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Resumo 

 

Os medicamentos trouxeram um grande impacto positivo sobre a humanidade; contribuindo 

diretamente para a prevenção de doenças, contribuindo para qualidade e aumento da 

expectativa de vida. No entanto com o uso amplamente difundido entre a população, vários 

microrganismos tem adquirido resistência aos medicamentos comercializados, sendo 

necessário a descoberta de novas formulações e substancias efetivas contra os principais 

mecanismos de resistência. As classes de compostos denominadas semicarbazonas (SCs) e 

tiossemicarbazonas (TSCs) vêm recebendo grande atenção dos pesquisadores. Esse fato se 

deve as suas atividades farmacológicas, como por exemplo a atividade antibacteriana. Dessa 

forma o objetivo deste trabalho foi sintetizar novos compostos orgânicos, caracterizar 

espectroscopicamente e estruturalmente, e realizar testes biológicos frente a agentes 

patogênicos. Foram sintetizadas e caracterizadas duas hidrazonas, uma semicarbazona e uma 

tiossemicarbazona. Os testes biológicos com os quatro compostos para avaliação da atividade 

antibacteriana e antifúngica, determinaram a Concentração inibitória mínima (MIC).  O 

composto N-methyl-2- [1,1,1-trifluoro-4-oxo-4- (thiophen-2-yl) butan-2-ylidene] hydrazine 

carbothioamide (composto 1) apresentou atividade antibacteriana contra a bactéria Gram 

negativa Serratia marcescens (MIC 64 µg/mL) e a bactéria Gram positiva Enterococcus 

faecalis (MIC 64 µg/mL).  O composto (2Z)-2-[1,1,1-trifluoro-4-oxo-4-(thiophen-2-yl)butan-

2-ylidene] hydrazinecarboxamide (composto 4) apresentou atividade antibacteriana e 

antifúngica com a concentração inibitória mínima entre 32 µg/mL a 256 µg/mL. 

Palavras chaves: Tiossemicarbazonas; Semicarbazonas; Hidrazonas; Atividade 

antibacteriana; Atividade antifúngica 

  



 

  

Abstract 

 

The drugs have had a great positive impact on humanity, contributing directly to the 

prevention of diseases, and increased quality and expectancy of life. However, with 

widespread use among the population, several microorganisms have become resistant to 

marketed drugs, being necessary to discover new formulations and substances effective 

against the main mechanisms of resistance. The classes of compounds called semicarbazones 

(SCs) and thiosemicarbazones (TSCs) have received great attention from the researchers. This 

is due to its pharmacological activities, such as antibacterial activity. Thus the objective of 

this work was to synthesize new organic compounds, to characterize them spectroscopically 

and structurally, and to perform biological tests against pathogens. Two hydrazones, one 

semicarbazone and one thiosemicarbazone were synthesized and characterized. Biological 

tests with the four compounds for evaluation of antibacterial and antifungal activity 

determined the Minimum Inhibitory Concentration (MIC). The compound N-methyl-2- 

[1,1,1-trifluoro-4-oxo-4- (thiophen-2-yl) butan-2-ylidene] hydrazine carbothioamide 

(compound 1) showed antibacterial activity against Gram negative Serratia marcescens (MIC 

64 μg/mL) and Gram positive bacteria Enterococcus faecalis (MIC 64 μg/mL). The 

compound (2Z)-2-[1,1,1-trifluoro-4-oxo-4-(thiophen-2-yl) butan-2-ylidene] hydrazine 

carboxamide (compound 4) showed antibacterial and antifungal activity with the minimum 

inhibitory concentration between 32 μg/mL and 256 μg/mL. 

Keywords: Thiosemicarbazones; Semicarbazones; Hydrazones; Antibacterial activity; 

Antifungal activity 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Química medicinal 

 

Os medicamentos com suas diversas formulações trouxeram um grande impacto sobre 

a humanidade, como a prevenção de doenças, contribuindo para melhoria de qualidade e 

expectativa de vida, que passou de 46 anos na década de 1950 para 65 anos na década de 2002 

(WHO, 2003). No entanto com o uso amplamente difundido entre a população, vários 

microrganismos tem adquirido resistência aos medicamentos disponíveis no mercado. 

Podemos citar os casos de populações bacterianas de origem hospitalar, que possuem 

resistência as principais classes de antibióticos conhecidas.  Esses casos são muito 

preocupantes para a saúde pública, e podem causar epidemias graves se não houver um meio 

de controle rápido (LIVERMORE, 2003; WOODFORD e cols., 2011). Uma vez que a 

resistência dos microrganismos aumenta, é sempre necessária a inovação no campo 

farmacêutico, sendo que a descoberta de novos fármacos constitui um elemento 

importantíssimo para tratamento de infecções causadas principalmente por bactérias e fungos. 

A descoberta de novos compostos que podem ser usados terapeuticamente foi 

significativa nos últimos 50 anos. O crescimento de pesquisas nessa área, busca cada vez mais 

a descoberta de novos medicamentos, de modo que essas crescentes pesquisas deram o 

suporte para o desenvolvimento da Química Medicinal (YUNES e cols.,  2001). A Química 

Medicinal nas últimas décadas tem estudado compostos metálicos, mas durante muito tempo, 

e ainda nos dias de hoje, ela se dedicou ao estudo de compostos orgânicos e naturais 

(BERALDO, 2004).  

