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Introdução 

Bases de Schiff são muito conhecidas no ramo da 
química medicinal por possuírem comprovada ação 
bactericida, fungicida e antitumoral, sendo a última 
comprovada, principalmente, por testes de 
toxicidade frente Artemia salina.1,2 
O presente trabalho tem por objetivo avaliar o 
potencial citotóxico de uma base de Schiff derivada 
da beta-alanina e de seu complexo de cobre(II), 
frente Artemia salina, afim de avaliar seus potenciais 
farmacológicos. 

Resultados e Discussão 

A base de Schiff utilizada neste trabalho, bem como 
o complexo com CuII (Figura 01 ), foram obtidos de 
acordo com a metodologia presente na literatura,  
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Figura 1 : representação da reação de síntese do 
complexo de CuII com base de Schiff BSBALABrSAL 

 
Os compostos foram submetidos, em triplicata, a 
testes de toxicidade frente Artemia salina, tendo sido 
obtidos os valores de 38,77 µg/mL e 94,36 µg/mL 
como a dose letal capaz de matar 50% de uma 
população em estudo (DL50) da base de Schiff e de 
seu complexo com cobre(II), respectivamente, 
conforme curvas de sobrevivência presentes nas 
Figuras 2 e 3 . Observando-se, portanto, um 
aumento de 2,43 vezes na DL50 do complexo, 
quando comparado ao agente complexante. 
 

 
Figura 2.  Curva de sobrevivência da base de Schiff. 

 

 
 
Figura 3.  Curva de sobrevivência do complexo de 
cobre(II). 
 
Apesar de os valores encontrados nos testes 
realizados serem considerados muito altos quando 
comparados aos testes com tiossemicarbazonas, os 
compostos em estudo possuem valores próximos ao 
do Lapachol – composto natural extraído do ipê 
roxo, quimicamente identificado como uma 
naftoquinona, utilizado no tratamento de 
neoplasias17 e que possui uma DL50 em Artemia 
salina de 68 µg/mL. 
 

Conclusões 
Após a realização dos testes propostos neste 
trabalho, foi possível identificar que a base de Schiff 
derivada da beta-alanina e seu complexo com 
cobre(II) apresentam atividade citotóxica frente a 
Artemia salina, sugerindo-se semelhante ação 
antitumoral. Propõe-se, então, a realização de testes 
de sensibilidade in vivo, empregando células 
tumorais humanas, para ratificação dos resultados 
aqui encontrados. 
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