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Introdução 

A Doença de chagas, causada pelo Trypanosoma 

cruzi, ainda é um problema de saúde publica e uma 

das maiores causas de morbidade e mortalidade da 

América Latina.
1
 O sistema de defesa antioxidante é 

uma importante rota na sobrevivência deste parasita 

no hospedeiro e as enzimas chaves envolvidas 

nesse processo são vitais para o crescimento e 

desenvolvimento do parasita.
2
 Por essa razão, a 

enzima superoxido dismutase (SOD), que dismuta 

radicais superóxido em oxigênio (O2) e peróxido de 

hidrogênio (H2O2), é um alvo interessante para o 

desenvolvimento de fármacos antichagásicos. 

Devido a identidade sequencial elevada, a enzima 

do parasita T. brucei pode ser utilizada como 

modelo para identificação de moléculas que inibam 

a enzima de T. cruzi. A fim de alcançar esse 

objetivo, realizou-se a síntese e a avaliação 

biológica de derivados de tiossemicarbazonas. 

Resultados e Discussão 

Os derivados de tiossemicarbazona (4) foram 

sintetizados através de reação multicomponente 

entre quantidades equimolares de hidrazina(2), 

derivados de isotiocianato de fenila (3) e diferentes 

compostos aromáticos (1) (Esquema 1), na 

presença de uma gota de ácido acético, utilizando 

irradiação microondas (CEM Focused Microwave™ 

Synthesis System, Discover® SP), etanol como 

solvente e tempo reacional de 20-60min. Essa 

estratégia permitiu a obtenção de 33 moléculas, 

purificadas através de filtração e lavagem com éter 

etílico gelado, com rendimentos de 30% a 98%. 

Esquema 1. Esquema geral de síntese de derivados 
de tiossemicarbazona por reação multicomponente. 
 

A avaliação biológica dos derivados de 

tiossemicarbazonas foi realizada 

espectrofotometricamente através de um ensaio 

cinético indireto baseado na autoxidação do 

pirogalol, utilizando dose única (100M). Somente 

uma molécula mostrou-se ativa: fenantrenoquinona 

4-fenil tiossemicarbazona (Figura 1). 

A fim de validar esse resultado preliminar, a 

atividade catalítica de TbSOD foi avaliada na 

presença de diferentes concentrações de inibidor 

(250-25 µM). A curva dose-resposta obtida (Figura 

1) sugere que o valor de IC50 seja próximo de 200 

µM. Valores exatos (regressão não-linear) não 

puderam ser calculados devido a limitações com a 

solubilidade da molécula. 
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Figura 1. Curva dose-resposta de 
fenantrenoquinona 4-fenil tiossemicarbazona frente 
a TbSOD.  

Conclusões 

A identificação de Fenantrenoquinona 4-fenil 

tiossemicarbazona como inibidor de média potencia 

de TbSOD revela uma classe inédita de inibidores 

que devem ter sua atividade biológica otimizada. 
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