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Introdução 

Compostos derivados de aldeídos e cetonas que 

possuem em sua estrutura a ligação C=N são 

extensivamente estudados em química medicinal 

devido ao fato de apresentarem amplo perfil 

farmacológico, entre os quais merecem destaque as 

hidrazonas, tiossemicarbazonas e semicarbazonas. 

Entre as razões estruturais que explicam esse 

amplo perfil farmacológico está o fato destes 

compostos serem bons agentes quelantes, podendo 

coordenar-se a metais existentes nas estruturas de 

enzimas, inativando-as. Dentre as bioatividades 

relatadas para derivados de hidrazonas, observa-se 

atividade anti-tuberculose, antimicrobiana, e 

anticonvulsivo. As tiossemicarbazonas e 

semicarbazonas apresentam, entre outras, 

atividades como agentes antitumorais, antivirais, 

antifúngicos, antibacterianos e antimaláricos, no 

entanto muitas das atividades observadas para as 

tiossemicarbazonas sofrem diminuição pela 

substituição do átomo de enxofre por átomo de 

oxigênio nas semicarbazonas
1-4

. 

Figura 1: Estrutura, da esquerda para direita, de uma 

hidrazona, uma tiossemicarbazona e uma semicarbazona 

substituídas. 

 

As carbonohidrazidatioamidas são compostos que 

apresentam estrutura semelhante a das hidrazonas, 

semicarbazonas e tiossemicarbazonas, no entanto, 

de forma curiosa, existem poucos estudos na 

literatura sobre esta classe de compostos. 

Neste contexto, esse trabalho tem como objetivo 

realizar a síntese de uma série de 

carbonohidrazidatioamidas inéditas e derivadas de 

acetofenonas para-substituídas afim de obter novos 

compostos com potencial atividade biológica. 

Resultados e Discussão 

A síntese foi realizada em duas etapas. A primeira 
(Esquema 1) consiste em uma reação de 
condensação da carbodihidrazida com acetofenonas 
para-substituídas (1a-1f). As reações foram 
realizadas sob refluxo em etanol por 48 horas e as 
respectivas carbohidrazonas (2a-2f) foram obtidas 

na forma de um sólido branco
5
. Na segunda etapa 

(Esquema 2) as carbohidrazonas (2a-2f) reagiram 
com isotiocianato de benzila, as reações foram 
feitas em DMSO a temperatura ambiente por 1 hora. 
Ao término da reação, adicionou-se água, cerca de 
dez vezes mais do que a quantidade de DMSO, e os 
compostos 3a-3f foram obtidos como precipitado

6
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Esquema 1. Obtenção de carbohidrazonas. 

 
Esquema 2. Obtenção das carbonohidrazidatioamidas. 

 

Os compostos 3a-3f foram caracterizados através 

de RMN de 
13

C e 
1
H.  Observou-se na região de δH 

8.00 – 10.00 quatro singletos largos, referentes aos 

hidrogênios amínicos e os sinais na região de 

δC144.2 - 145.4, 155.3 - 155.5, 182.5 e 46.5 

pertencentes aos carbonos imínicos, carbonílicos, 

tiocarbonílicos e benzílicos, respectivamente, além 

dos sinais relativos as porções aromáticas.  

Conclusões 

Os compostos foram sintetizados com sucesso, com 

rendimento entre 70 e 80% e possuindo alto grau de 

pureza. Em breve esses compostos serão enviados 

para ensaios de atividade antitumoral. 
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