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Introdução 

Cryptococcus neoformans, uma levedura 
encapsulada de grande importância médica, é o 
agente etiológico da criptococose, uma infecção 
fúngica oportunista, que agrava casos clínicos de 
pacientes imunodeficientes.

1
 Encontramos na 

literatura o relato do aparecimento de resistência em 
cepas de C. neoformans a diferentes antifúngicos 
disponíveis no mercado. Desta forma, novas 
alternativas ao tratamento deste tipo de infecção se 
fazem necessárias.  Dentre as inúmeras atividades 
biológicas descritas

 
para a amida natural piperina 1 

(Esquema 1), encontramos a descrição de seu 
potencial como fungicida,

2
 o que impulsionou o 

nosso grupo de pesquisa a avaliar o seu efeito 
frente ao C. neoformans. Além da amida natural, 
foram avaliados seis derivados (4a-4f, Esquema 1), 
heterocíclicos da classe dos 1,3,4-oxadiazóis. Este 
núcleo heterocíclico, além de estar presente na 
estrutura de fungicidas, é descrito como bioisóstero 
de amidas e ésteres.
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Resultados e Discussão 

A amida natural piperina (1) foi extraída dos frutos 
secos da pimenta do reino, Piper nigrum, com 
rendimentos de 3-7%.

5
 O núcleo 1,3,4-oxadiazol-2-

tiona presente em 4a foi preparado através da 
reação da hidrazida  do ácido piperínico (3) com 
CS2 em meio alcalino alcoólico. Os derivados com 
substituição no nitrogênio (4b-4f) foram sintetizados 
a partir de 4a, através de uma reação de Mannich.
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(Figura 1). Os novos derivados obtidos foram 
caracterizados por IV e RMN 

1
H e 

13
C. 

 
Reagentes: (a) Etanol/KOH, 20%, refluxo 1h (mw, 92ºC, 50W), 

HCl, 90%; (b) (COCl)2,  t.a., NH2NH2.H2O em CH2Cl2, 0ºC, 80%; 

(c) CS2, KOH; então: CH2O, amina, etanol, refluxo, 30-70%.  

Esquema 1. Metodologia de síntese dos derivados 4a-4f.  

A piperina e seus derivados foram avaliados quanto 

às suas capacidades de inibição do crescimento de 

C. neoformans, cultivado em meio Sabouraud. Os 

ensaios foram realizados nas concentrações de 5, 

10 e 25 µg de substância teste por placa, em 

triplicatas. No Gráfico 1 vemos os resultados, para 

a concentração de 5 µg/placa, da amida natural (1) 

e dos derivados 4a-4f, expressos em unidades 

formadoras de colônia por placa (CFU/plate).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1. Resultados da atividade dos derivados (4a a 4f) e da 
piperina (1) na inibição do crescimento (CFU) de C.neoformans. 

Conclusões 

O heterociclo 4a é mais ativo na inibição do 

crescimento de colônias do fungo do que a amida 

natural 1. A avaliação dos derivados N-substituídos 

indica que os derivados secundários, 4e e 4f, 
apresentam menor atividade antifúngica do que os 

derivados terciários, 4b, 4c e 4d. O heterociclo onde 

R= CH2-morfolinil (4d) foi o que apresentou maior 

atividade inibitória do crescimento de C. 

neoformans. 

Estudos sobre a interferência destes compostos na 

composição da membrana celular e na formação da 

cápsula do fungo encontram-se em andamento. 
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