e 37g), além  do composto 36a mostraram-se, de forma geral, altamente 

ativos (CL50 < 50 ppm). A fenoximetil-tiossemicarbazona 37g, por sua vez, revelou-se o 

inseticida larval mais promissor, pois a CL100 apresentada por ele foi cerca de duas vezes 

inferior à maior concentração atóxica sobre os esplenócitos de camundongo, denotando que 

este larvicida em potencial poderá ser utilizado nesta concentração sem causar danos a células 

de mamíferos. Quanto ao efeito anti-T. cruzi, as tiossemicarbazonas 36c-g, 37c e 37g 

mostraram-se ativas, no entanto, levando em consideração o índice de seletividade no 

tratamento da doença de Chagas, as fenoximetil-tiossemicarbazonas 37c e 37g foram 

consideradas as mais promissoras. Pois além de terem apresentado atividade tripanocida 

bastante superior à droga de referência no tratamento da doença de Chagas (benznidazol), 

exibiram citotoxicidade frente a esplenócitos de camundongo similar ou inferior a este padrão. 

Por outro lado, as semicarbazonas sintetizadas demonstraram atividade larvicida e anti-

chagásica desconsiderável, embora não tenham exibido citotoxicidade contra os esplenócitos. 

 

Palavras-chave: Aedes aegypti, atividade larvicida, Trypanosoma cruzi, Tiossemicarbazonas 

e semicarbazonas. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dengue has become a challenging public health problem in the world that causes a severe 

social and economic impact, especially in the poorest population of tropical and subtropical 

countries. This is mainly due to the favorable environment provided by these places for the 

development of the mosquito of Aedes aegypti specie, vector of the arbovirus which causes 

the disease. Strategies to eradication of this arboviruse have been focused on the control of 

dissemination of the vector mosquitos through, for example, of utilization of larvicides which 

interrupts the evolutive cycle of Aedes Aegypti, like the organosphosphate Temephos. 

However, its constant use has been associated to the development of resistence and 

undesirable imbalances in biological systems. Hydrazones constitute a class of compounds 

quite used as active ingredients in methods to the controlling of pests of insects in the 

agriculture and horticulture. Thiosemicarbazones and semicarbazones belong to this class and 

are widely explored the framework of Medicinal Chemistry, due to their chemical versatility 

and a wide range of biological activities. In the search for the development of new larval 

inseticides was synthesized a series of aryl-thiosemicarbozones (36a-g and 36j) and new 

phenoxymethyl-thiosemicarbazones (37a-g), and some aryl-semicarbazones analogues (36h 

and 36i), through the reaction of condensation between differents aldehydes and the 

thiosemicarbazide or semicarbazide hydrochloride, respectively. The compounds had their 

chemical structures elucidated through the use of NMR spectroscopic techniques and IV. 

Through larvicidal bioassays, we evaluated the mortality caused by these hydrazones against 

the L4 stage larvae of Aedes aegypti in periods of 24 and 48 h, to define its LC50 and LC100. 

Because of the large anti-chagasic potential presented by these classes of compounds, was 

also tested anti-proliferative effect of the compounds obtained against the epimastigote form 

of Trypanosoma cruzi, as well as their toxicity on mice splenocytes. Regarding the larvicidal 

activity, the thiosemicarbazones containing the halogens "Cl" and "Br" linked to the phenyl 

ring ((36d-f, 37c, 37d, 37f and 37g), beyond of the compound 36a were, in general, highly 

active (LC50 < 50 ppm). The phenoxymethyl-thiosemicarbazone 37g, in turn, proved to be the 

larval inseticide most promising because the CL100 presented by him was about two times less 

than the highest nontoxic concentration on the splenocytes of mice, indicating that this 

larvicidal in potential could be used in this concentration without causing damage to 

mammalian cells. As for anti-T. cruzi effect, the thiosemicarbazones 36c-g, 37c and 37g  were 

active, however, considering the index of selectivity in the treatment of Chagas disease, the 

phenoxymethyl-thiosemicarbazones 37c and 37g were considered the most promising. 

Because, beyond they have presented trypanocidal activity quite higher than the reference 

drug for the treatment of Chagas disease (benznidazole), exhibited cytotoxicity against 

splenocytes of mice similar to or lower than this standard. In the other hand, the synthesized 

semicarbazones showed larvicidal activity and anti-chagasic inconsiderable, although not 

have displayed cytotoxicity against splenocytes. 

 

Key-words: Aedes aegypti, larvicidal activity, Trypanosoma cruzi, Thiosemicarbazones and 

semicarbazones. 
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DNA:   Deoxyribonucleic Acid (Ácido desoxiribonucléico) 

Eq.:    Equivalente 

EtOH:  Álcool etílico 

F.M:    Fórmula Molecular 

FHD:   Febre hemorrágica da Dengue 

Hex.:    Hexano 

HIV:   Human Imunodeficiency Virus (Vírus da Imunodeficiência Humana) 

IV:    Infra-vermelho 

M.M:    Massa Molecular 

m/v:    Massa por volume 



MeOH:   Metanol 

min.:     minuto 

NFX :    Nifurtimox  

NNRTI:     Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

OMS:    Organização Mundial da Saúde 

P.F:     Ponto de fusão 

PhNCS:  Fenil-isotiocianato 

ppm:     Partes por milhão 

p-TsOH:              Ácido para-tolueno sulfônico 

QSAR:      Quantitative Structure-activity Relationship 

Rend.:     Rendimento 

Rf:     Razão de frente 

RMN 
13

C:    Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 

RMN 
1
H:    Ressonância Magnética Nuclear de Próton 

RNA:    Ribonucleic Acid (Ácido ribonucléico) 

RR:     Ribonucleotídio redutase 

SCD:         Síndrome de Choque da Dengue 

T. cruzi     Trypanosoma cruzi 

T.A.:                Temperatura Ambiente 

TCC:     Trypanosoma cruzi cruzain (Cruzaína do T. Cruzi) 

THF:     Tetraidrofurano 

TR:     Tripanotiona Redutase 

UBV:     Ultra-baixo volume 

UV:      Ultravioleta 
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I - 1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um grande número de doenças apresenta mosquitos como vetores, entre elas podem 

ser destacadas a filariose (transmitida pelo Culex quinquefasciatus), a malária (transmitida 

pelo Anopheles gambiae), assim como a dengue e a febre amarela (transmitidas pelo Aedes 

aegypti) (Figura 1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografias do Culex quinquefasciatus, Anopheles gambiae e Aedes aegypti, respectivamente. 

 

As duas últimas são doenças virais que apresentam importante repercussão na saúde 

pública, porém a dengue é considerada a mais evidente e disseminada nas regiões tropicais e 

subtropicais, representando encargos econômicos para a comunidade e o governo [2]. Nos 

últimos 50 anos, a incidência desta arbovirose aumentou 30 vezes com o aumento da 

expansão geográfica para novos países e, na presente década, da área urbana para áreas rurais 

[3].  

Ela tem como agente etiológico um arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à 

família Flaviviridae, com quatro sorotipos antigenicamente distintos atualmente conhecidos, 

DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, os quais são transmitidos aos seres humanos 

principalmente através da picada do mosquito Aedes aegypti [4-6].  

Pelo fato de não existirem quimioterápicos específicos capazes de eliminar o vírus de 

um indivíduo infectado, o tratamento tem como objetivo orientar e controlar os sintomas da 

doença [7,8]. Além disso, embora muitos esforços tenham sido destinados ao 

desenvolvimento de uma vacina eficaz que forneça proteção imune contra o vírus da dengue, 

esta ainda não está disponível [9]. Portanto, as principais medidas de controle têm como alvo 

o mosquito vetor e incluem o uso de larvicidas, vigilância entomológica, redução dos focos, 

controle das formas adultas, controle biológico e campanhas de conscientização pública 

[10,11]. 
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O uso de larvicidas tem sido mais eficaz em relação ao controle dos mosquitos 

adultos, pois eles agem nos locais de reprodução e interrompem o ciclo evolutivo do vetor. Os 

mais frequentemente empregados são o organofosforado temefós e toxinas do Bacillus 

thuringiensis var. israelensis [12,13]. Entretanto, a utilização constante de inseticidas e alguns 

larvicidas convencionais tem conduzido ao desenvolvimento de resistência, interrupção dos 

sistemas de controle biológico natural, surtos de outras espécies de insetos, contaminação do 

meio ambiente (solo, água, atmosfera e seres vivos), bem como à manifestação de efeitos 

indesejáveis em organismos não-alvo [14-16]. 

Baseado nisso, um grande número de publicações tem relatado a avaliação da 

atividade larvicida de extratos vegetais e óleos essenciais, entretanto, apesar da variedade de 

compostos que podem ser obtidos a partir da síntese orgânica, poucos estudos na literatura 

têm demonstrado a aplicação de novos compostos sintéticos contra as larvas do Aedes 

aegypti.  

As hidrazonas constituem uma classe de compostos que, dentre outras aplicações 

biológicas, têm sido bastante empregadas como ingredientes ativos em métodos para o 

controle de pragas de insetos na agricultura e horticultura [17].  

As tiossemicarbazonas e semicarbazonas, por exemplo, são análogos estruturais 

pertencentes a esta classe que têm sido extensivamente estudadas no âmbito da Química 

Medicinal, por apresentarem um amplo espectro de atividades biológicas e uma grande 

versatilidade química [18]. 

A versatilidade química destes compostos está relacionada à facilidade de sua 

obtenção, bem como a seu considerável emprego como intermediários na síntese de muitos 

heterociclos farmacologicamente importantes [19]. Além disso, apresentam-se como 

excelentes ligantes para formação de complexos organometálicos, comportando-se como 

agentes quelantes [20,21]. 

Diversos trabalhos mostram a eficácia destas hidrazonas como potentes inibidores da 

síntese do DNA [18]. Esta característica confere-lhes a possibilidade de serem aplicadas na 

busca por novas substâncias terapêuticas em diversos campos de pesquisa e está relacionada 

às suas importantes propriedades antitumorais [22], antibacterianas [23], antivirais [24] anti-

protozoárias [25], citotóxicas [26], dentre outras. Numerosos estudos têm demonstrado a 

atividade destes compostos frente ao protozoário Trypanosoma cruzi, o qual é o agente 

etiológico da doença de Chagas. Desde 2002, as aril-tiossemicarbazonas, por exemplo, estão 

sendo descritas como potentes agentes tripanocidas e de baixa citotoxicidade [27]. 
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Ademais, Xue et al. (2007) revelaram o potencial das tiossemicarbazonas em inibir 

eficazmente a enzima fenoloxidase isolada de larvas do inseto da espécie Pieris rapae, a qual 

é uma enzima chave para a sobrevivência dos insetos de modo geral [28]. Em 1995, Burks & 

Fuchs (1995) relataram a purificação parcial de uma fenoloxidase plasmática a partir da 

espécie Aedes aegypti, de tal maneira que esta enzima poderá constituir um alvo biológico 

promissor para o desenvolvimento de novos agentes inseticidas [29]. 

Então, a vasta utilização das hidrazonas, em geral, como agentes inseticidas e 

pesticidas na horticultura e agricultura; a ampla versatilidade química e biológica das 

tiossemicarbazonas; bem como sua capacidade de inibir a enzima fenoloxidase motivaram 

nosso grupo a sintetizar e avaliar a atividade larvicida de derivados aril e fenoximetil-

tiossemicarbazônicos, bem como de algumas aril-semicarbazonas análogas frente à espécie 

Aedes aegypti. Além disso, em virtude do grande potencial destas hidrazonas como agentes 

anti-chagásicos, foi avaliada também a atividade anti-proliferativa dos compostos obtidos 

frente à forma epimastigota do Trypanosoma cruzi. 
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I - 2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

I - 2.1. DENGUE 

 

 

I - 2.1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS E EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 

I - 2.1.1.1. Mundo 

 

 

Durante o período que compreende o final do século XVIII até as duas primeiras 

décadas do século XX, ocorreram oito pandemias e/ou surtos isolados de dengue, com 

duração de três a sete anos, atingindo várias partes do mundo: Américas, África, Ásia, Europa 

e Austrália [30]. Evidências mostram que, quando os meios de transporte eram mais lentos em 

relação aos atuais, um mesmo sorotipo do vírus persistia circulando em determinada área, por 

alguns anos, levando a surtos epidêmicos periódicos de pouca gravidade [31]. 

Desse modo, durante muitos séculos, a dengue foi considerada uma doença benigna, 

entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, a circulação dos diferentes sorotipos em uma 

mesma área geográfica foi intensificada, o que favoreceu a ocorrência de uma febre 

hemorrágica, a qual foi posteriormente relacionada a uma forma grave da doença [32]. Os 

primeiros registros desta forma, denominada febre hemorrágica da dengue (FHD), surgiram 

na década de 1950, nas Filipinas e na Tailândia [33]. 

De forma progressiva, países do sudeste asiático apresentaram surtos de dengue 

hemorrágica: Vietnã do Sul (1960), Cingapura (1962), Malásia (1963), Indonésia (1969) e 

Birmânia, atual Mianmar, (1970). Nas décadas de 1980 e 1990, houve agravamento da 

situação com expansão geográfica da virose para Índia, Sri Lanka, Maldivas e leste da China, 

entre outros países. Durante esse período, houve também elevação da magnitude das 

epidemias e registro de milhares de casos e óbitos das formas hemorrágicas da doença, 

predominantemente em crianças [34]. 

No período de 2000 a 2005, o número anual acumulado de casos de dengue foi de 

925.896, quase o dobro dos registros de 1990 a 1999 (479.848 casos), de modo que o auge das 
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notificações para a OMS foi em 2001, no qual 69 nações do sudeste asiático, do Pacífico 

Ocidental e das Américas informaram casos da doença [35]. 

Aproximadamente, 50 milhões de infecções pelo vírus da dengue ocorrem anualmente 

e cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivem em países endêmicos, o que caracteriza uma 

pandemia [36]. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes com o aumento da 

expansão geográfica para novos países e, na presente década, da área urbana para áreas rurais 

[3]. A Figura 2 mostra as principais áreas de risco para transmissão do vírus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Áreas/países com risco de transmissão da dengue, 2008 [3]. 

 

 

I - 2.1.1.2. Américas 

 

 

Até a metade da década de 1990, o sudeste asiático representava a região do mundo 

mais atingida por dengue. A partir de então, os países da América Central e do Sul 

começaram a se destacar neste cenário e passaram a contribuir com muito mais da metade dos 

casos notificados dessa doença no mundo. [37]. 

O período em que os países americanos ocuparam um papel de menor destaque em 

relação aos do sudeste asiático está relacionado à interrupção da transmissão da dengue, 

resultante de campanhas de erradicação do Aedes aegypti, principalmente durante a década de 



     29 
Síntese de Derivados Hidrazônicos como Possíveis Candidatos a Inseticidas Larvais Frente ao Aedes aegypti e a 

Fármacos para o Tratamento da Doença de Chagas 

 

 

 

José Wanderlan Pontes Espíndola 

1960 e início dos anos 1970. No entanto, a vigilância dos vetores e medidas de controle não 

foi sustentada e houve reinfestação posterior do mosquito, seguida de surtos no Caribe e nas 

Américas Central e do Sul [38]. Progressivamente, houve disseminação com surtos cíclicos 

ocorrendo a cada 3-5 anos, de modo que o mais intenso ocorreu em 2002, quando foram 

registrados no total mais de um milhão de casos da doença. [3].  

 

 

I - 2.1.1.3. Brasil 

 

 

A primeira epidemia com confirmação laboratorial no Brasil aconteceu em 1982, 

quando foram isolados os sorotipos DENV1 e DENV4 em Boa Vista, capital do estado de 

Roraima. Um inquérito sorológico realizado após essa epidemia revelou que 11.000 pessoas 

foram infectadas pelo vírus durante esse episódio [39]. Entretanto, a epidemia foi rapidamente 

debelada, e o vírus da dengue não se expandiu para outras áreas, pois o Aedes aegypti ainda 

não estava disperso no território brasileiro, e o combate a esse vetor em poucos meses 

praticamente o eliminou da cidade [40]. 

Foi somente após 1986, com a introdução do vírus DENV-1 no estado do Rio de 

Janeiro, mais especificamente na cidade de Niterói, que infecções por dengue tornaram-se um 

problema de saúde pública a nível nacional [41]. Nesse primeiro ano, a doença já atingia o 

Ceará e Alagoas com riscos de 411,2 e 138,1 por 100.000 habitantes, respectivamente; e em 

1987, Pernambuco, com 31,2 casos por 100.000 habitantes. São Paulo, Bahia e Minas Gerais 

foram acometidos por surtos localizados em pequenas cidades [42]. Essa rápida propagação 

foi resultante das dificuldades encontradas na aplicação de programas eficazes para o controle 

dos vetores nas grandes comunidades urbanas.  

A situação foi agravada em 1990 com o aumento da transmissão do DENV-1 e 

introdução do DENV-2 vírus, também no estado do Rio de Janeiro [43]. Durante este ano, 

ocorreram os primeiros diagnósticos de FHD no país, com 462 casos confirmados e 8 óbitos 

[44]. 

Durante os anos 90, os sorotipos DENV-1 e DENV-2 foram os responsáveis pela 

circulação viral no país até que, em janeiro de 2001, foi confirmada a introdução do sorotipo 

DENV-3, o qual foi responsável pela epidemia de 2002, quando foram notificados 

aproximadamente 800.000 casos da doença (80% dos casos das Américas). [32,45].  
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Houve uma queda na incidência de notificações após esse ano, a qual voltou a crescer 

a partir do ano 2005, de tal maneira que, em 2008, dados preliminares registrados pelo 

Ministério da Saúde revelaram a existência de um número superior a 700.000 casos e mais de 

45.000 hospitalizações por dengue (Gráfico 1). Outros dados importantes revelaram o 

aumento na incidência de casos da FHD no Brasil, influenciado em parte pela introdução do 

sorotipo DENV-3. De 1990 a 2008, foram incluídos 8.885 casos de FHD no Sistema de 

Vigilância Epidemiológica, dos quais 995 (10,7%) ocorreram entre 1990 e 2000. Os demais 

(7.980 casos) ocorreram entre 2001 e a primeira metade de 2008, ou seja, após a introdução 

do DENV-3. Entre esses casos, observaram-se 661 óbitos, representando letalidade média de 

aproximadamente 7,4% [32]. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Gráfico 1. Número de hospitalizações e casos de dengue notificados 1986-2008 [32]. 

 

Mais recentemente, nas primeiras 7 semanas epidemiológicas de  2010, foram  

notificados 155.771 casos de dengue (dados preliminares). Análises das variações no número 

de casos revelaram que 11 das 27 unidades federadas apresentaram aumento no total de casos 

notificados nesse período, quando comparados ao mesmo período de 2009. Nessa 

comparação, a variação total chegou a 77,7% [46]. 
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I - 2.1.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

 

 

O agente etiológico da dengue é um vírus pertencente ao gênero Flavivírus da família 

Flaviviridae, de qual fazem parte os vírus causadores da febre amarela, encefalite japonesa e 

hepatite C, que são outras patogenias letais humanas [8]. Consiste num microorganismo 

esférico, cujo genoma é constituído por um ácido ribonucléico (RNA) de fita simples, de 

polaridade positiva e não segmentado, com cerca de 11 kilobases (aproximadamente 10.200 

nucleotídeos). O RNA viral é envolto por um nucleocapsídeo icosaédrico com 30 nanômetros 

(nm) de diâmetro, coberto por um envelope lipídico, que confere ao vírion um tamanho final 

de 50 a 60 nm de diâmetro (Figura 3) [47,48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do vírus da dengue. 

 

O ciclo de replicação viral tem início após a entrada dos vírus na célula do hospedeiro 

por endocitose, através de uma interação da proteína viral do envelope (E) com receptores 

localizados na membrana plasmática. O genoma viral é traduzido em uma única poliproteína, 

a qual é clivada, através de proteases específicas, em três proteínas estruturais primeiramente, 

(capsídeo [C], pré-membrana/membrana [PRM / M] e envelope [E]) e sete proteínas não-

estruturais, posteriormente (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4A, NS4B, NS5) [49,50]. As 

primeiras formam a partícula viral, ao passo que as segundas participam da replicação do 
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genoma RNA, da montagem do vírion [51,52] e do ataque à resposta imune inata do 

hospedeiro [53,54]. A fase inicial de latência do ciclo de replicação leva aproximadamente 12 

horas, após as quais a progênie do vírus começa a ser liberada [55]. Essas proteínas virais, 

portanto, constituem alvos potenciais para intervenção terapêutica.  

Globalmente, há grande diversidade entre as cepas do vírus, incluindo quatro sorotipos 

distintos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), que diferem no nível de aminoácidos das 

proteínas constituintes do envelope viral, o qual varia de 25 a 40 %. Há uma complexidade 

adicional dentro de um dado sorotipo DENV, pois genótipos variam em até mais de 6% e 3% 

em relação aos níveis de nucleotídeos e aminoácidos, respectivamente [56,57]. 

Embora se acredite que a infecção com um sorotipo único forneça imunidade vitalícia 

contra este, a proteção cruzada contra outros sorotipos dura apenas algumas semanas. Logo as 

pessoas habitantes de áreas endêmicas, onde circulam todos os sorotipos, poderão, 

potencialmente, ter infecções causadas pelos diferentes tipos do vírus durante sua vida 

[50,58]. 

Além disso, as formas graves da doença (FHD/SCD) são mais prevalentes em regiões 

onde os vários sorotipos são comuns, pois os pacientes nessas regiões possuem anticorpos 

pré-existentes, mas incapazes de neutralizar a partícula viral. Ao contrário, estes anticorpos 

não-neutralizantes se ligam ao vírion e permitem a formação de uma ponte entre este vírion e 

uma célula não infectada, o que facilita assim a infecção. Este fenômeno é denominado 

reforço anticorpo-dependente (ADE) e dá origem a um aumento na gravidade da infecção 

[59,60].  

Outros fatores também podem estar relacionados com as manifestações clínicas das 

formas graves da dengue, tais como: virulência das cepas do agente; estado imunitário, 

genético e nutricional do hospedeiro; a concomitância com outras doenças; entre outros 

[4,32,61,62]. 

 

 

I - 2.1.3. VETORES 

 

 

Os diferentes sorotipos do vírus da dengue são transmitidos aos seres humanos através 

da picada do mosquito Aedes aegypti, embora outros como Aedes albopictus, Aedes 
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polynesiensis e várias espécies do complexo Aedes scutellaris também possam ser agentes 

transmissores [3,6]. 

O Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical amplamente distribuída por todo 

o mundo, principalmente entre as latitudes 35° norte e 35° sul. Devido às temperaturas mais 

baixas, é relativamente incomum em altitudes acima de 1000 metros, embora sua presença 

tenha sido detectada em alturas superiores a 2000 m, na Índia e na Colômbia [3,63].  

Este, que também é transmissor do vírus da febre amarela, pertence ao filo 

Arthropoda, classe Insecta, ordem Díptera, família Culicidae e subfamília Culicinae. Em sua 

forma adulta, possui: tórax enegrecido; abdome afilado e pontudo; escudo ornamentado com 

faixas longitudinais e escamas branco-prateadas, formando desenho em forma de lira; os 

artículos tarsais das pernas posteriores com aspecto listrado (anéis claros e escuros) e a 

probóscide (órgão sugador) de comprimento semelhante ao do fêmur anterior (Figura 4) 

[64,65].                                   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Foto da forma adulta do macho e da fêmea do Aedes aegypti. 

 

O ciclo biológico deste mosquito compreende quatro fases: ovo, larva, pupa e adulta 

(Figura 5). Os ovos, que possuem forma elíptica, são depositados pelas fêmeas nas paredes 

de depósitos próximos à superfície da água, podendo ficar em diapausa durante um longo 

período. Em seguida, ocorre eclosão larvária auxiliada pelo atrito de um ―dente‖ quitinoso 

situado dorsalmente na cabeça da larva contra a casca do ovo. [66,67]. 

 

 

 



     34 
Síntese de Derivados Hidrazônicos como Possíveis Candidatos a Inseticidas Larvais Frente ao Aedes aegypti e a 

Fármacos para o Tratamento da Doença de Chagas 

 

 

 

José Wanderlan Pontes Espíndola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ciclo de vida do Aedes aegypti. 

 

Em água limpa e parada, as larvas se desenvolvem e passam por quatro estágios bem 

definidos (L1 – L4) até se transformarem em pupa. Numa temperatura média de 28,5ºC, a 

mudança entre esses estágios larvais dura aproximadamente 24 horas. O corpo das larvas é 

dividido em cabeça, tórax e abdômen (Figura 6), enquanto a pupa possui apenas cefalotórax e 

abdome. As larvas se alimentam de microplâncton ou de algumas partículas de matéria 

orgânica [66,67]. Já a pupa, estágio precedente da forma adulta, não se alimenta e fica na 

superfície da água para que o mosquito adulto possa emergir de seu interior. O mosquito leva 

alguns segundos até a quitina de seu corpo enrijecer, permitindo que este tenha forças para 

voar e deixar o sítio de oviposição [68]. 

