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Introdução 

A Doença de Chagas é uma protosoose causada 
pelo parasita hemoflagelado T. cruzi. Essa doença 
afeta cerca de 10 milhões de pessoas no mundo, 
provocando 10 mil mortes/ano. Estima-se que cerca 
de 25 milhões de pessoas estejam sob-risco de 
contrair a doença.

1
 Atualmente apenas dois 

fármacos estão disponíveis na terapêutica 
antichagásica, o Nifurtimox e o Benznidazol, que 
atuam somente fase aguda da doença e provocam 
sérios efeitos adversos

2
. O planejamento de novos 

fármacos envolve a seleção de vias metabólicas 
específicas a serem bloqueado. Nesse contexto a 
cruzaína (EC 3.4.22.51), principal cisteíno-protease do 

T. cruzi, se apresenta como um excelente alvo 

bioquímico.
3 Em trabalhos anteriores, observou-se a 

ação inibitório da cruzaína por derivados do 
nitrofural (NF)

4
. Sendo o bioisosterismo

5
 uma 

interessante estratégia no planejamento de fármacos, 

nesse trabalho realizou-se a síntese e avaliação biológica 

da cruzaína por derivados sulfonilidrazonas bioisósteros 

do NF.
 

Resultados e Discussão 

A partir do processo de bioisosterismo foram 

planejados e sintetizados quatro derivados. A 

síntese foi realizada em duas etapas, sendo a 

primeira à formação de derivados de 

sulfonilhidrazinas a partir da hidrazina e do cloreto 

de sulfonila correspondente, e a segunda etapa, 

reagindo com aldeídos heteroaromáticos para 

formação de sulfonilhidrazonas (figura 1)
6-7

. A 

confirmação da formação dos produtos foi realizada 

por RMN de 
1
H e 

13
C, e apresentaram rendimento 

superior a 80%.   

Para os quatro derivados sintetizados, realizou-se 

avaliação da capacidade inibitória da cruzaína, 

inicialmente, em dose única de 1 M. A cruzaína 

usada nos ensaios é expressa com C-terminar 

truncado por E. coli. As medidas de foram 

realizadas em espectrofluorimetro a 37
o 

C em 

comprimento de onda ex=380nm e em=460nm, em 

pH 6,5 (tampão fosfato, EDTA 0,2 M, Triton 100, 0,1 

M), utilizando o substrato florescente Bz-FR-AMC, 

em duplicata. A atividade dos inibidores foi medida 

por meio da fluorescência remanescente em relação 

à atividade da enzima sem inibidor.  

 
Figura 2. Síntese dos compostos.  

  
Tabela I. Substituintes dos compostos obtidos 

 
Todos os inibidores apresentaram atividade de 
inibitória da cruzaina entre 25 e 100% quanto 

testados a concentração de 1 M.  

Conclusões 

A metodologia de síntese foi empregada se mostrou  

eficiente e com bons rendimentos (≥ 80%). Os 

compostos obtidos se mostraram promissores 

quando avaliados como inibidores da cruzaína, 

quando avaliados em dose única de 1M. Assim 

sendo, os derivados sulfonilidrazónicos se 

apresentam com um excelente ponto de partida 

para a pesquisa de novos agentes antichagásicos 
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Composto R1 R2 X 

FG011 p-benzil NO2 O 

FG012 p-benzil NO2 S 

LU008 CH3 NO2 O 

LU011 CH3 H S 

MeOH, 30min 

± 2 h 


