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Introdução 

A terapia fotodinâmica (TFD) constitui uma 
alternativa para o tratamento do câncer que envolve 
a administração de um agente fotossensibilizante, 
seguido por iluminação da região do tumor. Esse 
agente é capaz, então, de absorver essa luz, 
originando espécies altamente citotóxicas no alvo de 
ação. Já é bem conhecido, o uso de nitroimidazóis 
como fotossensibilizantes e sua aplicação em TFD 
[1]. Dando continuidade aos trabalhos de pesquisa 
desenvolvidos por nosso grupo na busca de 
nitroaromáticos com potencial atividade biológica 
[2,3], objetivou-se nesse trabalho a avaliação da 
atividade citotóxica de nitroaromáticos 1 e 2, 
considerando uma possível aplicação em TFD. 
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Resultados e Discussão 

Os derivados nitroaromáticos 1 e 2 foram 
sintetizados a partir do ácido p-tolúico, em 2 e 3 
etapas, respectivamente, conforme previamente 
descrito [3]. A capacidade do nitroaromático 1 em 
formar radicais livres, após irradiação com luz UV, 
foi avaliada por Ressonância Paramagnética 

Eletrônica (EPR). O α-fenil-N-terbutilnitrona (PBN) 
foi utilizado como armadilha de “spin-trap”, conforme 
ilustrado na figura a seguir. 
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Figura – Representação das etapas de formação de 
radicais 
 

 
Para comparação da eficiência na geração de 
radicais, uma solução do nitroaromático (10 mM) e 
PBN (150 mM) foi transferida para tubos de EPR de 
quartzo e iluminadas in situ com laser UV (375 nm 
16 mW). As medidas de EPR foram realizadas, 
imediatamente após iluminação. Solução de PBN 
puro foi submetida às mesmas condições. 
Nitroaromaticos podem gerar radicais mesmo na 
ausência de O2. Para confirmar essa hipótese, os 
experimentos foram conduzidos, também, após 
borbulhar N2 na solução. Em ambos os casos, 
observou-se que as soluções contendo 1 geraram 
significativamente mais radicais livres em 
comparação à solução de PBN puro. 
 
A atividade citotóxica de 1 e 2 foi, então, avaliada 
frente à linhagem de célula tumoral HCT (tumor de 
cólon), na ausência e na presença de iluminação 
com luz UV a 366 nm (Tabela). 
 
Tabela – Resultados da atividade citotóxica de 1 e 2 
sem e com luz UV 
 

% Inibição da proliferação celular Composto 

(1,5 µM) HCT sem UV HCT com UV* 

1 36 51 

2 29 46 

*As células foram irradiadas por 10 minutos, antes da 
incubação. 

Conclusões 

A execução desse trabalho permitiu confirmar o 

potencial dos nitroaromáticos 1 e 2 em gerar 

radicais livres, após irradiação, com conseqüente 

aumento de sua atividade citotóxica, sugerindo uma 

possível aplicação em TFD.  
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