 

                               

 

 

 

 

                              Larva                  Pupa 

Figura 6. Larva e pupa do mosquito Aedes aegypti. 
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Os mosquitos em estágio adulto, por sua vez, estão intimamente associados à 

habitação humana e penetram facilmente nos domicílios para se alimentar e repousar [69]. 

São encarregados da fase reprodutora, de modo que, após o nascimento, as fêmeas estão aptas 

ao acasalamento, necessitando de um repasto sangüíneo para o amadurecimento dos seus ovos 

[70,71]. Esta alimentação por parte das fêmeas é realizada preferencialmente em seres 

humanos, enquanto outras espécies de vertebrados constituem apenas uma pequena proporção 

dos seus repastos [72,73].  

Ao contrário de muitas outras espécies de mosquito, o Aedes aegypti se alimenta 

durante o dia, com picos de atividade ocorrendo no início da manhã, no final da tarde, e em 

dias nublados [74]. Muitas vezes, a fêmea efetua o repasto sanguíneo em vários hospedeiros 

durante um único ciclo gonadotrófico, o que amplia sua capacidade de infectar-se e de 

transmitir os vírus [32]. 

A seleção do sítio de oviposição por fêmeas grávidas envolve respostas visuais, 

olfativas e sensoriais, podendo ser influenciada por muitos fatores, entre eles físicos, químicos 

e biológicos [66,75]. Normalmente, depositam seus ovos em recipientes contendo pouca água 

e possuem um alto grau de adaptação ao ambiente urbano, de forma que suas larvas 

desenvolvem-se tanto em criadouros naturais quanto naqueles criados pelo homem 

(artificiais). Estes últimos são os preferenciais para o seu desenvolvimento, incluindo tanques 

de água, vasos de flores, bases dos vasos de plantas, pneus descartados, baldes ou outros 

recipientes encontrados tipicamente ao redor ou dentro das casas. Devido a isso, também 

conseguem manter uma população considerável durante as estações menos chuvosas. 

[68,69,74]. 

 

 

I - 2.1.4. TRANSMISSÃO  

 

 

A transmissão desta doença é essencialmente urbana (Figura 7), ambiente no qual se 

encontram todos os fatores fundamentais para sua ocorrência: o homem, o vírus, o vetor e 

principalmente as condições políticas, econômicas e culturais, as quais formam a estrutura 

que permite o estabelecimento da cadeia de transmissão [76]. 
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Figura 7. Transmissão do vírus da dengue. 

 

Os seres humanos infectados são o principal hospedeiro de transporte e amplificação 

do vírus da dengue, pois, quando este agente etiológico está circulante no sangue humano 

durante a fase de viremia, é ingerido pela fêmea do Aedes aegypti no momento do seu repasto 

sanguíneo [3]. Aproximadamente, durante os dez dias seguintes à ingestão do sangue 

infectado, ocorre replicação viral em diferentes tecidos do mosquito e finalmente o vírus 

infecta suas glândulas salivares [77,78]. Após este período de incubação extrínseco, o vírus 

pode ser transmitido para outros indivíduos durante subseqüente alimentação da fêmea, pois 

sua saliva infectada é inoculada no decorrer desse processo, de tal maneira que o mosquito 

permanece infectante para o resto de seu ciclo de vida [3]. 

Embora a transmissão do vírus mediada pelo vetor seja, evidentemente, a forma mais 

comum, outras têm sido relatadas, como a transmissão vertical [79,80] e por transfusão 

sanguínea [81]. 

 

 

I - 2.1.5. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 

A dengue caracteriza-se inicialmente por um período de incubação, o qual ocorre 

normalmente entre 3 e  8 dias após a picada do mosquito. Após esse tempo, cada um dos 

quatro sorotipos do vírus pode causar um espectro de enfermidades que variam desde uma 
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infecção clinicamente inaparente, até uma série de manifestações clínicas classificadas de 

acordo com sua gravidade em: doença febril inespecífica, dengue clássica, febre hemorrágica 

da dengue (FHD) e síndrome de choque da dengue (SCD) [82].   

 

 

I - 2.1.5.1. Doença Febril Inespecífica e Dengue Clássica  

 

 

As características clínicas da doença variam com a idade do paciente, de modo que 

bebês e crianças normalmente apresentam apenas uma doença febril inespecífica, a qual pode 

ser acompanhada por infecções respiratórias superiores e erupção cutânea maculopapular, 

geralmente autolimitada [5,83].  

A dengue clássica, mais grave em relação à classe anterior, ocorre geralmente em 

adolescentes e adultos, sendo caracterizada por um rápido aumento da temperatura corpórea 

(≥ 39 °C), que dura cerca de 5 a 6 dias. Durante este período febril, o paciente pode sentir dor 

de cabeça severa, dor retro-orbital, mialgia, artralgia, náuseas e/ou vômitos.  Mais da metade 

dos infectados relatam erupção cutânea, a qual inicialmente é macular ou maculopapular e 

torna-se difusamente eritematosa, com a manutenção de pequenas áreas de pele normal ("ilhas 

de branco em um mar de vermelho") [84,85]. 

Estes sintomas são geralmente acompanhados por leucopenia e graus variáveis de 

trombocitopenia [86]. Embora esta classe de manifestações clínicas possa ter caráter 

incapacitante, seu prognóstico é favorável e o paciente geralmente se recupera após 7 a 10 

dias de doença. [82]. 

 

 

I - 2.1.5.2. Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e Síndrome de Choque da Dengue (SCD). 

 

 

Pacientes com FHD ou SCD inicialmente apresentam sintomas semelhantes à dengue 

clássica, incluindo temperatura elevada (≥ 39 °C), mialgia, artralgia, dor de cabeça e vômitos 

[87]. Geralmente, em torno do terceiro ao sétimo dia da doença, começam a surgir as 

manifestações clínicas características destas formas mais graves [88]. 
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FHD é definida como uma doença febril aguda com manifestações hemorrágicas, 

trombocitopenia (≤ 100.000 células/mm
3
) e evidência de aumento da permeabilidade 

vascular, que resulta em extravasamento plasmático [5]. Apesar do nome sugestivo, o evento 

que diferencia a FHD da dengue clássica não é a hemorragia, mas esse aumento da 

permeabilidade vascular, pois podem ocorrer alguns eventos hemorrágicos também na dengue 

clássica [89]. Pelo menos uma das seguintes manifestações hemorrágicas está presente em 

pacientes com FHD: aparecimento de petéquias, equimoses ou púrpuras, sangramento de 

mucosas e trato gastrointestinal, entre outras [7]. 

Hipoproteinemia e hematócrito elevado (hemoconcentração) são indicadores 

distintivos do extravasamento plasmático, o qual, quando se torna crítico, pode resultar na 

SCD [82]. Esta, por sua vez, é definida como um tipo de FHD acrescida de insuficiência 

circulatória manifestada por um pulso rápido e fraco, com redução da pressão de pulso (≤ 20 

mmHg, independentemente dos níveis de pressão, por exemplo, 100/90 mmHg) ou hipotensão 

profunda [87]. Manifestações incomuns da FHD/SCD incluem hepatite, glomerulonefrite e 

encefalite, além de disfunção miocárdica, que tem sido relatada [90]. 

O prognóstico de FHD/SCD depende da prevenção ou detecção precoce e tratamento 

do choque [91].  A duração do choque é curta e, normalmente, os doentes podem se recuperar 

rapidamente após a administração de volume adequado de fluidos para conter a hipotensão, 

ou chegar a óbito entre 12 a 24 horas, com uma taxa de mortalidade de até 40% [5]. 

 

 

I - 2.1.6. MEDIDAS DE CONTROLE EMPREGADAS NO COMBATE AOS VETORES 

 

 

Apesar dos recentes avanços relacionados ao conhecimento da biologia do vírus da 

dengue, com identificação de possíveis alvos para intervenção terapêutica, não existem ainda 

quimioterápicos específicos que possam eliminá-lo de um indivíduo infectado, portanto os 

tratamentos paliativos são utilizados para orientar e controlar os sintomas da doença, através 

da utilização de antipiréticos e reposição de fluidos, por exemplo [7,8]. 

Além disso, embora vacinas tenham sido desenvolvidas para alguns outros flavivírus, 

como os vírus causadores da febre amarela e da encefalite japonesa, nenhuma vacina eficaz 

está atualmente disponível para fornecer proteção imunitária contra o vírus da dengue. A 

dificuldade em desenvolvê-la reside no fato de que ela deverá fornecer imunidade duradoura 
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contra os quatro sorotipos do vírus, não poderá desencadear o mecanismo fisiopatológico de 

reforço anticorpo-dependente (ADE) e, além do mais, deverá apresentar baixa toxicidade e 

custo viável para aplicação em massa [9,33,58]. 

Diante desse quadro, o controle do Aedes aegypti, bem como o estabelecimento da 

vigilância entomológica, cujos objetivos principais são monitorar o risco de transmissão e 

avaliar o impacto das diferentes estratégias de controle ao vetor, continuam a ser métodos 

preventivos imprescindíveis para reduzir a disseminação da doença [42,92,93]. Este controle 

envolve basicamente três componentes: saneamento ambiental para redução dos potenciais 

criadouros do mosquito, campanhas de conscientização pública sobre cuidados individuais e 

coletivos, bem como o combate direto ao vetor. Este combate realiza-se principalmente 

através da utilização de agentes biológicos e químicos [1,94,95]. 

Entre os agentes biológicos, destacam-se o Bacillus thuringiensis var israelensis (Bti) 

e o Bacillus sphaericus, os quais são bactérias específicas para o controle das larvas de 

culicídeos, sendo que o primeiro apresenta melhores resultados contra o Aedes aegypti. Sua 

ação tóxica é causada por uma toxina presente no corpo paraesporal do bacilo. Este Bti, 

inclusive, vem sendo utilizado no Brasil em substituição ao temefós, que é o larvicida 

comumente empregado, em regiões onde foi detectada resistência do Aedes aegypti a esse 

inseticida sintético [96-98]. 

O controle químico do vetor envolve basicamente a aplicação espacial de inseticidas a 

ultra-baixo volume (UBV), para redução das formas adultas do mosquito, e o tratamento 

focal, cujo objetivo é eliminar as formas imaturas através do emprego de inseticidas larvais 

[42]. 

A primeira técnica é indicada principalmente para situações de emergência, quando o 

surto de dengue já está em andamento [99]. Entretanto, a efetividade desta forma de combate 

é bastante questionada, por se constatar pouco efeito na redução da população dos mosquitos, 

visto que um grande número deles não entra em contato direto com o inseticida [68,100]. 

Portanto, esta estratégia tem sido largamente substituída por medidas que visem à 

eliminação da fase larval do mosquito em seus criadouros naturais e artificiais, através da 

aplicação focal de larvicidas [101]. Geralmente, emprega-se o temefós (Figura 8) granulado 

em doses de até 1 mg de ingrediente ativo por litro (1 ppm) e, algumas vezes, de maneira 

rotativa, esporos do Bacillus turinghiensis var israelensis (1-5 ppm). No entanto, podem ser 

utilizados eventualmente outros compostos como, por exemplo, ―methoprene‖ e 

―piriproxifen‖ em doses de até 1 ppm e 0,01 ppm, respectivamente [102]. Estes últimos são 
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quimicamente relacionados ao hormônio juvenil natural de insetos, designados como análogos 

de hormônio juvenil (AHJ) [63]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estrutura química do temefós. 

 

 

I - 2.1.7. INSETICIDAS 

 

 

Os inseticidas, de modo geral, produzem seus efeitos tóxicos através do contato 

(absorvido ao entrar em contato com a quitina), da ingestão (atua ao ser ingerido pelo inseto), 

da fumigação (através da produção de vapor que é inalado pelo inseto) e de modo sistêmico 

(absorvido pelo animal através da hemolinfa) [68].  

As principais características que um agente inseticida deve apresentar são: não ser 

fitotóxico; ser inócuo para o homem sob o aspecto da intoxicação aguda ou crônica; ter ação 

rápida, causando a morte do inseto em qualquer estágio do seu desenvolvimento, e não apenas 

paralisação temporária, pois o inseto pode adquirir resistência; e possuir ação persistente. Do 

ponto de vista químico, os compostos com ação larvicida devem ser estáveis em meio aquoso, 

ter boa solubilidade em água (com ou sem co-solvente), de fácil obtenção e ativo em baixas 

concentrações (<100 ppm) [103]. 

Além dos inseticidas microbianos, que consistem em microorganismos causadores de 

moléstias e doenças em insetos comercializados para o controle destes, como é o caso do Bti, 

os inseticidas podem ser classificados como: 

A. Organossintéticos: obtidos através da síntese química e podem ser sub-classificados 

quimicamente como:  

- Benzoiluréicos: Diflubenzuron (Composto 2 - Figura 9), Lufenuron, Clorfluazuron 

[68];  

- Carbamatos: o mais utilizado é o Carbaril (Composto 3 - Figura 9) [63]; 

 

1 
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        Figura 9. Estruturas químicas do diflubenzuron e carbaril. 

 

- Piretróides: Cipermetrina (Figura 10), deltametrina, bifentrina, etc. [63]; 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

     Figura 10. Estrutura química da cipermetrina. 

 

- Organoclorados: Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) (Composto 5 - Figura 11), 

benzenohexacloro (BHC), dieldrin, aldrin, toxafeno, etc. [63]; 

- Organofosforados: Malation (Composto 6 - Figura 11), temefós, clorpirifos, 

fenitrotion, vidrin, etc. [63];  

- Entre outros.  

 

 

 

 

                             

                                                     

 

Figura 11. Estruturas químicas do DDT e malation. 

 

B. Inseticidas de origem vegetal: produtos derivados de plantas ou parte delas, que 

pode ser o próprio material vegetal, normalmente moído até ser reduzido a pó, ou seus 
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4 
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produtos derivados por extração aquosa ou com solventes orgânicos, tais como alcoóis, éteres, 

acetona, clorofórmio, entre outros; ou por destilação [104].  

Alguns deles são: nicotina (Composto 7 - Figura 12) (Nicotina tabacum), estricnina 

(Strychnos nux-vomica, Strychnos ignatti), rotenona (Composto 8 - Figura 12) 

(Lonchocarpus utilis, Lonchocarpus urucu, Derris elíptica, Derris mallacceensis, Thephrosia 

virginiana, Amorpha canescens), piretrinas (Chrysanthemum cinerariaefolium), Azadiractina 

(Azadirachta indica), rianóides (Ryania speciosa), entre outros. Eles apresentam um grupo 

muito diversificado de substâncias químicas com diferentes modos de ação, com alguns deles 

semelhantes aos dos inseticidas sintéticos [68, 105]. 

 

 

 

 

 

                      

                                                                         

 

Figura 12. Estruturas químicas da nicotina e rotenona. 

 

Os inseticidas comumente usados contra o Aedes aegypti são os organofosforados e 

piretróides [15]. No Brasil, o organofosforado temefós (Figura 8) é utilizado como larvicida 

no controle desta espécie de mosquito desde 1967. Após a ocorrência de epidemias em 1986, 

o uso desta classe de inseticidas foi intensificado contra larvas e adultos, porém, em 1999, o 

piretróide cipermetrina (Figura 10) substituiu organofosforados no controle da forma adulta 

na maioria do país [2]. 

No entanto, a aplicação sucessiva de um mesmo inseticida conduz ao surgimento de 

mosquitos resistentes que acabam repovoando o ambiente [66,106]. Isso é comprovado por 

alguns trabalhos que têm exibido o surgimento de algumas populações de Aedes aegypti 

resistentes aos inseticidas freqüentemente utilizados.  

Luna et al. (2004) realizaram um estudo para avaliar a susceptibilidade de uma 

população de Aedes aegypti ao inseticida cipermetrina (Figura 10) em Curitiba, no Paraná, e 

os resultados demonstraram que a espécie avaliada apresentou resistência a este piretróide 

[107]. 
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Neste mesmo ano, Braga e colaboradores realizaram bioensaios utilizando o temefós 

(Figura 8) contra larvas do mosquito oriundas de ovos coletados em 12 municípios dos 

estados do Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas. Os testes foram projetados para detectar e 

quantificar a resistência a este organofosforado nestas áreas e, como resultado, foi detectado 

resistência em todas as populações de larvas avaliadas [2]. 

Além do desenvolvimento de resistência, a contínua utilização dos inseticidas 

convencionais pode causar interrupção dos sistemas de controle biológico natural, surtos de 

outras espécies de insetos, contaminação do meio ambiente (solo, água, atmosfera e seres 

vivos), bem como o desenvolvimento de efeitos indesejáveis em humanos, mamíferos e 

outros organismos não-alvo [14-16]. 

Diante disso, torna-se imprescindível a busca por novos compostos com atividade 

inseticida ou larvicida pronunciada. Tendo em vista que várias plantas exibem potencial como 

fonte rica em substâncias ativas e produzem metabólitos secundários inibidores do 

desenvolvimento de insetos, vários estudos têm demonstrado a aplicação de extratos vegetais 

com propriedades larvicidas frente aos transmissores do vírus [108,109]. 

Gu et al. (2009) determinaram a atividade larvicida de extratos etanólicos da folha, 

madeira e casca da espécie vegetal Cryptomeria japonica do tipo de cerne preto contra larvas 

no estágio L4 dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. O extrato da madeira exibiu a 

melhor atividade, com valores de CL50 (concentração responsável pela morte de 50% das 

larvas) de 63,2 e 93,8 µg/ml, respectivamente, em 24h de teste. Além disso, quatro compostos 

principais (ferruginol, epi-cubebol, cubebol, e isopimarol) foram isolados a partir deste 

extrato e avaliados quanto à atividade larvicida separadamente. Destes, o sesquiterpeno 

cubebol (Composto 9 - Figura 13) e o diterpeno ferruginol (Composto 10 - Figura 13) 

apresentaram as melhores atividades contra as larvas do mosquito Aedes aegypti, com valores 

de CL50 de 68.6 e 64,1 µg/ml, respectivamente, em 24h [110]. 

 

 

              

  

    

 

 

 

Figura 13. Estruturas químicas do cubebol e ferruginol. 
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Feitosa et al., em 2009, descreveram as atividades larvicidas do extrato metanólico das 

raízes da espécie Rollinia leptopetala R.E. Fries (Annonaceae) e do alcalóide oxo-aporfínico 

liriodenina, obtido a partir do fracionamento desse extrato, contra as larvas do Aedes aegypti 

em seu estágio L3. O extrato, por sua vez, demonstrou atividade larvicida com CL50 de 64,6 ± 

1,5 ppm em 24h de exposição, entretanto maior atividade foi apresentada pelo alcalóide 

isolado liriodenina (Figura 14), cuja CL50 foi de 3,6 ± 0,4 ppm, o que sugere esse composto 

como um novo modelo para o desenvolvimento de novos inseticidas [111]. 

 

 

   

 

 

 

Figura 14. Estrutura química do alcalóide liriodenina. 

 

Os óleos essenciais obtidos de plantas aromáticas também têm se apresentado como 

alternativas aos inseticidas convencionais para o controle das larvas do mosquito, pois, assim 

como os extratos vegetais, constituem uma rica fonte de compostos bioativos que são 

biodegradáveis em produtos não tóxicos e potencialmente adequados para uso em programas 

de manejo integrado [112]. 

Cheng et al. (2009) estudaram a  atividade larvicida dos óleo essenciais provenientes 

das folhas de duas espécies do eucalipto (Eucalyptus camaldulensis e Eucalyptus urophylla) 

contra o 4º estágio larval do Aedes aegypti e do Aedes albopictus. Os resultados 

demonstraram que o óleo do Eucalyptus camaldulensis exibiu boa atividade larvicida contra 

ambas as espécies de mosquito, com CL50 de 31.0 e 55.3 µg/ml, respectivamente, em 24h. 

Além disso, 12 compostos isolados destes óleos tiveram sua atividade larvicida testada frente 

às mesmas espécies de mosquito, dos quais o α-terpeno (Figura 15) mostrou-se o mais ativo, 

com CL50 de 14,7 e 25,2 µg/ml, respectivamente [112].  

 

 

 

 

 
 
 

Figura 15. Estrutura química do α- terpeno. 
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Em 2010, Rajkumar & Jebanesan avaliaram a atividade larvicida do óleo essencial e 

de compostos isolados das folhas da espécie Clausena dentata contra larvas do Aedes aegypti 

em seu estágio L4. O óleo essencial apresentou uma CL50 de 140,2 mg/L em 24 h de 

exposição. A partir deste foram isolados quatro compostos principais: sabineno (21.27%), 

biofloratrieno (19.61%), borneol (18.34%) e β-bisabolol (17.68%). Estes, por sua vez, quando 

avaliados isoladamente, apresentaram melhores resultados em relação ao óleo, com destaque 

para o sabineno (Composto 13 - Figura 16) e β-bisabolol (Composto 14 - Figura 16), que 

exibiram CL50 de 27,3 e 33.2 mg/L, respectivamente, em 24h [113].  

 

 

 

 

                

 

 

Figura 16: Estruturas químicas do sabineno e β-bisabolol.                               

 

Por outro lado, apesar de vários estudos na literatura relatarem frequentemente a 

síntese de novos compostos orgânicos com o intuito de avaliar sua atividade inseticida, 

principalmente no ramo da agricultura e horticultura, um número reduzido de trabalhos tem 

demonstrado a aplicação de novos compostos sintéticos na avaliação da atividade larvicida 

frente ao Aedes aegypti.   

Duong et al. (2006) sintetizaram uma série de triorganoestanho benzoatos para-

substituídos (R3SnOCOC6H4X) (Figura 17), onde X= -H, -F, -Cl, -Br, -I, -OCH3, -OH, -NO2, 

-NH2, -CH3 e  -C(CH3), e R= fenil e cicloexil. Destes, apenas os compostos trifenilestanho 

para-bromobenzoato, triciclohexilestanho para-hidroxibenzoato, triciclohexilestanho para- 

bromobenzoato e triciclohexilestanho para-tert-butilbenzoato foram sintetizados de forma 

inédita.                                            

 

 

 

 

 
Figura 17. Estrutura geral da série de triorganoestanho benzoatos para-substituídos sintetizados por Duong et 

al., 2006 [114]. 
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A atividade larvicida, tanto dos benzoatos novos quanto dos demais, foi avaliada 

contra o 2º estágio larval do Aedes aegypti. Os resultados indicaram que os benzoatos 

trifenilestanho foram mais tóxicos em relação aos triciclohexilestanho, com valores de CL50 

variando de 0,3 a 0,89 ppm e 0,51 a 2,65 ppm, respectivamente, em 24h de exposição. Entre 

os compostos testados, o trifenilestanho p-clorobenzoato apresentou a melhor atividade 

larvicida, com CL50 de 0,3 ppm [114].  

Eng e colaboradores, em 2007, sintetizaram uma série de triorganoestanhos 2-(p-

clorofenil)-3-metilbutiratos, (R3SnO2CCH(CH(CH3)2)C6H4Cl-4) (Figura 18), onde R= metil, 

etil, n-propil, n-butil, fenil e cicloexil. 

 

 

 

  

 

Figura 18. Estrutura geral da série de triorganoestanhos 2-(p-clorofenil)-3-metilbutiratos sintetizados por Eng et 
al., 2007 [115]. 

 

Avaliou-se a atividade larvicida destes complexos frente ao estágio larval L2 do Aedes 

aegypti, de modo que os valores de CL50 obtidos foram 3,13; 1,15; 0,78; 0,32; 1,02; 0,42 ppm, 

respectivamente, em 24h. Esses resultados demonstraram relativamente pouca variação na 

toxicidade dos compostos mediante a variação dos radicais substituintes, denotando que a 

atividade dos complexos provavelmente não está diretamente ligada aos radicais avaliados, 

mas sim à estrutura básica das moléculas [115]. 

Neves Filho et al., em 2009, sintetizaram ácidos 3-(3-aril-1,2,4-oxadiazol-5-il) 

propiônicos (Figura 19) a partir de aril-amidoximas e anidrido succínico sob condições de 

irradiação focal de microondas, onde o Ar = Ph; 2-CH3 Ph; 3-CH3 Ph; 4-CH3 Ph; 4-F Ph; 4-Cl 

Ph; 4-Br Ph; 4-CH3O Ph; e 4-NO2 Ph. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 19. Estrutura geral da série de ácidos 3-(3-aril-1,2,4-oxadiazol-5-il) propiônicos sintetizados por Neves 

Filho et al., 2009 [1]. 
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Pela primeira vez, bioensaios larvicida destes ácidos foram realizados contra o estágio 

L4 das larvas do Aedes aegypti. Os resultados obtidos em valores de LC50 foram 98,6; 70,9; 

63,8; 65,8; 81,2; 28,1; 15,2; 71,5; 50,5 ppm, respectivamente, em 48h de teste, demonstrando 

o potencial larvicida deste compostos. Estes resultados, por sua vez, sugerem que a atividade 

pode estar relacionada com a presença de substituintes halogênios, como -Cl e -Br, na posição 

para do anel fenílico, exceto para o substituinte flúor, cujo ácido correspondente apresentou 

baixa atividade em relação aos demais [1].   

