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Introdução 

Infecções fúngicas sistêmicas têm aumentado 
gradualmente ao longo das últimas três décadas, 
levando a taxas consideráveis de morbidade e 
mortalidade, principalmente devido à baixa 
efetividade dos medicamentos disponíveis e o 
desenvolvimento de cepas resistentes [1].  
Logo, o desenvolvimento de novos fármacos anti-
fúngicos que sejam mais seguros e mais eficazes 
para a população é de extrema importância. 
Compostos que contém o núcleo 1,3,4-oxadiazol 
exibem excelentes atividades antimicrobianas [2] e 
são considerados unidades importantes para o 
desenvolvimento de novos fármacos. Portanto, 
levando em consideração a nossa investigação em 
curso e da importância deste núcleo acima 
mencionado para a descoberta de novas moléculas 
biologicamente ativas, planejamos sintetizar alguns 
compostos que contêm esta unidade e avaliá-los 
para suas atividades antifúngica. 

Resultados e Discussão 

A síntese das moléculas-alvo (4a-e) foi realizada em 
três etapas de acordo com o Esquema 1. Na 
primeira etapa, a reação de condensação entre 
aldeídos aromáticos para-substituidos e cloridrato de 
semicarbazida forneceu a semicarbazona (1). Na 
segunda etapa, a ciclização oxidativa das 
semicarbazonas com bromo em ácido acético 
forneceu as aminas (2). Por último, a reação das 
aminas (1) com o cloreto de ácido (2) forneceu as 
moléculas alvo (4a-e) em rendimentos de 56-73 %. 
O composto (2) foi preparado de acordo com 
método relatado na literatura [3]. 

 
Esquema 1. Rota sintética para a síntese das 
moléculas alvo 4a-e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagentes e Condições: (i) cloridrato de 

semicarbazida, acetato de sódio, etanol, água 

destilada, temperatura ambiente (ii) ácido acético 

glacial, bromo, temperatura ambiente; (iii) DMF, 

Piridina, 3h, temperatura ambiente. 
A elucidação estrutural dos compostos (4a-e) foi 
feita por meio de técnicas espectroscópicas de 
infravermelho, RMN de 

1
H e 

13
C. 

O melhor perfil de atividade foi exibido pelo 
composto 4b, o qual apresentou inibição sobre o 
crescimento do gênero Candida em 100% das 
cepas usadas a uma concentração inibitória mínima 
de 64 μg/mL (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Atividade antifúngica in vitro dos 
compostos 4a-e. 
 
 
Compostos 

Concentração inibitória mínima (CIM) em μg/mL 

Linhagens de Candida  

C. 
albicans 
ATCC 
90028         

C. 
albicans 
LM V-
42         

C. 
Krusei  
ATCC 
6258      

C. 
Krusei  
LM 
12C  

C. 
topicalis 
ATCC 
13803 

C. 
topicalis 
LM 14 

3a 512 256 256 512 512 512 
3b 64 64 64 64 64 64 
3c 256 64 128 128 128 128 
3d 512 64 512 512 512 256 
3e 256 128 128 128 128 R 
Controle 
levedura 

+ + + + + + 

Nistatina - - - + + - 

R = resistente; (+) = crescimento do microrganismo; (-) = não 
crescimento do microrganismo. 
C.a = Candida albicans ATCC 90028, C.a 

Conclusões 

Neste trabalho, foram sintetizados cinco novos 
compostos derivados de 1,3,4-oxadiazol. Os 
resultados obtidos do estudo de atividade 
antifúngica in vitro contra seis linhagens de Candida 
mostraram que o composto 4b pode ser 
considerado promissor para o desenvolvimento de 
novos agentes antifúngicos. 
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