Muitos derivados da classe das hidrazonas, obtidas a partir da reação entre uma 

hidrazina/hidrazida e um aldeído ou cetona, têm sido empregados como ingredientes ativos 

em métodos para controle de pragas de insetos na agricultura e horticultura [17]. Desse modo, 

a incorporação do grupo funcional hidrazona a moléculas pesticidas ativas já conhecidas, com 

o objetivo de melhorar a atividade inseticida, foi relatada em vários trabalhos na década de 

1990 [116,117] e em 2000 [118].  

Aggarwal et al. (2010), sintetizaram e caracterizaram 31 hidrazonas obtidas a partir da 

condensação da hidrazida do ácido nalidíxico com diferentes aldeídos (Esquema 1). 

 

 

  

 
 

 
 

 
Esquema 1. Síntese de hidrazonas a partir da reação entre a hidrazida do ácido nalidíxico com diferentes 

aldeídos, realizada por Aggarwal et al., 2010 [119]. 

 

Estas hidrazonas foram submetidas a bioensaios inseticidas contra larvas do 3º estágio 

da espécie de mariposa Spodoptera litura e formas adultas das espécies de besouro 

Callosobruchcus maculates e Tribollium castaneum. Embora nenhuma delas tenha 

apresentado atividade contra o Tribollium castaneum, a mortalidade da forma adulta do 

Callosobruchcus maculates pelo método de contato variou de 20 a 70%. Além do mais, a 

maioria das hidrazonas avaliadas apresentou boa atividade (mortalidade de 80 a 100%) sobre 

as larvas da Spodoptera litura, quando testados através do método de alimentação em dose de 

0,1% (m/v), com atividade comparável ao inseticida comercial cipermetrina (Figura 10) 

[119].  
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Apesar do potencial inseticida demonstrado por muitos derivados hidrazônicos, não se 

tem conhecimento de trabalhos na literatura que relatem sua aplicação contra as formas 

adultas ou imaturas do mosquito Aedes aegypti.  

As tiossemicarbazonas, que são compostos pertencentes à classe das hidrazonas, 

despertam considerável interesse científico e têm sido extensivamente exploradas no âmbito 

da Química Medicinal. Isto se deve às suas importantes propriedades químicas e à 

versatilidade de suas atividades biológicas. 

 

 

I - 2.2. TIOSSEMICARBAZONAS 

 

 

I - 2.2.1. TIOSSEMICARBAZONAS: ASPECTOS QUÍMICOS 

 

 

A estrutura química geral das tiossemicarbazonas, bem como a numeração dos seus 

átomos segundo a IUPAC [120], está representada na Figura 20: 

 

    

 

 

 

 

 
 

Figura 20. A estrutura química geral das tiossemicarbazonas e a numeração dos seus átomos segundo a 

IUPAC. 

 

Do ponto de vista molecular e eletrônico, as tiossemicarbazonas não substituídas na 

posição N-4, apresentam estrutura aproximadamente plana, com o átomo de enxofre em 

posição anti em relação ao átomo de nitrogênio da função imina.  Este átomo de enxofre em 

posição anti permite a formação de ligação de hidrogênio intramolecular entre o nitrogênio da 

imina e os hidrogênios da tioamida. Entretanto, este arranjo estrutural se altera 

significativamente, caso sejam adicionados grupos substituintes na posição N-4, o que 
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favorece a conformação sin entre o átomo de nitrogênio da imina e o átomo de enxofre 

(Figura 21) [121].   

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Figura 21. Arranjos estruturais das tiossemicarbazonas. 

 

Além disso, apresentam-se como sistemas com extrema deslocalização eletrônica, 

principalmente quando há grupos aromáticos ligados ao carbono da imina e, por isso, podem 

coexistir em equilíbrio tautomérico representado pelas formas tiona e tiol (Figura 22) [122]. 

A ligação C-N adquire caráter parcialmente duplo, facilmente evidenciado pela técnica de 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 
1
H), pois os 

hidrogênios do grupamento NH2 aparecem como dois sinais não equivalentes. Isto acontece 

devido à rotação restrita da ligação C-NH2 por conta da dupla ligação parcial que, desta 

forma, torna os hidrogênios diastereotópicos [123,124]. 

 

 

 

 

    

                       

 

 

Figura 22. Formas tautoméricas das tiossemicarbazonas. 

 

De modo geral, as principais características químicas exibidas por esta classe de 

compostos são sua versatilidade de obtenção e a vasta aplicação como intermediários na 

síntese de muitos núcleos químicos importantes [19]. São amplamente estudadas, também, 
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pelas suas excelentes propriedades para formarem complexos organometálicos, comportando-

se como agentes quelantes [20,21].  

 

 

I - 2.2.2. SÍNTESE DAS TIOSSEMICARBAZONAS 

  

 

As tiossemicarbazonas, moléculas de fácil estocagem e insensíveis à luz, são 

geralmente obtidas mediante a reação de condensação equimolar de um derivado carbonilado, 

do tipo aldeído ou cetona, com tiossemicarbazidas em meio alcoólico sob refluxo, acrescido 

de quantidades catalíticas de ácido (Esquema 2) [125,126]. Quanto à nomenclatura, recebem 

o nome da classe tiossemicarbazona após o nome do respectivo aldeído ou cetona [127]. 

As tiossemicarbazidas, por sua vez, podem ser obtidas comercialmente ou previamente 

sintetizadas, através da reação entre a hidrazina (NH2-NH2) e diferentes reagentes, como 

ditiocarbamatos [128], isotiocianatos [129,130], dissulfeto de carbono [131] e o ácido 

tiocarbamoiltioglicólico [25]. Isto pode originar diferentes tiossemicarbazidas e, 

consequentemente, aumentar ainda mais a versatilidade sintética das tiossemicarbazonas, 

conforme pode ser observado no esquema 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Análise retrossintética de tiossemicarbazidas e tiossemicarbazonas [131]. 
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     Isômero Z                                     Isômero E 

 

Tiossemicarbazonas são geralmente obtidas como misturas de isômeros E e Z (Figura 

23) no estado sólido [133]. Como regra geral, as derivadas de aldeídos tendem a formar 

preferencialmente o isômero E, termodinamicamente mais estável, enquanto que nas 

derivadas de cetonas assimétricas a proporção entre E e Z depende da estrutura dos 

substituintes ligados à carbonila [134]. 

 

 

  

 

 

 

Figura 23. Isômeros Z e E das tiossemicarbazonas. 

 

Esta síntese é bastante empregada pelo fato de possuir baixo custo, alta 

quimiosseletividade, versatilidade, rapidez e, geralmente, altos rendimentos [19,127,135,136]. 

Ela também apresenta grande economia de átomos, pois, com exceção da molécula de água 

que é liberada, todos os outros átomos dos compostos reagentes estarão presentes na molécula 

final [19].  

Vários trabalhos têm demonstrado a versatilidade de obtenção destes compostos, 

através do emprego de distintas metodologias sintéticas. 

Em 2001, Ferrari et al. sintetizaram novas tiossemicarbazonas derivadas do metil-

piruvato, conforme mostrado no esquema 3. Este reagente foi adicionado a quantidades 

equimolares de tiossemicarbazidas substituídas com grupos alquil e aril em metanol, de modo 

que a mistura foi submetida a refluxo sob atmosfera de N2 por aproximadamente 2h. Após 

lenta evaporação do solvente, obtiveram-se cristais com rendimentos que variaram de 58 a 

76% [137]. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Síntese de metil-piruvato tiossemicarbazonas realizada por Ferrari et al., 2001 [137]. 

R ≠ H 
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Aguirre et al., em 2004, obtiveram tiossemicarbazonas derivadas do 5-nitrofuril, por 

meio da reação entre  o 5-nitro-2-furaldeído ou 3-(5-nitrofuril) acroleína e diferentes 

tiossemicarbazidas em quantidades equimolares. A reação ocorreu à temperatura ambiente em 

tolueno seco, contendo alíquotas catalíticas do ácido p-tolueno sulfônico, em conformidade 

com o esquema 4. O precipitado obtido foi filtrado e cristalizado, de tal maneira que os 

rendimentos variaram de 64 a 89% [138]. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4. Síntese de derivados 5-nitrofuril tiossemicarbazonas realizada por Aguirre et al., 2004 [138]. 

 

Em 2005, a síntese de várias tiossemicarbazonas α-silil-substituídas foi demonstrada 

por Bolm e colaboradores, através da reação entre α-silil-ceto éster e a tiossemicarbazida em 

proporção molar de 1:2 em acetato de etila (Esquema 5). A suspensão foi agitada a 50º C 

durante 1 hora e, após a purificação do sólido obtido, foram exibidos rendimentos de até 84% 

[139]. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Síntese de tiossemicarbazonas α-silil-substituídas realizada por Bolm e colaboradores, 2005 [139]. 

 

Em 2007, Bondock, Khalifa e Fadda sintetizaram uma tiossemicarbazona sem a 

utilização da tiossemicarbazida convencional, em duas etapas, conforme pode ser observado 

no esquema 6. Primeiramente, o 1-cloro-3,4-dihidronaftalen-2-carboxaldeído foi tratado com 

o hidrato de hidrazina, dando origem à base de Schiff 1-[(4-cloro-1,2-dihidronaftalen-3-

il)metileno)] hidrazina. Em seguida, a respectiva tiossemicarbazona foi obtida através da 
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reação entre quantidades equimolares deste intermediário e do fenil-isotiocianato em solução 

de dioxano fervente. O meio reacional foi submetido a refluxo e agitação por 1 hora, com um 

rendimento final de 77% [140]. 

 

 

 

 

 

Esquema 6. Rota sintética para obtenção da1-[(4-Cloro-1,2-dihidronaftalen-3-il)- metileno)]-4-fenil-

tiossemicarbazona, realizada por Bondock, Khalifa e Fadda, 2007 [140]. 

 

Leite et al., em 2008, demonstraram uma nova metodologia prática e rápida para a 

síntese de aril-tiossemicarbazonas a partir da reação entre aril-aldeídos/cetonas e a 

tiossemicarbazida. Estes reagentes, como exibido no esquema 7, foram misturados na 

proporção molar de 1:1 em meio aquoso sob condições ácidas e submetidos à irradiação por 

ultrassom em temperatura ambiente durante 20 a 30 min. Os produtos foram filtrados e 

lavados com solvente adequado, de modo que os rendimentos apresentados por essa nova 

metodologia foram excelentes e variaram de 80 a 95% [141].  

 

 

 

 

 

Esquema 7. Síntese de aril-tiossemicarbazonas utilizando irradiação por ultrassom, realizada por Leite et al., 

2008 [141]. 

 

 

I - 2.2.3. POTENCIAL    DAS    TIOSSEMICARBAZONAS   NA    FORMAÇÃO    DE 

COMPLEXOS ORGANOMETÁLICOS 

 

 

Há muito tempo, o envolvimento de íons metálicos em vários processos biológicos é 

conhecido e, por isso, têm sido objeto de interesse. O modo de ação deles é muitas vezes 

complexo, porém acredita-se que envolva a ligação a heteroátomos de resíduos presentes em 

moléculas biológicas, tais como proteínas, enzimas, ácidos nucléicos, etc [142]. 
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Então, tem se intensificado o emprego destes íons na complexação com uma variedade 

de ligantes bioativos, no intuito de obter vantagens em relação à forma livre destes, tais como: 

potencialização da atividade biológica, aumento da habilidade de mimetizar substratos 

endógenos e modificação do perfil farmacodinâmico e farmacocinético [143].  

Tiossemicarbazonas são ligantes muito versáteis que 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 (Figura 22) [144]. 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 

[145,146] (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Exemplos de complexos metálicos de tiossemicarbazonas: bidentado (A) e tridentado (B). 

 

A síntese de complexos metálicos contendo como ligantes derivados 

tiossemicarbazônicos tem sido extensivamente estudada, principalmente devido à sua gama de 

atividades biológicas, tais como: antitumoral [147], anti-protozoária [148,149], antiviral [150] 

e antimicrobiana [151], entre outras. 

Em 2003, Bharti et al. relataram a síntese de novos complexos do paladium (II) com 

diferentes 5-nitrotiofeno-2-carboxaldeído tiossemicarbazonas, a partir da mistura destes 

ligantes com o reagente [Pd(DMSO)2Cl2] sob refluxo em metanol, obtendo rendimentos de 

até 73 %, conforme mostrado no esquema 8. Os dados espectroscópicos expostos neste 

trabalho sugeriram que todas as tiossemicarbazonas permaneceram na sua forma tiona e 

revelaram o não envolvimento do átomo de enxofre presente no anel tiofeno na coordenação 

com o metal, logo esta se dá apenas através do átomo de enxofre da tioamida e do nitrogênio 

azometino. Além disso, avaliou-se a atividade das tiossemicarbazonas e de seus complexos Pd 

(II) contra a Entamoeba histolytica, de tal modo que foi constatada a melhor atividade de 

todas as formas complexadas em comparação com seus correspondentes ligantes livres [152]. 
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Esquema 8. Síntese de novos complexos do paladium (II) com diferentes 5-nitrotiofeno-2-carboxaldeído 

tiossemicarbazonas realizada por Bharti et al., 2003 [152]. 

 

Em 2007, a síntese de novos complexos tiossemicarbazônicos do paladium (II) foi 

relatada por Husain, Abid e Azam, mediante a reação entre quantidades equimolares de uma 

série de indol-3-carboxaldeído-tiossemicarbazonas N(4)-substituídas e o reagente 

Pd(DMSO)2Cl2 em solução metanólica (Esquema 9). Através de análises espectroscópicas, 

comprovou-se que as tiossemicarbazonas empregadas atuam como ligantes bidentados, assim 

como no estudo realizado por Bharti et al. em 2003 [152]. Ademais, a avaliação da atividade 

das tiossemicarbazonas e seus complexos contra a Entamoeba histolytica revelou um aumento 

na atividade com a introdução do metal Pd (II) [153]. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Esquema 9. Síntese de novos complexos do paladium (II) com uma série de indol-3-carboxaldeído-
tiossemicarbazonas N(4)-substituídas realizada por Husain, Abid e Azam, 2007 [153]. 

 

Em 2009, Thilagavathi et al., como parte de seu trabalho, sintetizaram ligantes 

tiossemicarbazonas a partir de aldeídos substituídos. Por meio da mistura em quantidades 

equimolares destes ligantes com o reagente [RuHCl(CO)(EPh3)2B] em benzeno por 6h, 

obtiveram novos complexos do tipo [RuHCl(CO)(EPh3)(B)S] com rendimentos que variaram 

de 65 a 75 %, onde E= P ou As; B = PPh3, AsPh3 ou piridina (Esquema 10). Dados 

espectroscópicos revelaram que a coordenação com o metal Ru (II) se dá através da forma tiol 

das tiossemicarbazonas, ao invés da forma tiona e demonstraram o não envolvimento do 

grupo NH2 terminal na coordenação. Ainda nesse estudo, a avaliação da atividade contra 

espécies de Escherichia coli e Bacillus subtilis revelou, também, aumento dos halos de 

inibição por parte das formas complexadas em relação aos ligantes livres [154]. 
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Esquema 10. Síntese de complexos de Ru (II) com ligantes distintos tiossemicarbazônicos realizada por  

Thilagavathi et al., 2009 [154]. 

 

 

I - 2.2.4. APLICAÇÃO DAS TIOSSEMICARBAZONAS NA OBTENÇÃO DE NÚCLEOS 

HETEROCICLOS IMPORTANTES  

 

 

As metodologias de síntese de heterociclos envolvendo aril-tiossemicarbazonas têm 

sido bastante empregadas, por causa da vasta possibilidade de obter heterociclos mais 

funcionalizados, contendo átomos de enxofre e\ou grupo amino livres, o que facilita a 

modificação estrutural [143].  

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 [155,156], 4- tiazolidinonas [157,158], 4-tiazolinonas [159,160], 1,3,4-tiadiazóis 

[161,162], entre outros (Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Estrutura química de alguns heterociclos que podem ser obtidos a partir das tiossemicarbazonas 
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Estes diferentes heterociclos e seus derivados representam interessantes classes de 

compostos devido à sua amplitude de atividades biológicas de um modo geral, tais como 

antibacteriana [163-166], fungicida [167,168], antiinflamatória [125,169,170],  anti-

helmíntica [171], antituberculose  [172], anti-HIV [173,174], antiparasitária [175,176], 

analgésica [170], antidepressiva [177], entre outras.  

 

 

I - 2.2.5. TIOSSEMICARBAZONAS: ASPECTOS FARMACOLÓGICOS  

 

 

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 [178], antibacteriana [23,179], antifúngica [180], 

antiviral [181], antiprotozoária [25], dentre outras. 

Outra importante classe de hidrazonas são as semicarbazonas, que têm se destacado 

por apresentar também uma diversa gama de atividades biológicas, tais como 

anticonvulsivante [182], antimicrobiana [183], antichagásica [184], dentre outras. Estas 

diferem estruturalmente das tiossemicarbazonas apenas pela presença de uma função 

carbonila (C=O) ao invés da tiocarbonila (C=S) (Figura 26) e são obtidas diretamente por 

meio da condensação entre aldeídos ou cetonas com semicarbazidas, podendo ser empregados 

também diferentes meios reacionais [182] [185]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. A estrutura química geral das semicarbazonas. 

 

Apesar de haver controvérsias quanto ao mecanismo de ação biológico das 

tiossemicarbazonas e semicarbazonas, pode-se dizer, de forma geral, que agem como 

inibidores de enzimas - através da complexação com cátions metálicos endógenos ou através 

de reações de redox - ou por meio de interações com a fita dupla do DNA [18]. Uma dessas 

enzimas é a ribonucleotídeo redutase (RR), a qual catalisa a síntese de 
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desoxirribonucleotídeos a partir de nucleotídeos, um passo limitante para produção de DNA e, 

consequentemente, para a divisão celular [186,187]. Alguns autores sugerem ainda que o 

mecanismo é complexo e envolve a inibição de vários alvos [188].  

 

 

I - 2.2.5.1. Atividade Antitumoral 

 

 

Vários mecanismos de ação antitumoral têm sido propostos para as 

tiossemicarbazonas. Por exemplo, devido à sua propriedade quelante, elas poderiam 

complexar ao ferro não-heme presente em uma das subunidades que contribuem para o sítio 

ativo da enzima ribonucleotídeo redutase (RR), desestabilizando a sua estrutura e, 

consequentemente, inibindo sua função catalítica [189]. Elas poderiam também estabilizar 

complexos cliváveis formados pela enzima topoisomerase II e o DNA, através da alquilação 

de resíduos tiol presentes nestes complexos, levando à apoptose [190]. Ademais, embora 

danos ao DNA sejam freqüentemente propostos como possíveis mecanismos de ação, poucos 

estudos foram realizados demonstrando as interações não-covalentes de tiossemicarbazonas 

com fita dupla [191].  

Em 2004, como parte de seu trabalho, Afrasiabi et al. sintetizaram uma 

tiossemicarbazona derivada da orto-naftoquinona (Composto 16 - Figura 27) e realizaram 

um estudo in vitro para comparar sua atividade anti-proliferativa com a de sua quinona 

precursora (Composto 15 - Figura 27),  contra linhagens celulares do câncer de mama 

(MCF-7). Os resultados, que foram dados em valores de IC50 (concentração do composto 

responsável por inibir a proliferação celular em 50%), demonstraram claramente que a adição 

do grupamento tiossemicarbazona ao precursor naftoquinônico aumentou consideravelmente 

sua citotoxicidade frente às células cancerígenas [22]. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 27. Estruturas químicas da 1,2-naftoquinona e de seu derivado tiossemicarbazônico com os respectivos 
valores de IC50 no estudo realizado por Afrasiabi et al., 2004 [22]. 
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I - 2.2.5.2. Atividade Antiviral 

 

 

Com a descoberta de que tiossemicarbazonas, introduzidas por Dogmak e 

colaboradores como agentes antituberculose [192], eram ativas contra o vaccinia vírus, foi 

intensificada a pesquisa pelas propriedades antivirais desta classe de compostos. Desse modo, 

em 1950, Hamre et al. relataram a atividade de benzaldeído tiossemicarbazonas contra 

infecção por neurovaccínia vírus [193]. 

Baseados em estudos de modelagem farmacofórica dos inibidores da transcriptase 

reversa não-nucleosídeos (NNRTIs) já existentes, Bal e colaboradores, em 2005, sintetizaram 

derivados da isatina β-tiossemicarbazona e avaliaram sua atividade anti-HIV. As 

tiossemicarbazonas 17, 18 e 19 (Figura 28) apresentaram atividade significativa, com 

destaque para o composto 18, que apresentou um valor de EC50 (concentração necessária para 

inibir em 50% o efeito citopático induzido pelo HIV-1 nas linhagens celulares) de 2,62 µM, 

relativamente próximo ao valor da droga padrão efavirenz, cuja EC50 foi de 0,78 µM [24]. 

 

                  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 28. Estruturas químicas dos compostos que apresentaram melhor atividade anti-HIV no estudo realizado 

por Bal et al., 2005 [24]. 
 

 

 

I - 2.2.5.3. Atividade Antibacteriana 

 

 

De modo geral, as tiossemicarbazonas, particularmente as α(N)- heterocíclicas e seus 

complexos metálicos inibem o crescimento de bactérias Gram positivas, tais como Neisseria 
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gonorrhoeae, Neisseria meningitides, Staphylococcus faecalis, Streptococcus faecalis e D 

Enterococcus, porém não apresentam boa atividade inibitória contra bactérias Gram 

negativas, tais como Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Shigella, Escherichia coli e 

Proteus [194]. 

Vários trabalhos têm relatado também o potencial desta classe de compostos frente à 

inibição do crescimento de cepas da espécie Mycobacterium tuberculosis, causadora da 

tuberculose. Sriram et al., em 2007, sintetizaram uma série de 18 N-hidroxi-

tiossemicarbazonas e avaliaram sua atividade in vitro contra uma das cepas desta bactéria, 

através do método de difusão em ágar. Todas as moléculas demonstraram atividade muito 

boa, com os valores em MIC (concentração mínima inibitória do crescimento bacteriano 

completo) variando de 0.28 a 64.02 µM. Destes, o composto 20 (MIC = 0.28 µM) (Figura 

29) mereceu destaque, pois se mostrou mais ativo em relação às drogas antituberculose 

padrão isoniazida (0,72 µM) e etambutol (15,31 µM) [195].    

 

 

 

                                               

 

 

 
 

Figura 29. Estrutura química do composto que apresentou a melhor atividade antituberculose no estudo 
realizado por Sriram et al., 2007 [195]. 

 

 

I - 2.2.5.4. Atividade Antifúngica 

  

 

Essa classe de compostos é investigada na literatura quanto à sua atividade contra 

diferentes culturas de fungos, tais como Macrophomina phaseolina, Fusarium oxysporum, 

Aspergillus niger, Amathia alternata, Paecilomyces variotii e outras [196,197]. 

Além disso, como parte de seu trabalho, Opletalová et al., em 2008, sintetizaram uma 

série de tiossemicarbazonas derivadas da acetil-pirazina e avaliaram, através do método de 

micro-diluição em caldo, sua atividade antifúngica sobre cepas das espécies Aspergillus 

fumigatus, Absidia corymbifera, Candida krusei, Candida glabrata, Candida albicans, 

Candida tropicalis, Trichosporon asahii e Trichophyton mentagrophytes. De forma geral, os 

20 
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compostos que revelaram resultados mais promissores foram 21, 22 e 23 (Figura 30), com 

destaque para este último derivado N,N-dimetil-tiossemicarbazona, que inibiu o crescimento 

das espécies  C. krusei, C. glabrata, A. fumigatus, A. corymbifera, e T. mentagrophytes de 

modo mais eficaz do que o antifúngico comercial fluconazol. Já para as demais espécies, a 

atividade antifúngica do composto 23 foi similar à droga padrão [180]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 30. Estruturas químicas das tiossemicarbazonas com atividade antifúngica no estudo realizado por 
Opletalová et al., 2008 [180]. 

 

 

I - 2.2.5.5. Atividade Antiprotozoária 

  

 

Muitos relatos na literatura têm demonstrado a susceptibilidade de diferentes 

protozoários de importância clínica à ação das tiossemicarbazonas, tais como Entamoeba 

histolytica e Plasmodium falciparum, agentes etiológicos da amebíase e malária, 

respectivamente. 

Abid et al, em 2008, relataram a síntese de 11 análogos tiossemicarbazônicos do 

metronidazol, droga de escolha para a terapia da amebíase (Composto 26 - Figura 31). A 

atividade destes compostos foi avaliada contra o Entamoeba histolytica por meio do método 

de micro-diluição em disco em comparação com esta droga de escolha, a qual apresentou uma 

IC50 de 1,81μM. Oito compostos exibiram uma atividade superior a este padrão, com valores 

de IC50 que variaram de 0,56 a 1,62 μM, com destaque para os análogos 24 e 25 (Figura 31), 

cujos valores foram de  0,56 e 0,8 μM, respectivamente [198].  
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Figura 31. Estruturas químicas do metronidazol e de dois análogos sintetizados por Abid et al, 2008 [198]. 

 

A atividade antimalárica apresentada por algumas classes de compostos tem sido 

associada, em partes, à inibição de importantes cisteína proteases identificadas no 

Plasmodium falciparum, tais como a falcipain, necessária para hidrólise da hemoglobina e 

possivelmente outros processos [199,200].    

 Em virtude disso, em 2003, Chiyanzu e colaboradores, em parte de seu estudo, 

sintetizaram uma série de tiossemicarbazonas derivadas de isatinas disponíveis 

comercialmente e avaliaram suas atividades inibitórias frente à cisteína protease falcipain-2. 

Foi observada uma inibição mais efetiva da enzima por parte de todos derivados 

tiossemicarbazônicos, em relação às suas correspondentes isatinas, com destaque para a 

tiossemicarbazona 28 (Figura 32), que apresentou a melhor atividade, com uma IC50 de 4,4 

µM, bem menor em comparação à sua correspondente isatina (5-nitroisatina) (Composto 27 - 

Figura 32) (IC50 de 42,6 µM) [201]. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 32. Estrutura química da 5-nitroisatina e de seu derivado tiossemicarbazônico, Chiyanzu e colaboradores, 

2003 [201]. 
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I - 2.2.5.6. Atividade Antichagásica 

 

 

 A doença de Chagas 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 [202,203]. Estima-se que a quantidade de indivíduos infectados nessa 

região seja de 18 a 20 milhões, sendo que outros 100 milhões de indivíduos vivem em áreas 

de risco de contaminação [204]. 

O agente etiológico desta doença é o protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi, o 

qual é transmitido aos seres humanos na zona rural através do inseto da espécie Triatoma 

infestans, popularmente conhecido como ―barbeiro‖ [205]. Este parasita apresenta diferentes 

formas evolutivas envolvidas num complexo ciclo de vida: amastigota, forma intracelular 

multiplicativa em mamíferos; tripomastigota, forma infectante presente na corrente sangüínea 

que invade os tecidos; epimastigota, forma replicativa presente no vetor da doença de Chagas 

[206]. A existência da forma epimastigota como uma fase intracelular obrigatória em 

mamíferos tem sido confirmada [207].  

Embora o nifurtimox ainda seja utilizado em alguns países, o único fármaco 

atualmente disponível para a quimioterapia anti-chagásica no Brasil é o Benznidazol (N-

benzil-2-nitroimidazol-1-acetamida, BDZ), que age através da redução do seu grupo nitro e 

formação de ligações covalentes com macromoléculas do T. cruzi (Figura 33) [208]. Esta 

droga é eficaz na fase aguda da doença e no tratamento em crianças bem como na infecção 

congênita. No entanto, é ineficaz frente ao estágio crônico da doença e está associada a efeitos 

colaterais severos, os quais podem resultar na interrupção do tratamento [209,210]. Portanto, 

torna-se extremamente necessária a busca por novas drogas anti-T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Estruturas químicas do nifurtimox e benznidazol. 

 

Algumas cisteína proteases identificadas neste parasito foram apontadas como alvos 

específicos e promissores para o desenvolvimento de novos fármacos. Duas destas enzimas de 
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fundamental importância para sua sobrevivência são a cruzaína (TCC), a qual desempenha um 

papel proeminente na nutrição e é essencial para a replicação da forma intracelular, bem como 

a tripanotiona redutase (TR), relacionada ao metabolismo antioxidativo [211]. 

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 enzima TCC [138]. Du e colaboradores (2002) relataram 

o potencial inibitório de alguns derivados tiossemicarbazônicos frente a esta protease. Entre 

eles, a 3-bromo propiofenona tiossemicarbazona (Figura 34) destacou-se, pois além de inibir 

eficazmente a TCC com uma IC50 de 100 nM, apresentou atividade tripanocida in vitro em 

concentrações não tóxicas para células de mamíferos [19]. 

 

      

 

 

 

 

Figura 34: Estrutura química da 3-bromo propiofenona tiossemicarbazona. 

 

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 TCC. Os resultados obtidos foram 

comparados ao do potente inibidor 3-bromo propiofenona tiossemicarbazona (IC50=100 nM) 

(Figura 34), descrito por Du e colaboradores anteriormente, de tal maneira que revelaram  

maior potência na inibição por parte dos derivados 30, 31,  e 32 (Figura 35), em relação a 

este padrão, com valores IC50 de 80, 24 e 17 nM, respectivamente [212].  

 

                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 35. Estruturas químicas dos melhores inibidores da atividade da TCC no estudo realizado por Siles et al., 

2006  [212]. 

29 
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Leite e colaboradores (2006, 2007) realizaram estudos de ―docking‖ que comprovaram 

a afinidade das aril-tiossemicarbazonas com a TCC, revelando e confirmando a capacidade 

em inibi-la que moléculas contendo núcleo tiossemicarbazônico apresentam [160,213]. 

 

 

I - 2.2.5.7. Atividade Inseticida 

 

 

A Fenoloxidase é uma enzima essencial à sobrevivência de insetos, a qual foi 

purificada a partir de diferentes espécies, incluindo Bombyx mori [214], Manduca sexta [215], 

Musca domestica [216], Hyalophora cecropia [217] e Drosophila melanogaster [218]. 

Esta enzima catalisa tanto a hidroxilação de monofenóis quanto a oxidação de o-

difenóis a o-quinonas, e está envolvida na formação de pigmentos como a melanina [219]. Em 

insetos, está unicamente associada a três diferentes processos bioquímicos fisiologicamente 

importantes, incluindo o escurecimento e endurecimento de sua cutícula; o encapsulamento e 

melanização de micróbios e parasitas não-fagocitados; e cicatrização de ferimentos [220]. Por 

conseguinte, é possível que a inibição da fenoloxidase possa levar à anulação dos mecanismos 

de defesa dos insetos ou amolecimento anormal do corpo. 

Diante disso, Xue et al., em 2007, determinaram a atividade inibitória de diversos  

derivados da benzaldeído tiossemicarbazona, do benzaldeído e do ácido benzóico contra a 

fenoloxidase isolada da larva do inseto pertencente à espécie  Pieris rapae. Os resultados 

obtidos em valores de IC50 demonstraram que dos 57 compostos avaliados, todos os derivados 

da benzaldeído tiossemicarbazona apresentaram atividade muito superior aos demais 

derivados, particularmente a 4-butilbenzaldeído tiossemicarbazona (Composto 35 - Figura 

36), cuja IC50 foi de 0,28 x 10
-3

 mM, bem inferior aos seus correspondentes aldeído e ácido 

benzóico (Compostos 33 e 34, respectivamente - Figura 36), com IC50 de 0,74 e 1,05 mM, 

respectivamente [28]. 
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Figura 36. Estrutura química da 4-butilbenzaldeído tiossemicarbazona e seus correspondentes aldeído e ácido 
carboxílico avaliadas no estudo realizado por Xue et al., 2007 [28]. 

 

No mesmo trabalho, os autores realizaram estudos de 3D-QSAR com modelos 

construídos a partir destes resultados de bioatividade. Após a avaliação de fatores eletrônicos 

e estéricos, notou-se que a presença do grupamento tiossemicarbazona conduziu ao aumento 

do potencial inibitório observado e forneceu pistas para a concepção de novos inibidores da 

fenoloxidase. Além disso, através de estudo de ―docking‖, os melhores candidatos 

tiossemicarbazônicos foram acoplados com sucesso ao sítio ativo desta enzima, demonstrando 

que o mecanismo de inibição do composto N18 sobre ela pode envolver a interação desta 

tiossemicarbazona com o resíduo Tyr
98

 do sítio ativo [28].    

Em 1995, Burks & Fuchs relataram a purificação parcial de uma fenoloxidase 

plasmática a partir do mosquito Aedes aegypti [29]. Portanto, esta enzima potencialmente 

poderá constituir um alvo biológico promissor para o desenvolvimento de novos agentes 

inseticidas contra esta espécie, principalmente devido ao fato de que poucos trabalhos na 

literatura têm revelado a existência de alvos promissores passíveis de intervenção química. 
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I - 3. OBJETIVOS 

 

 

I - 3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Síntese de derivados hidrazônicos e avaliação das atividades larvicida frente ao Aedes 

aegypti e anti-Trypanosoma cruzi. 

 

 

I - 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Síntese de derivados tiossemicarbazônicos e algumas semicarbazonas análogas;  

 Determinação das propriedades físico-químicas dos compostos obtidos, bem como 

elucidação de suas estruturas químicas através da Espectroscopia de Infravermelho 

(IV) e de Ressonância Magnética Nuclear de Próton (RMN 
1
H) e Carbono (RMN 

13
C); 

 Avaliação da atividade larvicida dos derivados tiossemicarbazônicos e seus análogos 

frente às larvas do estágio L4 do Aedes aegypti; 

 Avaliação da atividade dos compostos obtidos frente à forma epimastigota do 

Trypanosoma cruzi; 

 Avaliação da citotoxicidade desta série, a fim de determinar o índice de seletividade.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  
 

 

 

 

  

OOBBTTEENNÇÇÃÃOO  EE  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  

DDEERRIIVVAADDOOSS  HHIIDDRRAAZZÔÔNNIICCOOSS   
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II - 1. INTRODUÇÃO 

 

 

As Tiossemicarbazonas são geralmente obtidas através da reação de condensação 

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

acrescida de quantidades catalíticas de ácido [125,126]. Do ponto de vista sintético, 

apresentam como características principais sua versatilidade de obtenção e vasta aplicação 

como intermediários de muitos núcleos heterociclos importantes. Geralmente, apresentam 

baixo custo de síntese, além de grande economia de átomos, já que, com exceção da água 

liberada durante sua obtenção, todos os outros átomos dos compostos reagentes estarão 

presentes na molécula final [19]. As semicarbazonas, as quais são análogas às 

tiossemicarbazonas, constituem outra importante classe de compostos, sintetizados a partir da 

condensação de aldeído ou cetonas com semicarbazidas [182,185].   

 

 

II - 2. OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ARIL-TIOSSEMICARBAZONAS      

E ANÁLOGOS SEMICARBAZÔNICOS. 

 

 

II - 2.1. METODOLOGIA SINTÉTICA 

  

 

A um meio etanólico foram acrescentadas quantidades equimolares de diferentes aril-

aldeídos comerciais e da tiossemicarbazida, para síntese das tiossemicarbazonas, ou da 

semicarbazida hidroclorada, para síntese das semicarbazonas, seguidas da adição do 

catalisador ácido clorídrico (HCl) (Esquema 11). A reação foi mantida à temperatura 

ambiente e sob constante agitação magnética, de modo que foi monitorada por cromatografia 

em camada delgada (CCD). Ao término da reação, o precipitado obtido, após adição de água 

destilada ao meio, foi filtrado em funil sinterizado e lavado com água e hexano, 

sucessivamente. Para purificação de algumas tiossemicarbazonas e semicarbazonas obtidas, 

foram realizadas recristalizações em solução hidroalcoólica. 
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Esquema 11. Rota geral de síntese das aril-tiossemicarbazonas (36a-g) e análogos semicarbazônicos (36h e 

36i). 

  

Na síntese da nitro-aril tiossemicarbazona (36g), o nitro-aril aldeído foi previamente 

obtido através da reação entre o 4-bromobenzaldeído e o HNO3, utilizando o H2SO4 como 

solvente e catalisador.   

A obtenção da bis-tiossemicarbazona 36j (Esquema 12) envolveu a utilização de 2 

Eq. da tiossemicarbazida em relação ao 1,3 dicarbaldeído. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12. Rota de síntese da bis-tiossemicarbazona 36j. 

 

 

II - 2.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Para síntese das aril-tiossemicarbazonas empregou-se a metodologia convencional 

descrita na literatura [221-224]. Entretanto, em nossos experimentos a reação ocorreu à 

temperatura ambiente, diferentemente desta metodologia convencional na qual se utiliza 

refluxo, de modo que essa mudança foi benéfica, pois alguns aldeídos utilizados como 

reagentes podem sofrer degradação mediante aquecimento a altas temperaturas. Os compostos 

carbonilados utilizados foram aril-aldeídos substituídos, comercialmente disponíveis, porém 
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para a síntese do composto 36g, o aldeído foi previamente sintetizado através da reação de 

nitração do 4-bromobenzaldeído. A síntese das duas aril-semicarbazonas (36h e 36i), por sua 

vez, se deu mediante a utilização da metodologia descrita acima para síntese das aril-

tiossemicarbazonas, no entanto foi utilizada a semicarbazida ao invés da tiossemicarbazida. 

A estrutura química e a nomenclatura das aril-tiossemicarbazonas (36a-g e 36j), bem 

como dos análogos semicarbazônicos (36h e 36i) sintetizados estão representadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Estrutura química e nomenclatura das aril-tiossemicarbazonas (36a-g e 36j) e análogos aril-
semicarbazônicos (36h e 36i) sintetizados. 

36a    

 

 

 

 

 

 

3-fenil-propenaldeído 

tiossemicarbazona 

36b 

 

 

 

 

 

 

4-hidroxibenzaldeído 

tiossemicarbazona 

36c 

 

 

 

 

 

 

4-fluorobenzaldeído 

tiossemicarbazona 

36d 

 

 

 

 

 

 

4-clorobenzaldeído 

Tiossemicarbazona 

36e 

 

 

 

 

 

 

3,4-diclorobenzaldeído 

tiossemicarbazona 

 

36f 

 

 

 

 

 

 

4-bromobenzaldeído 

tiossemicarbazona 

 

 

 

 

36g 

 

 

 

 

 

 

 

4-bromo-3-nitrobenzaldído 

tiossemicarbazona 

 

 

 

 

 36h 

 

 

 

 

 

 

 

4-fluorobenzaldeído 

semicarbazona 
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36i 

 

 

 

 

 

 

 

3,4-diclorobenzaldeído 

semicarbazona 

 

 

  

 

36j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-dicarbaldeído 

tiossemicarbazona 

 

Todos os compostos foram obtidos em pouco tempo de reação (3-5h) como sólidos 

cristalinos estáveis e insensíveis à luz. Apresentaram bons graus de pureza e os rendimentos 

de sua obtenção variaram de bom a excelente, com valores entre 65 e 97%. Estes valores 

assim como as propriedades físico-químicas das aril-hidrazonas sintetizadas estão expostos na 

tabela 2.  

 

 

As tiossemicarbazonas sintetizadas a partir de uma amina primária podem ser obtidas 

nas configurações Z ou E, o que varia de acordo com o substituinte do aldeído utilizado [225]. 

Na síntese das aril-tiossemicarbazonas realizada por nosso grupo de pesquisa só foi observada 

a presença de uma mancha na CCD e, portanto, pode-se sugerir que foram obtidas 

Tabela 2. Propriedades físico-químicas das aril-hidrazonas e rendimentos reacionais. 

Compostos F.M M.M 

(g/mol) 

Rf Meio de Eluição P.F 

(ºC) 

Rend. 

(%) 

36a C10H11N3S 205,28 0,54 6/4 (Hex:AcOEt) 110-113 90 

36b C8H9N3OS 195,24 0,45 7/3 (AcOEt:Hex) 221-223 84 

36c C8H8FN3S 197,23 0,48 6/4 (Hex:AcOEt) 189-191 97 

36d C8H8ClN3S 213,69 0,64 6/4 (Hex:AcOEt) 217-220 77 

36e C8H7Cl2N3S 248,13 0,56 6/4 (Hex:AcOEt) 212-215 80 

36f C8H8BrN3S 258,14 0,47 6/4 (Hex:AcOEt) 209-211 82 

36g C8H7BrN4O2S 303,14 0,63 6/4 (Cicloex:Actn) 238-240 83 

36h C8H8FN3O 181,17 0,55 AcOEt 230-232 84 

36i C8H7Cl2N3O 232,07 0.60 AcOEt 246-249 88 

36j C10H12N6S2 280,37 0,59 AcOEt 233-236 65 
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preferencialmente na configuração E, a qual é termodinamicamente mais estável, até porque 

partiu-se de aldeídos [134,226]. 

 O mecanismo reacional de síntese das aril-tiossemicarbazonas tem início com a 

protonação da carbonila do benzaldeído, levando à formação do íon oxônio. Isso torna o 

carbono carbonílico mais susceptível ao ataque nucleofílico por parte do nitrogênio da 

posição 1 da tiossemicarbazida que, através de um processo bimolecular, origina o 

intermediário hemiaminal N-protonado correspondente. Finalmente, ocorre uma rápida 

transferência de próton do nitrogênio para o oxigênio (prototropismo), seguida de uma 

desidratação e posterior neutralização, deslocando o equilíbrio para a formação da função 

imina (Figura 37) [227,228]. O mecanismo reacional para síntese das semicarbazonas ocorre 

de modo semelhante.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 37. Mecanismo de reação catalisada por ácido para obtenção das aril-tiossemicarbazonas. 

 

A caracterização das estruturas químicas das aril-tiossemicarbazonas sintetizadas, bem 

como dos análogos semicarbazônicos foi realizada através da análise de dados fornecidos por 

técnicas espectroscópicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 
1
H e 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 
1
H, 

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. 
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Nos espectros de IV das hidrazonas desta série foram observadas bandas de absorção 

na região de 3235 – 3467 cm
-1

, as quais foram atribuídas às freqüências de estiramento 

assimétrico e simétrico da função NH2 [125,222]. Estas bandas são exemplificadas na figura 

38, a qual apresenta o espectro referente à tiossemicarbazona 36d. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Espectro de IV referente à aril-tiossemicarbazona 36d. 

 

A presença dos hidrogênios da função NH2 foi confirmada nos espectros de RMN 
1
H 

das tiossemicarbazonas sintetizadas como dois singletos largos com deslocamentos químicos 

distintos, variando de 8,07 a 8,34 e 7,61 a 8,28 ppm, como exemplificado pelo espectro do 

composto 36f na figura 39. Isto se deve ao bloqueio da rotação livre da ligação C-N que 

ocorre nas tiossemicarbazonas, em virtude de seu caráter parcialmente duplo [223,224]. 

Consequentemente, os hidrogênios se encontram em ambientes químicos diferentes, de modo 



     75 
Síntese de Derivados Hidrazônicos como Possíveis Candidatos a Inseticidas Larvais Frente ao Aedes aegypti e a 

Fármacos para o Tratamento da Doença de Chagas 

 

 

 

José Wanderlan Pontes Espíndola 

que o mais próximo espacialmente ao enxofre da tiocarbonila apresenta um deslocamento 

químico maior, ou seja, está mais desblindado, devido à sua interação com a nuvem eletrônica 

deste átomo, que possui um raio atômico relativamente grande.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Espectro de RMN 
1
H referente à aril-tiossemicarbazona 36f. 

 

Já nos espectros dos análogos semicarbazônicos (36h e 36i), foi observado apenas um 

singleto mais largo, o qual integrou para estes dois hidrogênios, com deslocamentos químicos 

de 6,51 e 6,66 ppm, respectivamente, conforme exemplificado pelo espectro do composto 36i 

na figura 40. Isto ocorre porque, apesar do caráter da ligação C-N também ser parcialmente 

duplo, não acontece interação significativa entre a nuvem eletrônica do átomo de oxigênio da 

carbonila e o hidrogênio mais próximo espacialmente a ele, devido ao tamanho reduzido do 

raio atômico do oxigênio [224].  
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Figura 40. Espectro de RMN 
1
H referente à aril-semicarbazona 36i. 

 

A banda de absorção no IV encontrada em freqüências entre 3129 e 3165 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 38, pois, de acordo com 

Santhakumari et al. (2010) e  Ferrari et al. (2000), ela é encontrada na região de 3141 – 3178 

cm
-1 

[222,223]. No espectro de RMN 
1
H de todas estas tiossemicarbazonas foi observado um 

singleto com deslocamentos químicos que variaram de 11,25 a 11,65 ppm, o qual foi atribuído 

a este hidrogênio do N-H hidrazínico (Figura 39), corroborando com os dados obtidos a partir 

da técnica de IV [229]. Entretanto, nos espectros das aril-semicarbazonas 36h e 36i este 
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hidrogênio hidrazínico absorveu em campo mais alto, com deslocamentos químicos de 10,24 

e 10,42 ppm, respectivamente (Figura 40) [230].    

A confirmação do sucesso da metodologia empregada na condensação entre os aril-

aldeídos e a tiossemicarbazida se deu principalmente por meio da presença no espectro de IV 

das tiossemicarbazonas sintetizadas de uma banda de absorção forte entre 1509 e 1539 cm
-1

, a 

qual foi atribuída à freqüência de estiramento da ligação C=N para os compostos desta série 

(Figura 38) e, algumas vezes, apareceu quase superposta pela banda larga das ligações C=C 

dos aromáticos [229,231]. Já nos espectros das aril-semicarbazonas 36h e 36i, as bandas de 

absorção relativas ao estiramento da ligação C=N foram observadas nas freqüências de 1591 e 

1588 cm
-1

, respectivamente, como exemplificado pelo espectro do composto 36i (Figura 41) 

[230].   

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Espectro de IV referente à aril-semicarbazona 36i. 
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Outro fator comprobatório desta condensação foi a presença de um singleto nos 

espectros de RMN 
1
H com deslocamentos químicos entre 7,82 e 8,12 ppm, relativo ao 

hidrogênio da função azometina (CH=N) [232]. De forma geral, este se mostrou mais 

desblindado em relação aos hidrogênios do anel aromático, como pode ser observado no 

espectro do composto 36f (Figura 39). Esta maior desblindagem deve-se ao efeito 

anisotrópico causado pelo movimento dos elétrons π da ligação imínica, e pelo efeito 

diamagnético local causado pela proximidade ao átomo de nitrogênio, bastante eletronegativo.   

 Além disso, 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

, bem como a presença da banda de C=S 

entre 1081 e 1103 cm
-1 

confirma a forma tiona das aril-tiossemicarbazonas sintetizadas 

(Figura 38) [123,152].  

Por outro lado, os espectros dos compostos 36h e 36i apresentaram como 

características principais a ausência desta banda relativa ao C=S e a presença de uma banda 

muito intensa nas freqüências de 1708 e 1700 cm
-1

, respectivamente, característica do 

estiramento da ligação C=O destas semicarbazonas, conforme exemplificado no espectro do 

composto 36i (Figura 41), diferenciando-as dos seus análogos tiossemicarbazônicos [233]. 

Enfim, o emprego das duas técnicas mostradas foi suficiente para a caracterização 

desejada das aril-tiossemicarbazonas e análogos semicarbazônicos, tendo em vista a 

semelhança estrutural existente entre elas, o que facilita uma análise comparativa das 

absorções encontradas, bem como a simplicidade das reações de obtenção dos compostos, 

pois partiu-se, na maioria das vezes, de duas substâncias puras adquiridas no mercado. 

 

  

II - 3. OBTENÇÃO       E       CARACTERIZAÇÃO       DAS       FENOXIMETIL- 

TIOSSEMICARBAZONAS 

 

 

II - 3.1. METODOLOGIA SINTÉTICA 

 

 

 A síntese dos derivados fenoximetil-tiossemicarbazônicos se deu em três etapas a 

partir de diferentes fenóis substituídos, conforme demonstrado no esquema 13. 
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Esquema 13. Rota geral de síntese das fenoximetil-tiossemicarbazonas (37a-g). 

 

 

II - 3.1.1. ETERIFICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DOS INTERMEDIÁRIOS ACETAL  

 

 

Adicionaram-se 1 Eq. dos diferentes fenóis e 2,5 Eq. de K2CO3 a um meio contendo o 

solvente DMF anidro, de tal maneira que a mistura foi mantida sob agitação por 30 min, à 

temperatura ambiente. Após este período, adicionaram-se 3Eq. de bromoacetaldeído dietil 

acetal  e manteve-se a reação sob  refluxo. O fim da reação foi detectado através da CCD, a 

partir de qual se observou o desparecimento na placa cromatográfica da mancha referente ao 

fenol utilizado como reagente de partida. Em seguida, o conteúdo foi extraído com 

diclorometano e a fase orgânica evaporada, entretanto devido ao alto ponto de ebulição 

apresentado pelo DMF, ele persistiu na fase orgânica, impossibilitando, consequentemente, o 

isolamento total do intermediário acetal.  
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II - 3.1.2. HIDRÓLISE DOS INTERMEDIÁRIOS ACETAL PARA OBTENÇÃO DOS 

ALDEÍDOS 

 

 

Solubilizou-se o conteúdo resultante da etapa anterior com acetona e, 

subsequentemente, foi acrescentada de forma lenta uma solução aquosa do H2SO4. A mistura 

foi submetida a refluxo (100ºC) e agitação para a hidrólise do acetal, de modo que a reação foi 

monitorada por CCD, a partir de qual observou-se o desaparecimento da mancha referente ao 

intermediário acetal. Por fim, extraiu-se o conteúdo com acetato de etila e a fase orgânica foi 

evaporada para obtenção do aldeído.  

 

 

II - 3.1.3. CONDENSAÇÃO DOS ALDEÍDOS COM A TIOSSEMICARBAZIDA PARA 

OBTENÇÃO DAS FENOXIMETIL-TIOSSEMICARBAZONAS (37a-g) 

 

 

 O conteúdo proveniente da etapa anterior contendo o aldeído foi dissolvido em etanol 

e quantidade aproximadamente equimolar da tiossemicarbazida foi adicionada, seguindo a 

metodologia de condensação descrita no tópico II- 2.1., referente à síntese das aril-

tiossemicarbazonas. A purificação de alguns produtos foi realizada através de recristalização 

em etanol.  

 

 

II - 3.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Como foi observado anteriormente, para obtenção das aril-tiossemicarbazonas, de 

modo geral, foram utilizados aldeídos adquiridos comercialmente. Já para a síntese das 

fenoximetil-tiossemicarbazonas, que ainda não foi descrita na literatura, os aldeídos utilizados 

na etapa de condensação com a tiossemicarbazida foram previamente sintetizados a partir de 

diferentes fenóis substituídos. A obtenção destes aldeídos envolveu uma etapa de eterificação, 

seguida da hidrólise ácida do intermediário acetal.  
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A tabela 3 demonstra a estrutura química e a nomenclatura das fenoximetil-

tiossemicarbazonas obtidas.   

 

Tabela 3. Estrutura química e nomenclatura das fenoximetil-tiossemicarbazonas sintetizadas (37a-g). 

 

 

  

 

37a 

 

 

 

 

 

 

Fenoxiacetaldeído 

tiossemicarbazona 

 

 

  

 

37b 

 

 

 

 

 

 

(4-metoxifenoxi)acetaldeído 

tiossemicarbazona 

 

 

  

 

37c 

 

 

 

 

 

 

(4-bromofenoxi)acetaldeído 

tiossemicarbazona 

 

 

 

 

37d 

 

 

 

 

 

 

(4-clorofenoxi)acetaldeído 

tiossemicarbazona 

 

 

  

 

37e 

 

 

 

 

 

 

 

(3-clorofenoxi)acetaldeído 

tiossemicarbazona 

 

 

 

  

 

37f 

 

 

 

 

 

 

 

(2,3-diclorofenoxi)acetaldeído 

tiossemicarbazona 

 

 

  

 

37g 

 

 

 

 

 

 

 

(3,4-diclorofenoxi)acetaldeído 

tiossemicarbazona 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 A etapa de eterificação foi a mais demorada entre as três, com tempo de reação de, em 

média, 72h. Além disso, o DMF, utilizado como solvente nesta etapa, persistiu na fase 

orgânica após a extração com o diclorometano e, devido ao seu alto ponto de ebulição, 
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impossibilitou o isolamento do intermediário acetal a partir deste solvente, mesmo mediante 

aquecimento a altas temperaturas durante a evaporação da fase orgânica. Isto gerou 

dificuldade para distinguir se a natureza do produto sintetizado era líquida ou sólida, bem 

como para calcular a massa final obtida e, por isso, tentou-se substituir este solvente na 

metodologia. 

 A primeira etapa desta reação envolve a desprotonação do fenol pela base utilizada 

(K2CO3) originando o íon fenóxi, portanto a presença de solventes próticos no meio tenderia a 

reagir com esta base, dificultando a desprotonação do fenol e, consequentemente, 

inviabilizando a reação. Diante disso, o DMF foi substituído na metodologia pelo solvente 

aprótico THF, no entanto houve frustração, pois a reação não ocorreu. Isto pode estar 

relacionado, em partes, ao fato de que este solvente é menos polar em relação ao DMF e pode 

então não ter solubilizado adequadamente o íon fenóxi formado durante a síntese. Testou-se 

também o acetato de etila, mas a reação não ocorreu satisfatoriamente.  

 Durante a etapa de hidrólise, não houve mistura adequada do conteúdo resultante da 

etapa de eterificação com a solução aquosa ácida, quando esta foi adicionada diretamente, e, 

consequentemente, não ocorreu a hidrólise do intermediário acetal. Portanto, optou-se por 

adicionar um co-solvente que facilitasse esta mistura para otimizar a reação. Após algumas 

tentativas com diferentes solventes, a acetona se mostrou a mais eficiente para esta função e, 

como consequência, a etapa de hidrólise passou a ocorrer normalmente de forma rápida (em 

média 4h), levando à formação dos aldeídos desejados. 

Estes aldeídos foram utilizados para a síntese das inéditas fenoximetil-

tiossemicarbazonas na última etapa de reação, as quais foram obtidas também em pouco 

tempo de reação (3-5h) com bons graus de pureza, como sólidos cristalinos estáveis e 

insensíveis à luz, após a lavagem destes com água e hexano, sucessivamente. Entretanto, os 

rendimentos reacionais gerais foram moderados (36 – 56%), pelo fato de que as etapas de 

eterificação e hidrólise, muitas vezes, forneceram intermediários impuros e pela dificuldade 

de purificação deles devido principalmente à persistência do DMF no meio. Então, é 

necessário substituir este solvente por outro aprótico que possua um ponto de ebulição mais 

baixo e polaridade comparável ou encontrar uma forma de separar este solvente do 

intermediário acetal em metodologias futuras, com o intuito de melhorar esses rendimentos. 

Os valores dos rendimentos reacionais, bem como as propriedades físico-químicas das novas 

fenoximetil-tiossemicarbazonas sintetizadas são expostos na tabela 4. 
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Na síntese destas fenoximetil-tiossemicarbazonas inéditas, foi observada a presença de 

uma única mancha na CCD e, desse modo, pode-se sugerir também que foram obtidas 

preferencialmente na forma do isômero E, o qual é termodinamicamente mais estável, assim 

como aconteceu no caso das aril-tiossemicarbazonas [134,226]. Além disso, o mecanismo 

reacional da etapa de condensação dos aldeídos com a tiossemicarbazida para a síntese das 

fenoximetil-tiossemicarbazonas ocorre de modo semelhante ao descrito para a síntese das aril-

tiossemicarbazonas (Figura 37).   

 A elucidação estrutural desta nova série de compostos envolveu a análise dos dados 

espectroscópicos fornecidos pelas técnicas de IV e RMN 
1
H, assim como aconteceu para as 

aril-tiossemicarbazonas. No entanto, foram também analisados conjuntamente os dados 

espectroscópicos fornecidos pela técnica de RMN 
13

C, com o intuito de caracterizar de 

maneira inequívoca a estrutura destas tiossemicarbazonas inéditas, já que sua síntese envolveu 

mais etapas.  

Tabela 4. Propriedades físico-químicas das fenoximetil-tiossemicarbazonas e rendimentos reacionais. 

Compostos F.M 
M.M 

(g/mol) 
Rf 

Meio de 

Eluição 
P.F. (ºC) Rend. (%) 

37a C9H11N3OS 209,27 0,43 
6/4 

(Cicloex:Actn) 
142-143 40 

37b C10H13N3O2S 239,29 0,45 
6/4 

(Cicloex:Actn) 
145-147 36 

37c C9H10BrN3OS 288,16 0,55 
6/4 

(Cicloex:Actn) 
166-168 45 

37d C9H10ClN3OS 243,71 0,44 
6/4 

(Cicloex:Actn) 
178-181 52 

37e C9H10ClN3OS 243,71 0,48 
6/4 

(Cicloex:Actn) 
147-149 40 

37f C9H9Cl2N3OS 278,16 0,46 
6/4 

(Cicloex:Actn) 
189-192 40 

37g C9H9Cl2N3OS 278,16 0,51 
6/4 

(Cicloex:Actn) 
169-172 56 
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Nos espectros de IV as bandas de absorção referentes aos grupamentos NH2, NH 

hidrazínico e C=S foram observadas em regiões semelhantes às exibidas pelos espectros das 

aril-tiossemicarbazonas, destacadas anteriormente. Isto pode ser observado no espectro do 

composto 37g (Figura 42).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Espectro de IV referente à fenoximetil-tiossemicarbazona 37g. 

 

 A banda de absorção cuja frequência variou entre 1018 e 1034 cm
-1

 nos espectros foi 

atribuída à frequência de estiramento simétrico da função C-O-C, a qual normalmente é 

encontrada na região de 1020 – 1075 cm
-1

 em alquil-aril-éteres. Em adição, atribuiu-se a 

presença da banda entre 1223 e 1269 cm
-1

 à freqüência de estiramento assimétrico desta 

função, que geralmente é observada na região de 1200 – 1275 cm
-1

 neste tipo de éteres [234]. 

Portanto, a presença destes sinais, exemplificados no espectro do composto 37g (Figura 42), 

demonstra a realização com sucesso da etapa de eterificação. 

 De modo semelhante ao que aconteceu no caso das aril-tiossemicarbazonas, a 

confirmação da condensação entre os aldeídos obtidos e a tiossemicarbazida se deu 

principalmente por meio da presença nos espectros de uma banda de absorção forte entre 
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1509 e 1545 cm
-1

, característica da freqüência de estiramento da ligação C=N (Figura 42), 

que, algumas vezes, também apareceu quase superposta pela banda larga das ligações C=C 

dos aromáticos [229,231]. 

 Os espectros de RMN H
1
 de todos os compostos desta série exibiram picos de 

absorção referentes aos hidrogênios das funções NH2 e NH hidrazínico com deslocamentos 

químicos semelhantes aos apresentados pelos espectros das aril-tiossemicarbazonas 

anteriormente citadas, conforme exemplificado pelo espectro do composto 37d na figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Espectro de RMN 
1
H referente à fenoximetil-tiossemicarbazona 37d. 

 

O sucesso da realização da etapa de eterificação foi confirmado pela presença de um 

pico que integrou para dois hidrogênios, com deslocamentos químicos que variaram entre 

4,59 e 4,80 ppm, o qual foi atribuído aos hidrogênios metilênicos (-O-CH2-), como pode ser 

observado no espectro do composto 37d (Figura 43) [232]. Esta atribuição levou em conta 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 
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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. 

 Embora estes prótons metilênicos estejam localizados a três ligações do hidrogênio do 

carbono azometínico (CH=N), na maioria dos espectros não é visualizado o acoplamento do 

tipo J
 3

 entre eles, conforme é mostrado na figura 43, de tal maneira que o sinal referente aos 

hidrogênios do CH2, o qual deveria aparecer como um dubleto em  condições normais, é visto 

como um singleto largo. Desse modo, o sinal relativo ao hidrogênio da função azometina 

(CH=N), cujos deslocamentos químicos variaram entre 7,5 e 7,54 ppm para as fenoximetil-

tiossemicarbazonas obtidas, mostrou-se também como um singleto largo, quando na verdade 

deveria aparecer como um tripleto (Figura 43).  

 Este fenômeno observado foi atribuído ao baixo valor da constante de acoplamento 

entre os hidrogênios metilênicos e este hidrogênio azometínico, o qual provavelmente está 

associado ao fato de que o ângulo diedro (θ) entre eles se aproxima a 100°. Segundo a 

correlação de Karplus (1963), o valor da constante de acoplamento entre hidrogênios vicinais 

geralmente se aproxima de zero à medida que o ângulo diedro entre eles gira em torno de 90° 

e aumenta quando o ângulo aproxima-se de 0° ou 180° (Figura 44) [235]. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 44. Curva de Karplus, que correlaciona o valor da constante de acoplamento entre hidrogênios vicinais 

com o ângulo diedro. 

 

A presença deste hidrogênio azometínico nos espectros de RMN 
1
H

 
citada acima 

corrobora com dados do IV e
 

revela, portanto, o sucesso da realização da etapa de 

condensação entre os aldeídos sintetizados e a tiossemicarbazida.  

 Nos espectros de RMN 
13

C, por sua vez, os sinais existentes com deslocamentos 

químicos entre 66,73 e 68,36 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 
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encontrados nos espectros entre 139,73 e 141,44 ppm foram atribuídos ao carbono da função 

CH=N, como pode ser observado no espectro do composto 37b (Figura 45) [232]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Espectro de RMN 
13

C referente à fenoximetil-tiossemicarbazona 37b. 

 

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

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

dos aldeídos obtidos com a tiossemicarbazida, respectivamente. Os demais picos de absorção 

relativos às novas fenoximetil-tiossemicarbazonas sintetizadas são exemplificados também no 

espectro do composto 37b (Figura 45) 

 Por fim, a confirmação da obtenção destas novas tiossemicarbazonas na forma tiona se 

deu pela ausência da banda característica do C-SH nos espectros de IV e presença da banda de 

C=S em frequências que variaram de 1086 a 1121 cm
-1

 entre os compostos obtidos (Figura 

42) [123,152]. Esta forma também foi comprovada pela presença, nos espectros de RMN 
13

C, 

de picos de absorção com os maiores deslocamentos químicos, variando de 178,38 a 178,50 

ppm (Figura 45), os quais foram atribuídos ao carbono da tiocarbonila (C=S), bastante 

desblindado [232]. 
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III - 1. INTRODUÇÃO 

 

 

Tiossemicarbazonas e semicarbazonas são extensivamente aplicadas no âmbito da 

Química Medicinal devido ao seu amplo perfil de atividades farmacológicas, tais como 

antitumoral [178], antimicrobiana [23,183], antiviral [181], antiprotozoária [25], 

anticonvulsivante [182], dentre outras. 

Apesar de haver controvérsias quanto ao mecanismo de ação biológico destas 

hidrazonas, pode-se dizer, de forma geral, que agem como inibidores de enzimas - através da 

complexação com cátions metálicos endógenos ou através de reações de redox - ou por meio 

de interações com a fita dupla do DNA [18]. 

Em nosso estudo foram avaliadas as atividades larvicida frente ao Aedes aegypti e 

anti-chagásica dos derivados hidrazônicos obtidos. 

 

 

III - 2. ATIVIDADE LARVICIDA 

 

 

Muitos derivados da classe das hidrazonas têm sido empregados como ingredientes 

ativos em métodos para controle de pragas de insetos na agricultura e horticultura [17]. Desse 

modo, a incorporação do grupo funcional hidrazona a moléculas pesticidas ativas já 

conhecidas, com o objetivo de melhorar a atividade inseticida, foi relatada em vários trabalhos 

na década de 1990 [116,117] e em 2000 [118]. 

Apesar do potencial inseticida demonstrado por muitos derivados hidrazônicos, não se 

tem conhecimento de trabalhos na literatura que relatem sua aplicação contra as formas 

adultas ou imaturas do mosquito Aedes aegypti, de modo que nosso estudo é pioneiro neste 

aspecto. 

  

 

III - 2.1. METODOLOGIA 

 

 

A atividade larvicida das tiossemicarbazonas e análogos semicarbazônicos obtidos foi 

determinada através da utilização de um método adaptado a partir daquele recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde [236,237]. Para cada composto, foi realizado um bioensaio 
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preliminar, o qual teve por finalidade determinar em que faixa de concentração a substância 

atua. Cada composto primeiramente passou por um teste de solubilidade para determinar qual 

o co-solvente mais adequado: etanol, dimetilsulfóxido (DMSO), acetona ou Tween 80. Após 

o teste, cada amostra foi solubilizada com o co-solvente, que em nossos experimentos foi o 

Tween 80, e diluída em água destilada, utilizando uma proporção de três gotas deste co-

solvente para 50 mL de solução. A unidade de concentração usada nos bioensaios foi ppm 

(partes por milhão). Para a realização do bioensaio preliminar foi preparada uma solução 

estoque de concentração 100 ppm em um balão volumétrico de 50mL. A partir deste estoque, 

prepararam-se três outras soluções com concentrações de 10, 50 e 100 ppm, dissolvendo-se 

em água destilada a solução estoque para a realização do teste preliminar da atividade. Vinte 

larvas do mosquito Aedes aegypti no quarto estágio inicial (L4) foram colocadas em béqueres 

contendo a solução. O número de larvas mortas bem como alterações morfológicas e 

comportamentais foi registrado após 24 horas de início do experimento e novamente após um 

período de 48 horas. As larvas foram consideradas mortas quando não responderam a 

estímulos ou não subiram até a superfície da solução. Foram preparadas também soluções 

controle, que contiveram o co-solvente utilizado (Tween 80) no preparo da solução teste na 

mesma concentração. De acordo com o resultado obtido nos testes preliminares foram 

determinadas as concentrações que seriam testadas nos ensaios subseqüentes. Os bioensaios 

seguiram a mesma metodologia utilizada nos testes preliminares e foram realizados em 

triplicata para garantir a confiabilidade dos resultados. Foram realizados vários testes 

larvicida com um mesmo composto para a definição dos pontos necessários para a construção 

da curva concentração/mortalidade para o cálculo da CL50 (concentração que provoca a morte 

de 50% da amostra da população de larvas). Esta, por sua vez, foi calculada através da análise 

de sobrevivência Probit com o programa estatístico Statplus 2008. 

 

 

III - 2.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

De acordo com a classificação elaborada por Kramer, Schnell e Nickerson (1983), os 

quais desenvolveram um estudo sobre a toxicidade de 40 substâncias orgânicas (solventes e 

reagentes) em 4 horas de exposição das larvas a estes compostos, verificou-se que dentre os 

menos tóxicos (CL50 > 1%) estavam o DMSO (CL50 = 10%), Tween 80 (CL50 = 8%), acetona 

(CL50 = 4,5%) e o etanol (CL50 = 3,8%) [238]. Portanto, o co-solvente utilizado nos 
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bioensaios realizados por nosso grupo, o Tween 80, não interferiu de maneira alguma nos 

resultados de CL50 obtidos, pois são sempre utilizados em quantidades menores (co-solvente 

aproximadamente igual a 2%) do que as observadas acima. Isto foi confirmado pela ausência 

de atividade larvicida apresentada pelo controle contendo o co-solvente (Tween 80) em água 

nos nossos experimentos. 

Além da atividade larvicida das aril-tiossemicarbazonas e fenoximetil- 

tiossemicarbazonas sintetizadas foi avaliada também a atividade dos análogos aril-

semicarbazônicos obtidos, com o intuito de estabelecer uma relação bioisostérica entre essas 

classes de compostos. Segundo Friedman (1951), bioisosterismo é o fenômeno observado 

entre substâncias estruturalmente relacionadas que apresentam propriedades biológicas 

similares ou antagônicas [239].  

As estruturas químicas das aril-hidrazonas (36a-j) e fenoximetil-tiossemicarbazonas 

(37a-g) avaliadas estão mostradas na figura 46, para facilitar a compreensão durante a 

discussão dos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Estruturas químicas de todas as hidrazonas sintetizadas. 
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A tabela 5 exibe os valores de CL50 e CL100, em ppm, obtidos contra as larvas em 

estágio L4 do Aedes aegypti  para as aril-tiossemicarbazonas e aril-semicarbazonas 

sintetizadas. 

 

χ2 = significa o qui quadrado, o qual representa um teste de hipóteses cujo princípio é comparar as possíveis divergências 

entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. Para o teste larvicida, este valor deve ser inferior a 2,7 para 

que resultado de CL50 seja considerável. 

D.P = Desvio padrão. 
 

Segundo Cheng et al. (2003), óleos essenciais ou extratos vegetais que apresentam 

CL50 entre 50 e 100 ppm devem ser considerados ativos em bioensaios larvicidas, enquanto os 

que exibem valores abaixo de 50 ppm podem ser classificados altamente ativos [240]. Diante 

desta referência, a aril-tiossemicarbazona 36c (CL50 = 61,3 ppm) demonstrou atividade 

larvicida, ao passo que os compostos  36a, 36d, 36e e 36f (CL50 = 28,4; 28,8; 17,3 e 31,7 

ppm, respectivamente) se mostraram altamente ativos. 

Por outro lado, entre os análogos aril-semicarbazônicos testados (36h e 36i), nenhum 

demonstrou atividade (CL50 > 200 ppm). Os compostos 36c e 36e, respectivamente, diferem 

estruturalmente destas duas semicarbazonas apenas pela presença da função tiocarbonila 

(C=S) ao invés da carbonila (C=O). Portanto, acredita-se que a primeira função contribui de 

forma significativa para a atividade larvicida, pois o composto 36c mostrou-se ativo (CL50 = 

61,3 ppm) e o 36e pode ser considerado altamente ativo (CL50 = 17,3 ppm), conforme descrito 

anteriormente. Dessa maneira, uma forma de bioisosterismo clássico entre aril-

Tabela 5. Valores de CL50 e CL100, em ppm, obtidos contra as larvas em estágio L4 do Aedes aegypti  para as 

aril-hidrazonas sintetizadas. 

Compostos CL50  

(ppm) 

CL100 

(ppm) 

 χ
2 

D.P Faixa de 

concentração  

36a 28,4 66,4 0,5 2,1 28-50 

36b > 200 >200 - - > 200 

36c 61,3 110,2 0,3 2,7 50-90 

36d 28,8 82,9 0,2 2,9 20-60 

36e 17,3 22,2 0,8 0,2 16-20 

36f 31,7 59,5 0,9 1,5 20-50 

36g > 200 > 200 - - > 200 

36h > 200 > 200 - - > 200 

36i > 200 > 200 - - > 200 

36j > 200 > 200 - - > 200 
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semicarbazonas e aril-tiossemicarbazonas em relação à atividade larvicida frente ao Aedes 

aegypti foi mostrada neste trabalho. 

De acordo com Beraldo (2004), embora semicarbazonas sejam compostos dotados de 

um amplo perfil farmacológico, muitas das atividades observadas para as tiossemicarbazonas 

se perdem ou sofrem diminuição pela substituição do enxofre por oxigênio. Isto pode estar 

associado à maior nucleofilia apresentada pelo átomo de enxofre, que favorece a complexação 

com íons metálicos presentes na estrutura de muitos alvos enzimáticos importantes [18]. Além 

disso, o maior raio atômico apresentado pelo átomo de ―S‖ das tiossemicarbazonas  

possivelmente permite a interação mais efetiva destas com sítios mais profundos na estrutura 

destes receptores biomoleculares, em comparação com as semicarbazonas [S = 100 (88) pm; 

O = 60 (48) pm] [241]. Como foi observado nos bioensaios que algumas aril-

tiossemicarbazonas causaram uma espécie de paralisia parcial nas larvas, sugere-se que elas 

possam estar atuando em enzimas relacionadas ao sistema nervoso central.   

A boa atividade apresentada pelas aril-tiossemicarbazonas 36c, 36d e 36f (CL50 = 

61,3; 28,8 e 31,7 ppm, respectivamente) sugere que a presença de substituintes halogênios 

ligados ao anel fenílico na posição para, os quais neste caso são ―F‖, ―Cl‖ e ―Br‖, 

respectivamente, está associada a um aumento do efeito larvicida, no entanto o composto 36c 

apresentou valor de CL50 bem maior em relação aos compostos 36d e 36f. Segundo 

Hernandes et al. (2010), a presença de substituintes volumosos em ligantes, como os átomos 

halogênios ―Cl‖ e ―Br‖, geralmente permite uma interação de maneira mais adequada destes 

com o sítio ativo de alguns alvos biológicos importantes, pois facilita a ligação a ―cavidades‖ 

mais profundas na estrutura destes receptores biomoleculares [241]. Dessa forma, o tamanho 

reduzido do raio atômico do ―F‖ no composto 36c pode estar relacionado à menor atividade 

larvicida apresentada por ele, sugerindo a relevância deste efeito estérico descrito acima 

também para este tipo de atividade biológica.  

Os resultados observados para estas aril-tiossemicarbazonas (36c, 36d e 36f), portanto, 

estão em concordância com os dados expostos no trabalho realizado por Neves Filho et al. 

(2009) [1]. A diferença discreta observada na atividade larvicida entre os análogos contendo 

os átomos de cloro e bromo deve-se provavelmente à relativa aproximação, tanto em termos 

de eletronegatividade, quanto da dimensão do raio atômico [Br = 115 pm (94 pm); Cl = 100 

pm (79 pm)] destes átomos.      

A influência positiva da presença do átomo de cloro ligado ao anel fenílico no 

aumento da atividade larvicida é indicada também pelo fato do composto 36e (CL50 = 17,3 



     94 
Síntese de Derivados Hidrazônicos como Possíveis Candidatos a Inseticidas Larvais Frente ao Aedes aegypti e a 

Fármacos para o Tratamento da Doença de Chagas 

 

 

 

José Wanderlan Pontes Espíndola 

ppm), o qual é substituído nas posições 3‘ e 4‘ do anel fenílico por átomos de cloro, ter 

apresentado atividade superior até à do seu correspondente monoclorado 36d (CL50 = 28,8 

ppm), representando o larvicida mais promissor entre as aril-tiossemicarbazonas testadas. No 

trabalho realizado por Bordas e colaboradores (1989) de avaliação da atividade larvicida de 

diferentes biuretos também foi observada maior atividade por parte do composto 

dissubstituído com átomos de cloro nas posições 3‘ e 4‘ do anel fenílico, em relação ao seu 

correspondente monossubstituído, corroborando com nossos resultados [242]. De acordo com 

Memic e Spaller (2008) e alguns relatos da literatura, muitas vezes a afinidade de ligação 

entre ligantes di-halogenados no anel aromático e receptores biomoleculares é maior quando 

comparada à dos correspondentes ligantes mono-halogenados, ou seja, o complexo formado 

apresenta menor constante de dissociação, de modo que fenômeno semelhante pode ter 

ocorrido neste caso para a atividade larvicida [243].  

De modo contrário, a presença do substituinte ―doador‖ de elétrons (-OH) na posição 

para do anel fenílico da molécula 36b (CL50 > 200 ppm) não contribuiu para atividade 

larvicida, de tal maneira que não houve interesse em calcular o valor exato da CL50 para este 

composto, pois, de acordo com os bioensaios preliminares, ele seria muito alto. Logo, este 

efeito parece estar de acordo com o estudo realizado por Simas et al. (2004), no qual foi 

observado que fenilpropanóides contendo núcleos benzênicos que possuíam substituintes 

nucleofílicos, como hidroxila e metoxila, apresentaram menor atividade [244].   

Foi relatado também que a presença de um anel benzênico conjugado a uma carbonila 

com insaturação entre os carbonos α e β no aldeído cinâmico (Figura 47) contribuiu para a 

atividade larvicida [244]. De modo semelhante, o composto 36a, o qual foi obtido a partir 

deste aldeído, mostrou-se altamente ativo, com uma CL50 de 28,4 ppm. Nesta molécula, 

porém, o anel fenílico está conjugado por meio de um sistema alílico à função imina, e não 

mais à carbonila. Este sistema alílico favorece a deslocalização eletrônica para a função 

imina, ―retirando‖ elétrons do anel aromático e aumentando, consequentemente, a densidade 

eletrônica do átomo de ―N‖ da função azometina e do ―S‖ da tiocarbonila, os quais são 

responsáveis pela complexação com íons metálicos presentes na estrutura de algumas enzimas 

importantes, as quais foram descritas por Beraldo, em 2004 [18]. 
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Figura 47. Estrutura química do aldeído cinâmico 

 

Nitrocompostos são moléculas bioativas utilizadas como agentes antimicrobianos, 

antiparasitários e antitumorais.  A maioria dos compostos nitrados apresenta o mecanismo de 

biorredução enzimática do grupamento nitro (-NO2), o que resulta na formação de radicais 

livres com toxicidade preferencial para células bacterianas e parasitárias [245]. No entanto, a 

presença deste grupamento parece não ter favorecido a mortalidade das larvas do Aedes 

aegypti, visto que o composto 36g apresentou valor de CL50 > 200 ppm, enquanto o seu 

análogo não nitrado, o composto 36f, demonstrou boa atividade larvicida, com CL50 de 31,7 

ppm.   

Além disso, a bis-tiossemicarbazona avaliada (36j) não apresentou atividade larvicida 

(CL50 > 200 ppm), o que pode estar relacionado à menor solubilidade em meio aquoso 

observada durante os bioensaios e à estrutura da molécula, que por ser grande e rígida 

possivelmente desfavorece a interação espacial dela com receptores biomoleculares.  

A nova série de fenoximetil-tiossemicarbazonas foi sintetizada e teve sua atividade 

larvicida avaliada baseada no fato de que a presença do grupamento espaçador -O-CH2- em 

alguns relatos da literatura tem conduzido à potencialização de determinadas atividades 

biológicas. Bezerra-Netto e colaboradores (2006), por exemplo, mostraram que a presença 

desse grupamento contribuiu para um aumento da atividade antiinflamatória de determinadas 

N-acilhidrazonas [246]. 

Durante os bioensaios larvicidas observou-se que as fenoximetil-tiossemicarbazonas 

solubilizaram mais facilmente na mistura de solventes utilizada, quando comparadas a seus 

análogos aril-tiossemicarbazônicos. Isto pode estar relacionado à formação de ligações 

intermoleculares entre o oxigênio do grupamento -O-CH2- das fenoximetil-

tiossemicarbazonas e moléculas de água, utilizada como solvente. 

Os valores de CL50 e CL100, em ppm, obtidos contra as larvas em estágio L4 do Aedes 

aegypti  para estes compostos estão dispostos na tabela 6. 

 

38 
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Tabela 6. Valores de CL50 e CL100, em ppm, obtidos contra as larvas em estágio L4 do Aedes aegypti  para as 

fenoximetil-tiossemicarbazonas sintetizadas. 

Compostos CL50  

(ppm) 

CL100 

(ppm) 

 χ
2 

D.P Faixa de 

concentração 

37a 112,7 198,2 0,1 4,5 80-160 

37b 120,4 206,8 0,6 4,3 80-160 

37c 26,5 40,9 0,5 0,7 20-40 

37d 21,9 44,2 0,2 1,1 20-30 

37e 70,0 121,2 0,5 2,6 50-80 

37f 19,5 41,3 0,2 1,2 10-30 

37g 5,8 9,7 0,1 0,2 5-9 

χ2 = significa o qui quadrado, o qual representa um teste de hipóteses cujo princípio é comparar as possíveis divergências 

entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. Para o teste larvicida, este valor deve ser inferior a 2,7 para 

que resultado de CL50 seja considerável. 

D.P = Desvio padrão. 
 

 

 Nota-se que, de acordo com Cheng et al. (2003), das fenoximetil-tiossemicarbazonas 

avaliadas, apenas os compostos 37a e 37b não apresentaram atividade larvicida, com CL50 

acima de 100 ppm. A fenoximetil-tiossemicarbazona 37e (CL50 = 70,0 ppm) mostrou-se ativa, 

enquanto os compostos 37c, 37d, 37f e 37g (CL50 = 26,5, 21,9; 19,5; 5,8 ppm, 

respectivamente) foram considerados altamente ativos [240].  

Ao comparar a atividade das aril-tiossemicarbazonas 36d, 36e e 36f (CL50 = 28,8; 

17,3; 31,7 ppm, respectivamente), as quais não possuem o grupamento espaçador (–O-CH2-) 

em sua estrutura, com os das respectivas fenoximetil-tiossemicarbazonas 37d, 37g e 37c, que 

diferem estruturalmente das anteriores apenas pela presença deste grupamento, percebeu-se 

que as últimas causaram mortalidade superior sobre as larvas do Aedes aegypti. Para o 

composto 37g, por exemplo, a CL50 foi de 5,8 ppm, bem inferior à obtida para seu análogo 

aril-tiossemicarbazônico 36e (CL50 = 17,3 ppm). Logo, a presença do grupamento químico em 

questão parece ter contribuído também para o aumento da atividade larvicida.  

As fenoximetil-tiossemicarbazonas 37c e 37d se mostraram bastante ativas, com 

valores de CL50 de 26,5 e 21,9 ppm, respectivamente, bem menores em relação ao do 

composto 37a (CL50 = 112,67 ppm), o qual não possui substituinte no anel fenílico. Estes 

resultados corroboram também com os obtidos por Neves Filho e colaboradores, em 2009, 

indicando mais uma vez que a presença dos halogênios ―Br‖ e ―Cl‖ como substituintes na 

posição para do anel fenílico contribui para o aumento da atividade larvicida [1]. Por outro 
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lado, a presença de halogênios na posição meta do anel fenílico parece influenciar a atividade 

de maneira mais discreta, pois o composto 37e (CL50 = 70,0 ppm), que possui um átomo de 

cloro nesta posição, apresentou atividade bem menor em relação ao seu isômero para-

substituído (37d). 

Inversamente, a fenoximetil-tiossemicarbazona 37b, que contém o substituinte 

metoxila (-O-CH3) na posição para do anel fenílico, apresentou valor de CL50 de 120,4 ppm, 

superior ao de seu análogo não substituído 37a (CL50 = 112,7 ppm). Este resultado sugere 

mais uma vez que a presença de grupos ―doadores‖ de elétrons como hidroxila e metoxila na 

posição para do anel fenílico desfavorece a atividade larvicida, de modo semelhante ao que 

aconteceu no trabalho realizado por Simas e colaboradores (2004), conforme descrito 

anteriormente [244]. A presença deste grupamento metoxila ligado ao anel aromático nesta 

posição parece não ter contribuído para a atividade também nos estudos realizados por Neves 

Filho et al. (2009) e Bordas et al. (1989) [1,242].  

Ademais, ambas as fenoximetil-tiossemicarbazonas dissubstituídas no anel aromático 

com átomos de cloro (37f e 37g) mostraram-se mais ativas em relação aos compostos 

monoclorados 37d e 37e (CL50 = 21,9 e 70,0 ppm), com valores de  CL50 de 19,5 e 5,8 ppm, 

respectivamente, de maneira similar aos resultados apresentados para as aril-

tiossemicarbazonas. Foi observado ainda que a substituição nas posições 3‘ e 4‘ do anel 

fenílico no composto 37g contribuiu de forma mais expressiva para a atividade larvicida em 

relação à substituição nas posições 2‘ e 3‘ no seu isômero 37f. Esta fenoximetil-

tiossemicarbazona 37g, por sua vez, revelou-se o inseticida larval mais promissor dentre todos 

os compostos avaliados. 

Então, as aril-tiossemicarbazonas e fenoximetil-tiossemicarbazonas avaliadas 

contendo os halogênios ―Cl‖ e ―Br‖ ligados ao anel fenílico mostraram-se, de forma geral, 

altamente ativos com valores de CL50 abaixo de 50 ppm, assim como a molécula 36a, obtida a 

partir do aldeído cinâmico. Elas apresentaram mortalidade relativamente superior à de alguns 

extratos vegetais frente a larvas em estágio L4 do Aedes aegypti, como o extrato etanólico da 

madeira da espécie Cryptomeria japonica, o qual mostrou a maior atividade entre os extratos 

das diferentes partes desta espécie avaliados, com uma CL50 de 63,2 µg/ml no estudo 

realizado por Gu e colaboradores, em 2009. Entre os compostos isolados a partir deste extrato 

os mais ativos foram o sesquiterpeno cubebol (CL50 = 68,6 µg/ml) e o diterpeno ferruginol 

(CL50 = 64,1 µg/ml) (Figura 13), no entanto também apresentaram atividade inferior às 

tiossemicarbazonas citadas acima [110]. 
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Estas tiossemicarbazonas também demonstraram atividade larvicida relativamente 

superior ou similar à de muitos óleos essenciais descritos na literatura. Os compostos 36a, 

36e, 37c, 37d, 37f e 37g, por exemplo, apresentaram valores de CL50 inferiores  aos exibidos 

pelo óleo essencial proveniente das folhas da espécie vegetal Eucalyptus camaldulensis (CL50 

= 31 µg/ml), o qual foi o mais ativo no estudo realizado por Cheng et al. (2009) [112].  

Ao analisar o trabalho realizado por Rajkumar & Jebanesan, em 2010, verificou-se que 

o óleo essencial isolado a partir das folhas da espécie Clausena dentata mostrou atividade 

bem inferior em relação à maioria das tiossemicarbazonas avaliadas por nosso grupo, com 

CL50 de 140,2 mg/L. Porém, alguns compostos isolados deste óleo apresentaram valores de 

CL50 relativamente similares, como o sabineno (CL50 = 27,3 mg/L) e o β- bisabolol (CL50 = 

33,2 mg/L) (Figura 16) [113].  

Os valores de CL50 exibidos pelos compostos 36a, 36d, 36e, 37c, 37d, 37f e 37g foram 

também próximos aos demonstrados pelos óleos essenciais oriundos de folhas, caule e 

inflorescência da espécie Piper marginatum (CL50 = 19,9 – 23,8 ppm) em estudo efetuado por 

Autran e colaboradores, em 2009 [247]. Entretanto, os compostos 36e e 37g, com CL50 de 

17,3 e 5,8 ppm, respectivamente, mostraram-se ainda mais ativos do que estes óleos 

essenciais. 

Além disso, os bons valores de CL50 alcançados para as tiossemicarbazonas avaliadas 

em nosso trabalho, de um modo geral foram similares aos exibidos pela série de ácidos 3-(3-

aril-1,2,4-oxadiazol-5-il) propiônicos sintetizados por Neves Filho e colaboradores, em 2009 

[1]. As séries de triorganoestanho benzoatos para-substituídos, sintetizadas por Duong et al. 

(2006) [114], e de triorganoestanhos 2-(p-clorofenil)-3-metilbutiratos, desenvolvidas por Eng 

e colaboradores em 2007 [115], apresentaram valores de CL50 abaixo dos obtidos por nosso 

grupo, porém a atividade larvicida delas foi avaliada frente ao estágio larval L2 do Aedes 

aegypti, o qual é bem mais frágil em relação ao estágio L4.     

Estes resultados revelam, portanto, que, embora o foco da maioria das pesquisas para 

obtenção de novos inseticidas larvais contra o Aedes aegypti atualmente tenha se destinado à 

avaliação da atividade larvicida de extratos vegetais e óleos essenciais, compostos de origem 

sintética, tais como as tiossemicarbazonas sintetizadas por nosso grupo e os ácidos 

propiônicos e triorganoestanhos descritos anteriormente, podem surgir como novos 

candidatos a larvicidas mais promissores. 
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III - 3. ATIVIDADE ANTICHAGÁSICA E AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE 

  

 

 Entre os alvos biológicos pertencentes ao Trypanosoma cruzi considerados mais 

promissores no combate à doença de Chagas, encontram-se a enzima Cruzaína ou Cruzipaína 

(TCC) e a Tripanotiona redutase (TR) [211]. Diversos estudos na literatura têm exibido 

compostos que apresentam a porção tiossemicarbazona em sua estrutura como potentes 

inibidores da TCC, além de possuírem baixa citotoxicidade algumas vezes [138,160]. Além 

disso, alguns trabalhos também têm demonstrado a atividade anti-chagásica de 

semicarbazonas, como no trabalho realizado por Cabrera e colaboradores, em 2009 [184].  

 

 

III - 3.1. METODOLOGIAS 

 

 

III - 3.1.1. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FRENTE AO T. cruzi 

 

 

Para determinar o efeito anti-proliferativo contra o T. cruzi, formas epimastigotas 

(10
6
/ml) crescidas em culturas axênicas, na fase log de crescimento, foram adicionadas a 

placas de 96 poços no volume de 100 ml, sob condições de cultura adequadas (26°C). Os 

testes foram conduzidos tendo como controle o benznidazol (50 mg/ml) e culturas de 

parasitos sem tratamento. As substâncias foram avaliadas quanto à concentração inibitória de 

50% do crescimento dos parasitas (IC50) onde formas epimastigotas da cepa Y de T. 

cruzi foram cultivadas durante 11 dias na presença de diferentes concentrações dos 

compostos, procedendo-se em seguida a contagem de parasitas viáveis. O cálculo da IC50 foi 

determinado por meio de uma regressão linear simples utilizando o software Prisma 4 

Graphpad. 

 

 

III - 3.1.2. ENSAIO DE CITOTOXICIDADE EM CÉLULAS ESPLÊNICAS 

 

 

 Células esplênicas foram cultivadas em placas de micropoços, contendo meio de 

cultura RPMI com soro bovino fetal. Para o ensaio de citotoxicidade, as células foram 

incubadas com os compostos em sete diferentes concentrações e com timidina tritiada durante 
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24 h em estufa de CO2 a 37ºC. Em paralelo, foram feitos controles com células tratadas com 

saponina, com células tratadas com DMSO, substâncias com reconhecida atividade tóxica e 

um controle sem tratamento. Após incubação, as células foram coletadas em papel de fibra de 

vidro e, posteriormente, a captação de timidina tritiada foi determinada através do contador 

beta de cintilação. O percentual de citotoxicidade foi determinado comparando-se a 

percentagem de incorporação de timidina tritiada nos poços com as drogas em relação aos 

poços não tratados. 

 

 

III - 3.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Avaliou-se a atividade tripanocida dos derivados aril-tiossemicarbazônicos, bem como 

de alguns análogos estruturais em valores de IC50 frente à forma evolutiva epimastigota do T. 

cruzi, a qual foi tratada em culturas axênicas. Os valores obtidos foram comparados com o 

apresentado pela droga de referência benznidazol (BZD) e encontram-se dispostos na tabela 

7, entretanto não foi possível determinar a atividade do composto 36j devido a dificuldades na 

solubilização. 

  

Tabela 7. Valores de IC50 obtidos para as aril-hidrazonas 
contra a forma epimastigota do T. cruzi. 

Compostos IC50 (µM) epimastigotas 

36a 7,3 

36b 54,2 

36c 6,4 

36d 5,5 

36e 5,7 

36f 4,6 

36g 3,0 

36h 38,1 

36i 22,5 

36j NT 

BZD 6,6 

 
BZD = Benznidazol. 
NT = Não testado. 
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Em trabalho realizado por Du et al. (2002) foi proposto um mecanismo de ação no 

qual a interação entre tiossemicarbazonas e a TCC 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 48) [19]. Neste estudo, assim como no realizado por Porcal e 

colaboradores (2008), foi observado também que aril-semicarbazonas apresentaram potencial 

inibitório desta enzima inferior ao demonstrado pelos seus análogos tiossemicarbazônicos, 

destacando a importância da função C=S das tiossemicarbazonas, em detrimento da C=O das 

semicarbazonas, para a interação com o sítio ativo da TCC [211].     

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Mecanismo de ação das tiossemicarbazonas sobre a TCC proposto por Du et al., 2002. 

 

A atividade tripanocida apresentada pelas aril-tiossemicarbazonas 36c e 36e (IC50 = 

6,4 e 5,7 µM) foi bem superior à exibida pelos seus análogos aril-semicarbazônicos 36h e 36i, 

respectivamente (IC50 = 38,1 e 22,5 µM). Nossos resultados, portanto, corroboram com os 

dados expostos na literatura, mostram mais uma vez a contribuição da função C=S para a ação 

anti-T.cruzi e sugerem que o mecanismo de ação destes compostos pode estar associado à 

inibição da TCC. Ademais, configura-se em nosso estudo mais um exemplo de bioisosterismo 

clássico entre tiossemicarbazonas e semicarbazonas relativo à atividade contra o 

Trypanosoma cruzi. 
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Entre as aril-tiossemicarbazonas avaliadas, o composto 36b (IC50 = 54,2 µM) 

apresentou a menor atividade, denotando que a presença de grupamentos nucleofílicos no anel 

fenílico desfavorece o efeito anti-T. cruzi. Isto pode estar relacionado com os dados obtidos 

nos trabalhos realizados por Du et al. (2002) [19] e  Chiyanzu et al. (2003) [201], nos quais 

observou–se que a presença de substituintes ―ativantes‖ em anéis aromáticos, tais como -OH, 

-OCH3 e -CH3, não contribuíram para o potencial inibitório das tiossemicarbazonas avaliadas 

frente à TCC. Ao analisar o mecanismo de ação das tiossemicarbazonas sobre esta enzima 

(Figura 48), propõe-se que a presença do grupamento -OH no composto 36b por exemplo, o 

qual exerce um efeito do tipo +M sobre o anel aromático,  favoreça o deslocamento de 

elétrons ao longo da estrutura da tiossemicarbazona no sentido da função C=S. Isto conduz ao 

aumento da densidade eletrônica em torno do átomo de ―S‖ e diminui a carga parcialmente 

positiva do átomo de ―C‖  desta função. Dessa forma, o ataque nucleofílico do átomo de 

enxofre presente no resíduo de Cys25 da TCC sobre este carbono da tiocarbonila é 

desfavorecido, dificultando a atividade inibitória da tiossemicarbazona sobre esta cisteína 

protease. 

Os compostos 36c, 36d e 36f (IC50 = 6,4; 5,5 e 4,6 µM, respectivamente) apresentaram 

excelente atividade tripanocida frente à forma epimastigota, com atividade superior inclusive 

à droga referência benznidazol (IC50 = 6,6 µM). Isto indica que a presença de substituintes 

halogênios ligados ao anel fenílico, os quais neste caso são ―F‖, ―Cl‖ e ―Br‖, respectivamente, 

contribui para o efeito anti-T.cruzi. Além disso, percebe-se que esta atividade aumenta de 

acordo com o tamanho do raio atômico do halogênio, obedecendo à seguinte ordem: ―F‖ < 

―Cl‖ < ―Br‖. Esta sequência pode estar associada ao fato de que halogênios com raio atômico 

maior permitem normalmente aos ligantes uma interação de maneira mais adequada com o 

sítio ativo de alguns alvos biológicos importantes, pois facilita a ligação a ―cavidades‖ mais 

profundas na estrutura destes receptores biomoleculares [241].  

Ambas as drogas que ainda são utilizadas na terapêutica da doença de Chagas  agem 

sobre o Trypanosoma cruzi através da redução do grupamento nitro. No caso do nifurtimox, 

esta redução gera um ânion radical nitro instável, o qual produz espécies de oxigênio reduzido 

altamente tóxicas, promovendo o estrese oxidativo no parasito. Já o mecanismo do 

benznidazol envolve a modificação covalente de macromoléculas pela redução de 

intermediários nitro [138]. Ao comparar a atividade tripanocida frente à forma epimastigota 

da nitroaril-tiosemicarbazona 36g (IC50 = 3,0 µM) com a de seu análogo não nitrado (36f), 

cuja IC50 foi de 4,6 µM,  nota-se que a primeira mostrou-se mais ativa. Então, a presença 
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deste grupamento nitro ligado ao anel aromático, o qual pode conferir à tiossemicarbazona um 

mecanismo de ação adicional, contribuiu para o aumento da atividade contra esta forma 

evolutiva do parasito, assim como observado nos trabalhos realizados por Aguirre et al. 

(2004) e Gerpe et al. (2009) [138,248].  

Ao analisar os estudos elaborados pelos autores acima descritos, nos quais foram 

sintetizadas algumas nitroheteroaril-tiossemicarbazonas, percebe-se ainda que a presença do 

grupamento espaçador etenil (-CH2=CH2-) entre o anel nitroheteroaromático e a porção 

tiossemicarbazona favoreceu a atividade tripanocida frente à forma epimastigota [138,248]. O 

resultado obtido para o composto 36a (IC50 = 7,3 µM), o qual possui em sua estrutura este 

grupamento espaçador entre o anel fenílico e a porção tiossemicarbazona, indica que a 

presença deste sistema alílico parece ter contribuído para atividade anti-T.cruzi, pois seu valor 

de IC50 aproximou-se relativamente ao obtido para droga referência, corroborando com os 

dados da literatura.  

Fundamentado no fato de que a presença do grupamento espaçador –O-CH2- em 

alguns relatos da literatura tem conduzido à potencialização de determinadas atividades 

biológicas, como no estudo realizado por Bezerra-Netto et al. (2006),  nosso grupo avaliou 

também a atividade anti-T.cruzi desta nova série de fenoximetil-tiossemicarbazonas 

sintetizada [246]. Os valores de IC50 frente à forma epimastigota obtidos para esta série de 

compostos, bem como para a droga referência (BZD) estão dispostos na tabela 8. 

 

 
Tabela 8. Valores de IC50 obtidos para as fenoximetil-

tiossemicarbazonas contra a forma epimastigota do T. cruzi. 

 

Compostos IC50 (µM) epimastigotas 

37a 14,5 

37b 27,6 

37c 2,8 

37d 8,4 

37e 13,0 

37f  9,8 

37g  2,0 

BZD 6,6 

 
BZD = Benznidazol. 
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De um modo geral, observou-se que as aril-tiossemicarbazonas, como 36e e 36f (IC50 

= 5,7 e 4,6 µM, respectivamente), as quais não possuem o grupamento espaçador -O-CH2- em 

sua estrutura, apresentaram efeito tripanocida inferior ao exibido pelas fenoximetil-

tiossemicarbazonas 37g e 37c (IC50 = 2,0 e 2,8 µM, respectivamente), que diferem 

estruturalmente das anteriores apenas pela presença deste espaçador. Portanto, a presença 

deste grupamento químico parece ter contribuído também para o aumento da atividade frente 

ao Trypanosoma cruzi, assim como aconteceu para a atividade larvicida descrita 

anteriormente. 

A fenoximetil-tiossemicarbazona 37b, que contém o substituinte metoxila (-O-CH3) 

no anel fenílico, apresentou valor de IC50 = 27,6 µM, superior ao de seu análogo não 

substituído 37a (IC50 = 14,5 µM). Este resultado sugere mais uma vez que a presença de 

grupamentos nucleofílicos, como hidroxila e metoxila, no anel fenílico de tiossemicarbazonas 

está associada à redução da atividade anti-T.cruzi, assim como observado nos trabalho 

realizados por Du et al. (2002) [19]  e  Chiyanzu et al. (2003) [201], embora estes tenham 

avaliado a atividade inibitória da TCC. 

De modo semelhante aos resultados obtidos para as aril-tiossemicarbazonas, a 

fenoximetil-tiossemicarbazona contendo o halogênio ―Br‖ na posição para do anel fenílico, 

composto 2c, mostrou-se mais ativa (IC50 = 2,8 µM) em comparação com seu análogo cloro-

substituído na mesma posição, composto 37d, o qual apresentou uma IC50 = 8,4 µM. Isto 

sugere novamente a existência de uma relação entre o aumento no tamanho do raio atômico 

ao longo da ―família‖ dos halogênios e a melhoria da atividade anti-T.cruzi. 

Além disso, no trabalho realizado por Du e colaboradores (2002), entre as 

tiossemicarbazonas monossubstituídas com halogênios no anel fenílico, a mais eficaz na 

inibição da TCC foi o derivado que tem como substituinte o ―Br‖ na posição meta, enquanto 

substituições na posição para não foram favoráveis para atividade inibitória [19]. No entanto, 

os resultados obtidos por nosso grupo revelaram que o composto 37e (IC50 = 13,0 µM), o qual 

contém um átomo de ―Cl‖ na posição meta do anel fenílico, mostrou-se menos ativo em 

relação a seu isômero para-substituído, o composto 37d (IC50 = 8,4 µM).  

De acordo com os resultados obtidos por estes autores, dissubstituições nas posições 3 

e 4 no anel fenílico com átomos de ―Cl‖ favoreceram de forma significativa a atividade 

inibitória da TCC, ao passo que nas posições 2 e 3 (2,3-Cl2) resultaram em ―pobre‖ atividade 

[19]. A fenoximetil-tiossemicarbazona 37g (IC50 = 2,0 µM), que é diclorada nas posições 3 e 

4 do anel fenílico, apresentou atividade tripanocida frente à forma epimastigota bem maior em 
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comparação com seu isômero dissubstituído nas posições 2 e 3 do anel 37f (IC50 = 9,8 µM), 

de modo que estes dados podem estar relacionados com os disponíveis na literatura.  

Este composto 37g, por sua vez, foi o mais ativo entre todos os compostos avaliados e 

pode ser considerado um tripanocida extremamente eficaz, tendo em vista que apresentou 

atividade cerca de três vezes maior em relação à droga de referência benznidazol (IC50 = 6,6 

µM). Outras tiossemicarbazonas consideradas promissoras frente à forma epimastigota foram 

a 37c (IC50 = 2,8 µM) e a 36g (IC50 = 3,0 µM), as quais se mostraram cerca de duas vezes 

mais ativas em comparação com esta droga anti-chagásica de referência. Além disso, as aril-

tiossemicarbazonas 36c, 36d, 36e e 36f (IC50 = 6,4; 5,5; 5,7 e 4,6 µM, respectivamente) 

também merecem destaque, pois ainda apresentaram efeito tripanocida superior ao 

benznidazol contra esta forma evolutiva do parasito. 

Portanto, este trabalho demonstra mais uma vez o potencial anti-T.cruzi de compostos 

sintéticos contendo a porção tiossemicarbazona em sua estrutura, em concordância com os 

relatos da literatura. Além disso, deve ser destacada a importância da presença de halogênios 

ligados ao anel fenílico para a atividade das tiossemicarbazonas, visto que dos compostos 

mais ativos todos apresentaram tais substituintes.  

Um dos principais problemas apresentados pelas drogas ainda utilizadas na terapêutica 

da doença de Chagas (benznidazol e nifurtimox) consiste na alta incidência de efeitos 

colaterais, os quais têm sido atribuídos à redução do grupamento nitro, que gera radicais livres 

tóxicos para células de mamíferos [245]. Dessa forma, a avaliação da citotoxicidade frente a 

este tipo de células é de suma importância para o desenvolvimento de novos fármacos para o 

tratamento desta doença. Esta investigação da toxicidade sobre células de mamíferos é 

também imprescindível para geração de novos larvicidas frente ao Aedes aegypti, em virtude 

da alta capacidade de desencadear efeitos indesejáveis em organismos não-alvo exibida pela 

maioria dos inseticidas convencionais.     

 A avaliação da citotoxicidade dos compostos sintetizados por nosso grupo envolveu a 

utilização de células esplênicas de camundongos BALB/c, conforme descrito anteriormente 

na metodologia. Os resultados foram obtidos em μg/mL, que representa a maior concentração 

atóxica frente às células testadas, e são mostrados na tabela 9. 
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Tabela 9. Citotoxicidade dos derivados semicarbazônicos e 

tiossemicarbazônicos. 

Compostos Citotoxicidade (µg/ml) 
a
 

36a <1 

36b 1 

36c 5 

36d 5 

36e 5 

36f <1 

36g 1 

36h >100 

36i >100 

36j NT 

37a 25 

37b 5 

37c >100 

37d 25 

37e 25 

37f 5 

37g 25 

BZD 25 

NFX 1 

 
a 

= maior concentração atóxica em células esplênicas de camundongos BALB/c; BZD = Benznidazol; NFX = 

Nifurtimox. 

NT = Não testado. 

 

 As tiossemicarbazonas e análogos avaliados foram menos citotóxicos em relação ao 

nifurtimox, com exceção dos compostos 36a e 36f (<1 µg/ml), que apresentaram 

citotoxicidade superior, e os compostos 36b e 36g, os quais se mostraram igualmente 

citotóxicos (1 µg/ml) a esta droga. Por outro lado, ao comparar os valores obtidos para as 

hidrazonas sintetizadas com o demonstrado pela droga referência benznidazol (25 µg/ml), 

observou-se que os compostos 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 37b e 37f foram tóxicos 

para as células esplênicas em concentrações inferiores. Já as fenoximetil-tiossemicarbazonas 

37a, 37d, 37e e 37g, mostraram o mesmo potencial citotóxico, enquanto os únicos compostos 
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avaliados que exibiram citotoxicidade inferior ao BZD foi a fenoximetil-tiossemicarbazona 

37c e os derivados semicarbazônicos (36h e 36i), os quais não foram tóxicos em 

concentrações de até 100 µg/ml.  

 Hernandes et al. (2010) relataram que a substituição do grupamento C=O pela função 

C=S em suas moléculas conduziu ao aumento da potência de atividade contra a forma 

tripomastigota do T. cruzi e potencializou a capacidade inibitória frente à TCC [232]. Em 

contraposição, essa melhoria da atividade anti-T.cruzi foi acompanhada por um aumento 

gritante da citotoxicidade destes compostos frente a células esplênicas de camundongos, 

mostrando-se tóxicos mesmo em concentrações abaixo de 1 µg/ml. Dessa forma, como as 

semicarbazonas 36h e 36i não apresentaram citotoxicidade em concentrações de até 100 

µg/ml e seus respectivos análogos tiossemicarbazônicos 36c e 36e (5 µg/ml) se mostraram 

citotóxicas, estes dados estão em concordância com os obtidos por estes autores. Esta maior 

citotoxicidade exibida pelas tiossemicarbazonas pode estar, em partes, associada à maior 

reatividade da função C=S em relação a C=O, devido à maior nucleofilia apresentada pelo 

átomo de enxofre, aumentando o potencial destas moléculas para interagirem com alvos 

intracelulares não específicos em células de mamíferos. 

 Conforme descrito anteriormente, o alto índice de efeitos colaterais exibidos pelas 

drogas anti-chagásicas de referência são atribuídos à redução do grupamento nitro. Além 

disso, vários trabalhos, como o realizado por Gerpe e colaboradores (2009), mostraram que 

derivados nitro-substituídos apresentaram maior toxicidade contra células de mamíferos em 

relação a seus análogos não-nitrados [248]. No entanto, em nosso estudo observou-se que o 

efeito citotóxico da aril-tiossemicarbazona nitrada 36g (1 µg/ml) foi ligeiramente inferior em 

relação ao seu análogo não-nitrado (36f), o qual apresentou citotoxicidade em concentrações 

abaixo de 1 µg/ml. Segundo Paula, Serrano e Tavares (2009), a toxicidade dos nitrocompostos 

é dependente de fatores como a estrutura química e a posição do grupo nitro, os quais podem 

ter contribuído para a menor citotoxicidade apresentada pelo composto nitrado 36g [245]. 

 De forma geral, as fenoximetil-tiossemicarbazonas avaliadas 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 

37f e 37g (25, 5, >100, 25, 25, 5 e 25 µg/ml, respectivamente), as quais possuem o 

grupamento espaçador -O-CH2-, mostraram-se menos citotóxicas em relação às aril-

tiossemicarbazonas avaliadas 36a , 36b, 36c, 36d, 36e, 36f e 36g (<1, 1, 5, 5, 5, <1, 1 µg/ml, 

respectivamente). Ademais, as fenoximetil-tiossemicarbazona 37c, 37d e 37g apresentaram 

menor citotoxicidade quando comparada a seus respectivos análogos aril-

tiossemicarbazônicos (36f, 36d e 36e). Logo, percebe-se que a presença deste grupamento -O-
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CH2- além de ter potencializado as atividades larvicida e anti-chagásica das 

tiossemicarbazonas, reduziu seus efeitos tóxicos sobre células de mamíferos, revelando mais 

uma vez a importância deste grupo espaçador. 

 Considerando o índice de seletividade no tratamento da doença de Chagas, que é 

representado pela relação: atividade anti-T. cruzi X citotoxicidade, as fenoximetil-

tiossemicarbazonas 37c e 37g foram consideradas as mais promissoras da série e surgem 

como potenciais agentes anti-chagásicos. O composto 37c, por exemplo, além de ter 

apresentado atividade tripanocida frente à forma epimastigota cerca de duas vezes superior 

(IC50 = 2,8 μM) à droga de referência BZD (IC50 = 6,6 μM), exibiu a grande vantagem de não 

se mostrar tóxico sobre os esplenócitos de camundongo em concentrações de até 100 μM. A 

fenoximetil-tiossemicarbazona 37g, por sua vez, mostrou-se cerca de três vezes mais ativa 

(IC50 = 2,0 μM) em relação ao BZD e exibiu o mesmo potencial citotóxico sobre as células de 

mamífero (25 µg/ml). 

 Diante destes resultados de citotoxicidade, comprovou-se que esta fenoximetil-

tiossemicarbazona 37g foi também o inseticida larval mais promissor frente ao Aedes Aegypti. 

Isto porque, além de ter sido o composto mais ativo, a CL50 apresentada por ele frente ao 

estágio larval L4 (CL50 = 5,7 ppm) foi cerca de cinco vezes inferior à maior concentração 

atóxica sobre os esplenócitos de camundongo (25 ppm). Além disso, a concentração deste 

composto responsável pela morte de 100% das larvas (CL100 = 9,7 ppm), mostrada na tabela 

6, foi cerca de duas vezes inferior ao valor exibido para citotoxicidade (25 ppm), denotando 

que este larvicida em potencial poderá ser utilizado nesta concentração sem causar danos a 

células de mamíferos.   
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IV - 1. CONCLUSÕES 

 

 

Por meio do emprego de uma metodologia simples, rápida e de baixo custo foram 

sintetizadas aril-tiossemicarbazonas e alguns análogos semicarbazônicos como sólidos 

cristalinos estáveis, com bons graus de pureza e rendimentos que variaram de bons a 

excelentes. Foi sintetizada também uma série inédita de fenoximetil-tiossemicarbazonas 

partindo de diferentes fenóis, no entanto o rendimento obtido para estes compostos, de um 

modo geral, foi moderado. Após purificação, quando necessária, estas hidrazonas foram 

caracterizadas através de suas propriedades físico-químicas, bem como por métodos 

espectroscópicos convencionais (RMN 
1
H, RMN 

13
C e IV).  

O foco da maioria das pesquisas para obtenção de novos inseticidas larvais contra o 

Aedes aegypti atualmente tem se destinado à avaliação da atividade larvicida de extratos 

vegetais e óleos essenciais. Entretanto, os resultados obtidos em nossos experimentos 

revelaram que, geralmente, as tiossemicarbazonas mostraram-se bastante ativas frente ao 

estágio L4 do Aedes Aegypti e, assim como outros compostos sintéticos expostos na literatura, 

podem surgir como novos candidatos a larvicidas mais promissores. Isto porque a síntese 

delas ocorre normalmente de maneira mais fácil, rápida e econômica em relação ao processo 

de isolamento de compostos a partir de produtos naturais.  

A fenoximetil-tiossemicarbazona 37g destacou-se, pois além de ter sido a mais ativa, 

sua concentração responsável pela morte de 100% das larvas foi cerca de duas vezes inferior à 

maior concentração atóxica sobre os esplenócitos de camundongo. Isto sugere que este 

larvicida em potencial poderá ser utilizado nesta concentração sem causar danos a células de 

mamíferos. Associado a isto, o rendimento reacional apresentado para a síntese deste 

composto em destaque foi o maior entre as fenoximetil-tiossemicarbazonas obtidas.  

Além disso, em concordância com relatos da literatura, comprovou-se o potencial anti-

T.cruzi frente à forma epimastigota de compostos sintéticos contendo a porção 

tiossemicarbazona em sua estrutura, pois muitas das tiossemicarbazonas avaliadas por nosso 

grupo exibiram atividade tripanocida considerável.  Levando em conta o índice de 

seletividade no tratamento da doença de Chagas, as fenoximetil-tiossemicarbazonas 37c e 37g 

revelaram-se extremamente promissoras, pois mostraram atividade anti-T.cruzi duas a três 

vezes superior à droga de referência benznidazol bem como citotoxicidade frente aos 

esplenócitos inferior ou similar a este padrão.  
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Em termos estruturais, a presença de substituintes halogênios como ―Cl‖ e ―Br‖ 

ligados ao anel fenílico e do grupamento espaçador -O-CH2- na estrutura das 

tiossemicarbazonas parece ter contribuído de forma geral para a considerável atividade 

larvicida e tripanocida apresentada por estes compostos. 

Por outro lado, os análogos semicarbazônicos sintetizados exibiram atividade larvicida 

e anti-chagásica desconsiderável, embora não tenham demonstrado citotoxicidade contra os 

esplenócitos de camundongos. Nota-se, então, a importância da função C=S das 

tiossemicarbazonas para potencialização das atividades biológicas avaliadas, em detrimento 

da C=O das semicarbazonas, de modo que em nosso trabalho foi caracterizada uma relação 

bioisostérica entre estas classes de hidrazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     112 
Síntese de Derivados Hidrazônicos como Possíveis Candidatos a Inseticidas Larvais Frente ao Aedes aegypti e a 

Fármacos para o Tratamento da Doença de Chagas 

 

 

 

José Wanderlan Pontes Espíndola 

IV - 2. PERSPECTIVAS 

 

 

 Otimização da metodologia empregada na síntese das novas fenoximetil- 

tiossemicarbazonas no intuito de melhorar os rendimentos reacionais; 

 

 Síntese de um número maior de fenoximetil-tiossemicarbazonas com o objetivo de 

completar uma série de compostos mais diversificada, visando à avaliação de sua 

atividade larvicida contra a espécie Aedes aegypti e à realização subsequente de um 

estudo de QSAR; 

 

 Investigação do mecanismo de ação larvicida das tiossemicarbazonas avaliadas; 

 

 Avaliação da atividade destas fenoximetil-tiossemicarbazonas contra as demais 

formas evolutivas do Trypanosoma cruzi (tripomastigota e amastigota), para 

confirmação de seu potencial anti-chagásico; 

  

 Realização de um estudo in vitro do potencial inibitório destes compostos frente à 

cisteína protease TCC e subsequente elaboração de um estudo de ―docking‖ frente a 

esta enzima. 
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V - 1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

V - 1.1. CROMATOGRAFIAS 

 

 

As cromatografias em camada delgada (CCD) foram realizadas em placas de Sílica 

Gel 60 F254 da MERCK 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. 

 

 

V - 1.2. PONTOS DE FUSÃO 

 

 

Os pontos de fusão foram medidos no equipamento QUILMES Q.340.23, em tubos 

capilares imersos em banho de silicone. 

 

 

V - 1.3. ESPECTROSCOPIAS DE IV, RMN 
1
H E RMN 

13
C 

 

 

Os espectros de IV moram obtidos em espectrofotômetro BRUKER IFS-66, em discos 

de KBr. Alguns espectros de RMN 
1
H e 

13
C foram obtidos no equipamento UNITYplus-300 

MHz-VARIAN e outros no UNMRS-400 MHz-VARIAN, utilizando-se DMSO-d6 como 

solvente. Os deslocamentos químicos (δ) foram reportados em ppm, utilizando 

tetrametilsilano como referência interna. As constantes de acoplamento foram indicadas em 

Hz, e as multiplicidades dos sinais foram designadas da seguinte forma: s – singleto, d – 

dubleto, dd – duplo dubleto, t – tripleto, m – multipleto. 

 

 

V - 1.4. EQUIPAMENTOS  

 

 

 Bomba de vácuo TECNAL TE 

058 

 Placas de agitação e aquecimento FISATON 

752A 
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 Estufa FANEM 315/3;  Vidraria geral; 

 Evaporador rotativo FISATON 

802; 

 Capela com exaustão; 

 Balança analítica SHIMADZU 

AUW220D  

 Freezer; 

 Balança semi-analítica BEL 

MARC 500 C 

 Espátulas e pinças metálicas 

 Espectrofotômetro BIORAD 

3550 

 Câmara de Neubauer 

 Dessecador 

 

 Contador Beta de Cintilação 

 

 

V - 1.5. REAGENTES E SOLVENTES 

 

 

 Tiossemicarbazida  Ácido nítrico 

 Semicarbazida hidroclorada  Tween 80 

 Aril-aldeídos substituídos  Solução de sacarose a 10% 

 Fenóis substituídos  Meio de cultura RPMI 1640 

 Carbonato de potássio   Azul de trypan 

 Dimetil-formamida (DMF)  Benznidazol 

 Diclorometano  Nifurtimox 

 Bromoacetaldeído dietil 

acetal 

 Soro bovino fetal 

 Acetona  Timidina tritiada 

 Hexano  Saponina 

 Acetato de etila  Dimetil-sulfóxido (DMSO) 
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 Água destilada  DMSO-d6 

 Etanol e metanol  Ácido clorídrico conc. 

 Ácido sulfúrico conc.  

  

 

V - 2. PROCEDIMENTOS EXPERIMETAIS 

 

 

V - 2.1. QUÍMICA 

 

 

V - 2.1.1. PROCEDIMENTO GERAL PARA OBTENÇÃO DAS ARIL-

TIOSSEMICARBAZONAS E DOS ANÁLOGOS SEMICARBAZÔNICOS. 

 

 

A um balão de fundo redondo contendo aproximadamente 15 mL de álcool etílico 

absoluto foram adicionados 2,5 mmol da tiossemicarbazida, para síntese das 

tiossemicarbazonas, ou da semicarbazida hidroclorada, para síntese das semicarbazonas, e 

quantidades equimolares dos correspondentes aril-aldeídos, seguidos da adição de 3 gotas de 

ácido clorídrico (HCl) como catalisador. A reação foi mantida à temperatura ambiente e 

constante agitação magnética, por um período de 3-5 horas, de modo que foi monitorada por 

CCD. Ao término da reação, adicionou-se água destilada ao balão e foi observada a formação 

de precipitado, o qual foi filtrado em funil sinterizado e lavado com água e hexano, 

sucessivamente. Para a purificação de algumas tiossemicarbazonas e semicarbazonas obtidas, 

foram realizadas recristalizações em água/álcool etílico absoluto (1:1). 

Para a síntese da nitro-aril tiossemicarbazona (36g), o aril-aldeído foi previamente 

obtido através da reação entre o 4-bromobenzaldeído e o HNO3, utilizando o H2SO4 como 

solvente e catalisador. Em um balão de fundo redondo com capacidade para 100mL, em 

banho de gelo, adicionou-se 10 mL de H2SO4. Em seguida acrescentou-se 5 mmol (0,7g) do 

reagente 4-bromobenzaldeído, adquirido comercialmente. Ao conteúdo do balão, adicionou-se 

lentamente uma mistura de HNO3 concentrado e H2SO4 em quantidades equimolares (0,32g e 

0,49 respectivamente) em relação ao aldeído, deixando-se sob agitação e banho de gelo por 
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uma hora. Após esse tempo, retirou-se o banho e esperou-se o fim da reação, que aconteceu 

4,5 horas mais tarde. Ao término da reação, verteu-se o conteúdo do balão em um béquer com 

50 mL de água destilada e foi observada precipitação do produto na forma de cristais 

esbranquiçados. Estes foram filtrados em funil sinterizado e lavados com água várias vezes, 

sendo por fim levado ao dessecador por um período de 24 horas para retirada completa de 

qualquer resquício de solvente. 

Para obtenção da bis-tiossemicarbazona 36j, foram adicionados 5 mmol da 

tiossemicarbazida a 2,5 mmol do 1,3 dicarbaldeído e seguiu-se o procedimento de 

condensação descrito acima. 

 

 

V - 2.1.2. DADOS FÍSICO-QUÍMICOS E ESPECTROSCÓPICOS PARA AS ARIL-

TIOSSEMICARBAZONAS E ANÁLOGOS SEMICARBAZÔNICOS. 

 

 

V - 2.1.2.1.  3-fenil-propenaldeído tiossemicarbazona (36a) 

 

 

 

  

 

 

 F.M: C10H11N3S. 

 M.M: 205,28 g/mol. 

 Sólido amarelo; Rendimento: 90%; P.F: 110-113 °C; Rf: 0,54 (Meio de eluição: 

hexano/acetato 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3418 e 3260 (NH2); 3155 (NH hidrazínico); 1537 (C=N); 1085 (C=S). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,40 (s, 1H, NH); 8,17 (s largo, 1H, NH2); 

7,89 (d, 1H, J = 8,99 Hz, CH=N); 7,61 (s largo, 1H, NH2);  7,55 (d, 2H, J = 7,79 Hz, 

Ar-H); 7,43-7,24 (m, 3H, Ar-H); 7,02 (d, 1H, J = 15,89 Hz, CH=CH); 6,86 (dd, 1H, J 

= 8,99 Hz; J = 15,89 Hz, CH=CH). 
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V - 2.1.2.2. 4-hidroxibenzaldeído tiossemicarbazona (36b) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C8H9N3OS. 

 M.M: 195,24 g/mol. 

 Sólido marrom; Rendimento: 84%; P.F: 221-223 °C; Rf: 0,45 (Meio de eluição: 7:3 

acetato/hexano). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3467 e 3359 (NH2); 3129 (NH hidrazínico); 1509 (C=N); 1095 (C=S). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,25 (s, 1H, NH); 9,90 (s largo, 1H, OH); 

8,07 (s largo, 1H, NH2); 7,94 (s, 1H, CH=N); 7,84 (s largo, 1H, NH2) 7,60 (d, 2H, J = 

8,39 Hz, Ar-H); 6,77 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H).   

 

 

V - 2.1.2.3. 4-fluorobenzaldeído tiossemicarbazona (36c) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C8H8FN3S. 

 M.M: 197,23 g/mol. 

 Sólido bege; Rendimento: 97%; P.F: 189-191 °C; Rf: 0,48 (Meio de eluição: 

hexano/acetato 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3391 e 3235 (NH2); 3156 (NH hidrazínico); 1533 (C=N); 1090 (C=S). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,43 (s, 1H, NH); 8,20 (s largo, 1H, NH2); 

8,03 (s largo, 1H, NH2); 8,02 (s, 1H, CH=N); 7,87 (m, 2H, Ar-H); 7,23 (m, 2H, Ar-H).  
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V - 2.1.2.4. 4-clorobenzaldeído tiossemicarbazona (36d) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C8H8ClN3S. 

 M.M: 213,69 g/mol. 

 Sólido branco; Rendimento: 77%; P.F: 217-220 °C; Rf: 0,64 (Meio de eluição: 

hexano/acetato 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3435 e 3279 (NH2); 3164 (NH hidrazínico); 1523 (C=N); 1088 (C=S). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,49 (s, 1H, NH); 8,25 (s largo, 1H, NH2); 

8,08 (s largo, 1H, NH2); 8,01 (s, 1H, CH=N); 7,83 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,45 (d, 

2H, J = 8,39 Hz, Ar-H).  

  

 

V - 2.1.2.5. 3,4-diclorobenzaldeído tiossemicarbazona (36e) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C8H7Cl2N3S. 

 M.M: 248,13 g/mol. 

 Sólido branco; Rendimento: 62%; P.F: 212-215 °C; Rf: 0,56 (Meio de eluição: 

hexano/acetato 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3396 e 3255 (NH2); 3154 (NH hidrazínico); 1539 (C=N); 1103 (C=S). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,57 (s, 1H, NH); 8,30 (s largo, 1H, NH2); 

8,27 (s largo, 1H, NH2); 8,24 (d, 1H, J = 1,79 Hz, Ar-H); 7,98 (s, 1H, CH=N); 7,71 

(dd, 1H, J = 1,79 Hz, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,63 (d, 1H, J = 8,39 Hz, Ar-H). 
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V - 2.1.2.6. 4-bromobenzaldeído tiossemicarbazona (36f) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C8H8BrN3S. 

 M.M: 258,14 g/mol. 

 Sólido bege; Rendimento: 82%; P.F: 209-211 °C; Rf: 0,47 (Meio de eluição: 

hexano/acetato 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3436 e 3287 (NH2); 3165 (NH hidrazínico); 1522 (C=N); 1088 (C=S). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,49 (s, 1H, NH); 8,24 (s largo, 1H, NH2); 

8,08 (s largo, 1H, NH2); 8,00 (s, 1H, CH=N); 7,76 (d, 2H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,58 (d, 

2H, J = 8,39 Hz, Ar-H).   

 

 

V - 2.1.2.7. 4-bromo-3-nitrobenzaldeído tiossemicarbazona (36g) 

  

 

 

 

 

 

 

 F.M: C8H7BrN4O2S. 

 M.M: 303,14g/mol 

 Sólido amarelo-claro; Rendimento: 83%; P.F: 238-240º C; Rf: 0,63 (Meio de eluição: 

cicloexano/acetona 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3417 e 3258 (NH2); 3156 (NH hidrazínico); 1519 (C=N); 1091 (C=S). 

 RMN 
1
H (400 MHz, ppm, DMSO-d6):  δ 11,65 (s, 1H, NH); 8,56 (s,1H, Ar-H); 8,34 (s 

largo, 1H, NH2); 8,28 (s largo, 1H, NH2); 8,04 (s, 1H, CH=N); 7,93 (d, 1H, J= 8,0 Hz, 

Ar-H); 7,91 (d, 1H, J= 8,0 Hz, Ar-H). 
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V - 2.1.2.8. 4-fluorobenzaldeído semicarbazona (36h) 

 

 

 

 

 

 F.M: C8H8FN3O. 

 M.M: 181,17 g/mol. 

 Sólido branco; Rendimento: 84%; P.F: 230-232 °C; Rf: 0,55 (Meio de eluição: Acetato 

de etila). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3463 e 3275 (NH2); 3064 (NH hidrazínico); 1708 (C=O); 1591 (C=N). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,24 (s, 1H, NH);  7,82 (s, 1H, CH=N); 7,77 

(m, 2H, Ar-H); 7,20 (m, 2H, Ar-H); 6,51 (s largo, 2H, NH2).  

 

 

V - 2.1.2.9. 3,4-diclorobenzaldeído semicarbazona (36i) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C8H7Cl2N3O. 

 M.M: 232,07 g/mol. 

 Sólido branco; Rendimento: 88%; P.F: 246-249 °C; Rf: 0,6 (Meio de eluição: Acetato 

de etila). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3465 e 3279 (NH2); 3155 (NH hidrazínico); 1700 (C=O); 1588 (C=N). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 10,42 (s, 1H, NH); 8,12 (s, 1H, CH=N); 7,78 

(s, 1H, Ar-H); 7,66 (d, 1H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 7,61 (d, 1H, J = 8,39 Hz, Ar-H); 6.66 

(s largo, 2H, NH2).  
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V - 2.1.2.10.  1,3-dicarbaldeído tiossemicarbazona (36j) 

 

 

 

 

 

 F.M: C10H12N6S2. 

 M.M: 280,37 g/mol. 

 Sólido branco; Rendimento: 65%; P.F: 255-258 °C; Rf: 0,40 (Meio de eluição: 

hexano/acetato 8:2). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3423 e 3235 (NH2); 3148 (NH hidrazínico); 1524 (C=N); 1081 (C=S). 

 RMN 
1
H (300 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,55 (s, 2H, NH); 8,26 (s largo, 2H, NH2); 

8,22 (s, 1H, Ar-H); 8,10 (s largo, 2H, NH2); 8,05 (s, 2H, CH=N); 7,79 (d, 2H, J = 7,79 

Hz, Ar-H); 7,42 (t, 1H, J = 7,79 Hz, Ar-H).    

 

 

V - 2.1.3.  PROCEDIMENTO GERAL PARA OBTENÇÃO DAS FENOXIMETIL-

TIOSSEMICARBAZONAS. 

 

 

 A síntese dos derivados fenoximetil-tiossemicarbazônicos se deu em três etapas a 

partir de diferentes fenóis. 

 

 

V - 2.1.3.1. Eterificação para Obtenção dos Intermediários Acetal 

  

 

Em balão de fundo redondo, 3,12 mmol (1 Eq.) do fenol foram dissolvidos em DMF 

anidro (seco com CaH), e 2,5 Eq. (7,8 mmol) de K2CO3 foram adicionados à mistura, a qual 

foi mantida sob agitação por 30 min, à temperatura ambiente. Após esse período, 

adicionaram-se 3Eq. (9,36 mmol) de bromoacetaldeído dietil acetal e manteve-se a reação por 

72h em média, sob refluxo. O fim da reação foi detectado através da CCD, a partir da qual se 

observou o desparecimento na placa cromatográfica da mancha referente ao fenol utilizado 
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como reagente de partida. Em seguida, o conteúdo foi extraído com diclorometano e a fase 

orgânica evaporada para obtenção do intermediário acetal. 

   

 

V - 2.1.3.2. Hidrólise dos Intermediários Acetal para Obtenção dos Aldeídos 

  

 

Ao balão que possuía o conteúdo resultante da etapa anterior foram adicionados 5 mL 

de acetona. Em seguida, acrescentou-se lentamente uma solução ácida (7 gotas de H2SO4 em 

10 mL de H2O) e a mistura resultante foi submetida a refluxo (100ºC) e agitação durante em 

média 4 horas, para a hidrólise do acetal. A reação foi monitorada por CCD, a partir de qual 

observou-se o desaparecimento do ponto referente ao intermediário acetal. Por fim, o 

conteúdo do balão foi extraído com acetato de etila e a fase orgânica evaporada para obtenção 

do aldeído.  

 

 

V - 2.1.3.3. Condensação dos Aldeídos com a Tiossemicarbazida para Obtenção das 

Fenoximetil-tiossemicarbazonas (37a-g) 

 

 

 Ao balão de fundo redondo contendo o aldeído proveniente da etapa anterior, 

quantidade aproximadamente equimolar da tiossemicarbazida foi adicionada e seguiu-se o 

procedimento experimental de condensação descrito no tópico V- 2.1.1., para a síntese das 

aril-tiossemicarbazonas. A purificação de alguns produtos foi realizada através da 

recristalização em etanol.  

  

 

V - 2.1.4. DADOS FÍSICO-QUÍMICOS E ESPECTROSCÓPICOS PARA AS 

FENOXIMETIL-TIOSSEMICARBAZONAS 

 

 

V- 2.1.4.1. Fenoxiacetaldeído tiossemicarbazona (37a) 
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 F.M: C9H11N3OS. 

 M.M: 209,27 g/mol. 

 Sólido branco; Rendimento: 40%; P.F: 142-143 °C; Rf: 0,43 (Meio de eluição: 

cicloexano/acetona 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3449 e 3323 (NH2); 3158 (NH hidrazínico); 1536 (C=N); 1105 (C=S); 

1034 e 1228 (C-O-C). 

 RMN 
1
H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,35 (s, 1H, NH); 8,18 (s largo, 1H, NH2); 

7,68 (s largo, 1H, NH2); 7,53 (t, 1H, J = 5,20 Hz CH=N); 7,29 (dd, 2H, J = 7,59 Hz, J 

= 8,49 Hz, Ar-H); 6,98 (d, 2H, J = 8,49 Hz, Ar-H); 6,95 (t, 1H, J = 7,59 Hz, Ar-H); 

4,67 (d, 2H, J = 5,20 Hz, CH2). 

 RMN 
13

C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178,38 (C=S); 157,84 (Cq Ar); 141,00 

(CH=N); 129,54 (CH Ar); 121,02 (CH Ar); 114,65 (CH Ar); 66,73 (CH2). 

 

 

V - 2.1.4.2. (4-metoxifenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona (37b) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C10H13N3O2S. 

 M.M: 239,29 g/mol. 

 Sólido marrom; Rendimento: 36%; P.F: 145-147 °C; Rf: 0,45 (Meio de eluição: 

cicloexano/acetona 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3372 e 3279 (NH2); 3174 (NH hidrazínico); 1509 (C=N); 1092 (C=S); 

1030 e 1229 (C-O-C). 
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 RMN 
1
H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,33 (s, 1H, NH); 8,17 (s largo, 1H, NH2); 

7,68 (s largo, 1H, NH2); 7,51 (s largo, 1H, CH=N); 6,88 (m, 4H, Ar-H); 4,59 (s largo, 

2H, CH2); 3,68 (s, 3H, CH3). 

 RMN 
13

C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178,38 (C=S); 153,73 (Cq Ar); 151,86 (Cq 

Ar); 141,44 (CH=N); 115, 74 (CH Ar); 114,68 (CH Ar); 67,39 (CH2); 55,39 (CH3). 

 

 

V - 2.1.4.3. (4-bromofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona (37c) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C9H10BrN3OS. 

 M.M: 288,16 g/mol. 

 Sólido branco; Rendimento: 45%; P.F: 166-168 °C; Rf: 0,55 (Meio de eluição: 

cicloexano/acetona 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3388 e 3261 (NH2); 3154 (NH hidrazínico); 1536 (C=N); 1097 (C=S); 

1024 e 1240 (C-O-C). 

 RMN 
1
H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,37 (s, 1H, NH); 8,21 (s largo, 1H, NH2); 

7,69 (s largo, 1H, NH2); 7,50 (s largo, 1H, CH=N); 7,46 (s largo, 2H, Ar-H); 6,97 (s 

largo, 2H, Ar-H); 4,66 (s largo, 2H, CH2). 

 RMN 
13

C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178,39 (C=S); 157,15 (Cq Ar); 140,44 

(CH=N); 132,17 (CH Ar); 117,01 (CH Ar); 112, 48 (Cq Ar); 67,06 (CH2). 

 

V - 2.1.4.4. (4-clorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona (37d) 
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 F.M: C9H10ClN3OS. 

 M.M: 243,71 g/mol. 

 Sólido bege; Rendimento: 52%; P.F: 178-181 °C; Rf: 0,44 (Meio de eluição: 

cicloexano/acetona 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3402 e 3273 (NH2); 3152 (NH hidrazínico); 1532 (C=N); 1086 (C=S); 

1023 e 1243 (C-O-C). 

 RMN 
1
H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,36 (s, 1H, NH); 8,19 (s largo, 1H, NH2); 

7,69 (s largo, 1H, NH2); 7,50 (s largo, 1H, CH=N); 7,33 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 

7,01 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Ar-H); 4,59 (s largo, 2H, CH2). 

 RMN 
13

C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178,44 (C=S); 156,75 (Cq Ar); 140,58 

(CH=N); 129,34 (CH Ar); 124, 81 (Cq Ar); 116, 54 (CH Ar); 67,17 (CH2). 

 

 

V - 2.1.4.5. (3-clorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona (37e) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C9H10ClN3OS. 

 M.M: 243,71 g/mol. 

 Sólido bege; Rendimento: 40%; P.F: 147-149 °C; Rf: 0,48 (Meio de eluição: 

cicloexano/acetona 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3406 e 3239 (NH2); 3156 (NH hidrazínico); 1513 (C=N); 1092 (C=S); 

1025 e 1243 (C-O-C). 

 RMN 
1
H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,37 (s, 1H, NH); 8,20 (s largo, 1H, NH2); 

7,69 (s largo, 1H, NH2); 7,50 (s largo, 1H, CH=N); 7,31 (s, 1H, Ar-H); 7,08-6,85 (m, 

3H, Ar-H); 4,69 (s largo, 2H, CH2). 

 RMN 
13

C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178,45 (C=S); 158,83 (Cq Ar); 140,40 

(CH=N); 133,79 (Cq Ar); 130,99 (CH Ar); 121,08 (CH Ar); 114,88 (CH Ar); 113,77 

(CH Ar); 67,19 (CH2). 

 



     127 
Síntese de Derivados Hidrazônicos como Possíveis Candidatos a Inseticidas Larvais Frente ao Aedes aegypti e a 

Fármacos para o Tratamento da Doença de Chagas 

 

 

 

José Wanderlan Pontes Espíndola 

V - 2.1.4.6. (2,3-diclorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona (37f) 

 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C9H9Cl2N3OS. 

 M.M: 278,16 g/mol. 

 Sólido bege; Rendimento: 40%; P.F: 189-192 °C; Rf: 0,46 (Meio de eluição: 

cicloexano/acetona 6:4). 

 IV (ν cm
-1

 KBr): 3430 e 3251 (NH2); 3156 (NH hidrazínico); 1545 (C=N); 1121 (C=S); 

1018 e 1269 (C-O-C). 

 RMN 
1
H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,41 (s, 1H, NH); 8,23 (s largo, 1H, NH2); 

7,71 (s largo, 1H, NH2); 7,53 (s largo, 1H, CH=N); 7,45-7,00 (m, 3H, Ar-H); 4,80 (s 

largo, 2H, CH2). 

 RMN 
13

C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178, 50 (C=S); 154,79 (Cq Ar); 139,73 

(CH=N); 132,43 (Cq Ar); 128,57 (CH Ar); 122,60 (CH Ar); 120,18 (Cq Ar); 112, 82 

(CH Ar); 68,36 (CH2). 

 

 

V - 2.1.4.7. (3,4-diclorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona (37g) 

 

 

 

 

 

 

 F.M: C9H9Cl2N3OS. 

 M.M: 278,16 g/mol. 

 Sólido branco; Rendimento: 56%; P.F: 169-172 °C; Rf: 0,51 (Meio de eluição: 

cicloexano/acetona 6:4). 
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 IV (ν cm
-1

 KBr): 3408 e 3264 (NH2); 3155 (NH hidrazínico); 1534 (C=N); 1093 (C=S); 

1030 e 1223 (C-O-C). 

 RMN 
1
H (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11,38 (s, 1H, NH); 8,22 (s largo, 1H, NH2); 

7,68 (s largo, 1H, NH2); 7,52 (d, 1H, J = 9,19 Hz, Ar-H); 7,49 (t, 1H, J = 4,79 Hz, 

CH=N); 7,31 (d, 1H, J = 2,39 Hz, Ar-H); 7,02 (dd, 1H, J = 2,39 Hz, Ar-H, J = 9,19 

Hz, Ar-H); 4,70 (d, 1H, 4,79 Hz, CH2).    

 RMN 
13

C (100 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 178, 43 (C=S); 157,32 (Cq Ar); 139,94 

(CH=N); 131,62 (Cq Ar); 131,00 (CH Ar); 122,92 (Cq Ar); 116,76 (CH Ar); 115,64 

(CH Ar); 67,49 (CH2). 

 

 

V - 2.2. ATIVIDADES BIOLÓGICAS 

 

 

V - 2.2.1. ATIVIDADE LARVICIDA 

 

 

V - 2.2.1.1. Manutenção da Colônia de Aedes aegypti  

 

 

 As larvas e os mosquitos utilizados no trabalho foram oriundos da colônia do Aedes 

aegypti Linneaus (cepa Rockfeller) do insetário do Laboratório de Ecologia Química da 

UFPE.  O insetário foi mantido à temperatura de 27°C ±1ºC, umidade relativa média de 50% 

e fotoperiodismo de 14D:10N.  A cepa Rockefeller é cultivada e utilizada em diversos 

laboratórios de entomologia, pois é referência de suscetibilidade, o que permite o seu emprego 

em bioensaios para comparação de resistência com populações locais [249].  

 

V - 2.2.1.2. Criação de Aedes aegypti em Laboratório 

 

Para eclosão dos ovos de Aedes aegypti foi necessário colocar um ou mais papelotes 

contendo os ovos coletados em um copo com a água anteriormente usada nas bacias com as 

larvas em desenvolvimento. Este procedimento foi realizado normalmente dentro de 24 horas. 

As larvas recém eclodidas foram distribuídas e condicionadas em bacias plásticas redondas de 
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20 cm de diâmetro, contendo cerca de 450 mL de água destilada. Foi importante observar a 

quantidade de larvas adicionadas a cada bacia, pois a superpopulação é prejudicial ao 

desenvolvimento das larvas. No primeiro estágio larval a alimentação foi realizada com ração 

para cachorro Purina® pulverizada. A água das bacias de cultivo das larvas foi trocada a cada 

dois dias até as larvas atingirem o estágio de pupa. A água proveniente das bacias foi 

previamente filtrada antes de ser descartada. A partir da primeira troca de água as larvas 

foram alimentadas com um pellet de ração inteiro. Quando as larvas atingiram o estágio 

pupal, as bacias foram colocadas dentro de gaiolas quadradas de 35 cm de lado, onde seguiu a 

emergência dos mosquitos adultos. Os adultos foram alimentados diariamente com uma 

solução de sacarose a 10%. Foi oferecido às fêmeas repasto sanguíneo entre o 4° e 7° dia de 

vida. Três dias após o repasto sanguíneo as fêmeas estavam aptas a colocarem seus ovos.  Os 

ovos foram depositados em copos contendo água destilada e papel de filtro como suporte para 

oviposição. Após a deposição dos ovos, estes foram retirados e guardados para posterior 

eclosão das larvas. Os ovos de Aedes aegypti desidrataram-se em ausência de água e entraram 

em diapausa, podendo permanecer viáveis por até um ano após a postura. Quando entraram 

em contato com a água novamente teve início o desenvolvimento embrionário, ao término do 

qual as larvas emergiram. 

 

 

V - 2.2.1.3. Bioensaio Larvicida  

 

 

A atividade larvicida das tiossemicarbazonas e semicarbazonas obtidas foi 

determinada através da utilização de um método adaptado a partir daquele recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde [236,237]. Para cada composto, foi realizado um bioensaio 

preliminar, o qual teve por finalidade determinar em que faixa de concentração a substância 

atua. Cada composto primeiramente passou por um teste de solubilidade para determinar qual 

o co-solvente mais adequado: etanol, dimetilsulfóxido (DMSO), acetona ou Tween80. Após o 

teste, cada amostra foi solubilizada com o co-solvente mais adequado, que em nossos 

experimentos foi o Tween 80, e diluída em água destilada, utilizando uma proporção de três 

gotas deste co-solvente para 50 mL de solução. A unidade de concentração usada nos 

bioensaios foi ppm (partes por milhão). Para a realização do bioensaio preliminar foi 

preparada uma solução estoque de concentração 100 ppm em um balão volumétrico de 50mL. 

A partir deste estoque, prepararam-se três outras soluções com concentrações de 10, 50 e 100 
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ppm, dissolvendo-se em água destilada a solução estoque para a realização do teste preliminar 

da atividade. Vinte larvas do mosquito Aedes aegypti no quarto estágio inicial (L4)  foram 

colocadas em béqueres contendo 20 mL de solução. O número de larvas mortas bem como 

alterações morfológicas e comportamentais foi registrado após 24 horas de início do 

experimento e novamente após um período de 48 horas. As larvas foram consideradas mortas 

quando não responderam a estímulos ou não subiram até a superfície da solução. Foram 

preparadas também soluções controle, que contiveram o co-solvente utilizado (Tween 80) no 

preparo da solução teste na mesma concentração. De acordo com o resultado obtido nos testes 

preliminares foram determinadas as concentrações que seriam testadas nos ensaios 

subseqüentes. Os bioensaios seguiram a mesma metodologia utilizada nos testes preliminares 

e foram realizados em triplicata para garantir a confiabilidade dos resultados. Foram 

realizados vários testes larvicida com um mesmo composto para a definição dos pontos 

necessários para a construção da curva concentração/mortalidade para o cálculo da CL50. Esta 

foi calculada para os bioensaios larvicidas através da análise de sobrevivência Probit com o 

programa estatístico Statplus 2008. 

 

 

V - 2.2.2. ATIVIDADE ANTI-CHAGÁSICA E AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE 

 

 

V - 2.2.2.1. Obtenção de Células Esplênicas de Camundongos Isogênicos 

 

 

Células esplênicas foram obtidas de acordo com Pereira et al. (2005) [250]. Após 

sacrifício do animal por asfixia em CO2, o baço de cada camundongo foi removido em 

condições assépticas e, em fluxo vertical, macerado em placa de Petri contendo meio de 

cultura RPMI. As suspensões celulares obtidas foram centrifugadas a 4ºC, durante 5 minutos. 

Após descarte do sobrenadante, adicionou-se água destilada ao sedimento promovendo lise 

das hemácias. Marcaram-se cinco minutos, o sobrenadante foi coletado e centrifugou-se 

novamente a 4ºC, 200 x g por cinco minutos. O sedimento (contendo as células esplênicas) foi 

ressuspendido em meio RPMI 1640 e uma alíquota de cada suspensão celular removida, 

diluída 1:10 em azul de trypan e quantificada em câmara de Neubauer para se verificar as 

células viáveis. 
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V - 2.2.2.2. Avaliação da Atividade dos Compostos Frente ao T. cruzi 

 

 

Para determinar o efeito anti-proliferativo contra o T. cruzi, formas epimastigotas 

(10
6
/ml) crescidas em culturas axênicas, na fase log de crescimento, foram adicionadas a 

placas de 96 poços no volume de 100 µL, sob condições de cultura adequadas (26°C). Os 

testes foram conduzidos tendo como controle o benznidazol (50 mg/ml) e culturas de 

parasitos sem tratamento. As substâncias foram avaliadas quanto à concentração inibitória de 

50% do crescimento dos parasitas (IC50) onde formas epimastigotas da cepa Y de T. 

cruzi foram cultivadas durante 11 dias na presença de diferentes concentrações dos 

compostos, procedendo-se em seguida a contagem de parasitas viáveis. O cálculo da IC50 foi 

determinado por meio de uma regressão linear simples utilizando o software Prisma 4 

Graphpad. 

 

 

V - 2.2.2.3. Ensaio de Citotoxicidade dos Compostos em Células Esplênicas:  

 

 

Células esplênicas (6x10
5

 células/poço) obtidas anteriormente foram cultivadas em 

placas de 96 poços de fundo plano, contendo meio de cultura RPMI com 10% de soro bovino 

fetal. Para o ensaio de citotoxicidade, as células foram incubadas com os compostos em sete 

diferentes concentrações (faixa de 200 a 0,1 µg/mL) e com 1 µM de timidina tritiada/poço 

durante 24 h em estufa de CO2 a 37ºC. Em paralelo, foram feitos controles com células 

tratadas com saponina (0,05%), com células tratadas com DMSO (0,05%), substâncias com 

reconhecida atividade tóxica e um controle sem tratamento. Após 24 h de incubação, as 

células foram coletadas em papel de fibra de vidro e, posteriormente, a captação de timidina 

tritiada foi determinada através do contador beta de cintilação. O percentual de citotoxicidade 

foi determinado comparando-se a percentagem de incorporação de timidina tritiada nos poços 

com as drogas em relação aos poços não tratados. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A- ESPECTROS DE IV E RMN DE ALGUMAS HIDRAZONAS 

SINTETIZADAS. 

 

 

Composto 36a: 3-fenil-propenaldeído tiossemicarbazona 
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Composto 36g: 3-nitro-4-bromobenzaldeído tiossemicarbazona. 
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Composto 36h: 4-fluorobenzaldeído semicarbazona 
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Composto 37c: (4-bromofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona  
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Composto 37d: (4-clorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 
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Composto 37f: (2,3-diclorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 
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Composto 37g: (3,4-diclorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 
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ANEXO B- RESULTADOS DOS BIOENSAIOS LARVICIDAS NA FORMA DE 

GRÁFICOS ENVOLVENDO A CONCENTRAÇÃO DOS COMPOSTOS VERSUS 

MORTALIDADE DAS LARVAS. 

 

 

Composto 36a: 3-fenil-propenaldeído tiossemicarbazona 
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Composto 36c: 4-fluorobenzaldeído tiossemicarbazona 

 

 

 

 

 

Composto 36d: 4-clorobenzaldeído tiossemicarbazona 
 

 

 

 

 

Composto 36e: 3,4-diclorobenzaldeído tiossemicarbazona 

 

 

 



     165 
Síntese de Derivados Hidrazônicos como Possíveis Candidatos a Inseticidas Larvais Frente ao Aedes aegypti e a 

Fármacos para o Tratamento da Doença de Chagas 

 

 

 

José Wanderlan Pontes Espíndola 

Composto 36f: 4-bromobenzaldeído tiossemicarbazona 

 

 

 

 

 

Composto 37a: Fenoxiacetaldeído tiossemicarbazona 
 
  

 
 

 

Composto 37b: (4-metoxifenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 
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Composto 37c: (4-bromofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 

  

 

 
 

 

Composto 37d: (4-clorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 

 

 
 

 

 

Composto 37e: (3-clorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 
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Composto 37f: (2,3-diclorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 

 

 

 
 

 

 

 

 

Composto 37g: (3,4-diclorofenoxi)acetaldeído tiossemicarbazona 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