A Química Inorgânica Medicinal (QIM) tem seus primórdios no início do século XX, 

com trabalhos de Paul Ehrlich, prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1908, e de Alfred 

Werner, que ganhou prêmio Nobel de Química em 1913. Esses dois pesquisadores 

conseguiram introduzir a química de forma eficiente na área médica, sendo Ehrlich o criador 

da quimioterapia, e Werner criou uma teoria pra explicar as ligações e estruturas nos 

complexos metálicos, sendo considerado o pai da Química de Coordenação (BERALDO, 

2004; FARRELL, 2002). 

 Além da introdução de íons metálicos em sistemas biológicos, como forma de 

tratamento, a QIM também consegue reduzir esses íons do corpo quando os mesmos estão em 

excesso. Algumas moléculas têm a capacidade quelante, ou seja, tem a capacidade de ligar os 
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íons, e prendê-los através de ligações covalentes (ORVIG & ABRAMS 1999). Quando há 

casos de intoxicação por metais pesados, moléculas quelantes podem ser usadas como forma 

de tratamento, por exemplo, o uso de citrato por intoxicação por chumbo (SCOTT & ORVIG, 

2009). 

 Vários métodos diagnósticos também utilizam íons metálicos como ferramentas. 

Geralmente eles são utilizados como agentes de imaginologia, por exemplo, em Tomografia 

computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) e Tomografia por Emissão de 

Pósitrons (PET). Agentes de imaginologia como o Gadolínio (Gd) é hoje em dia, bastante 

importante para diagnósticos em ressonância magnética (COHEN, 2007). 

O cobre é essencial em muitas funções celulares. No entanto vários tipos de câncer 

têm mostrado altos níveis séricos e teciduais deste elemento (câncer de mama, próstata, cólon, 

pulmão e cérebro). Em testes in vitro o cobre parece estimular a angiogênese, a qual é 

essencial para o crescimento dos tumores. Sendo assim, a busca por moléculas quelantes para 

o cobre tem sido feita, e os testes parecem mostrar resultados promissores  (FREZZA e cols., 

2010). 

A doença de Alzheimer (DA) que ainda nos dias de hoje não teve seu mecanismo 

completamente elucidado, tem relação com desbalanço iônico, onde os níveis de Cu e Zn nas 

fendas sinápticas tem um papel crucial para formação das placas amiloides. Pesquisas com 

bis-tiossemicarbazonas mostraram que a administração desse composto, complexado ao Cu, 

pode restaurar a capacidade de cognição de camundongos, além de reduzir os níveis das 

placas amiloides. Esse efeito provavelmente se deve a ligação desse composto a enzima 

glicogênio sintase quinase 3 beta (GSK3β), a qual tem função elevada no desenvolvimento da 

doença de Alzheimer. Importante ressaltar que este composto, é capaz de atravessar a barreira 

hemato-encefálica, o que é essencial para que se possa ter uma distribuição correta do 

fármaco para o tratamento da doença de Alzheimer. (HUNG, 2012) 

Um dos focos do desenvolvimento de novas drogas está relacionado a necessidade dos 

medicamentos em atingir a célula, ou órgão específico, ou seja, para que o medicamento tenha 

uma afinidade por esse local. Isso é importante para evitar a toxicidade provocada por altas 

doses, e também evitar efeitos colaterais no indivíduo. Paul Ehlich propôs o conceito de “bala 

mágica”, onde ele se referia que era possível um medicamento capaz de atingir somente a 

bactéria causadora da sífilis, sem causar danos ao indivíduo em tratamento. Hoje em dia, esse 

conceito é usado para o desenvolvimento de drogas altamente específicas, e com efeitos 

colaterais não significativos (DELANGLE & MINTZ, 2012). O desenvolvimento da ciência, 
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como a elucidação do genoma humano, aumentou a habilidade de determinação de alvos e 

estruturas biológicas, permitindo a evolução no desenvolvimento de fármacos (HAMBLEY, 

2007). 

Esse amplo papel da química medicinal em sistemas biológicos, leva a investigação 

contínua de novos medicamentos contendo íons metálicos, síntese de novas moléculas com 

capacidade quelante e utilização de moléculas que emitem baixos níveis de radiação para o 

desenvolvimento e melhoria de técnicas diagnósticas.  

Além disso, visto que vários novos compostos foram sintetizados, caracterizados e 

testadas suas atividades biológicas, vários deles também apresentam efeitos colaterais, como o 

caso dos antibióticos destacados por Guimarães e cols., 2010, e também os casos de 

toxicidade como o da cisplatina. Por isso, necessita-se cada vez mais, desenvolver novos 

compostos sintéticos com os mesmos efeitos terapêuticos e com menores efeitos colaterais. 

  

1.2 Semicarbazonas (SCs) e Tiossemicarbazonas (TSCs) 

  

As classes de compostos denominadas semicarbazonas (SCs) e tiossemicarbazonas 

(TSCs) vêm recebendo grande atenção dos pesquisadores. Esse fato se deve as suas atividades 

farmacológicas, como antiviral, antibacteriana e antitumoral. (E SILVA e cols., 1998; LIU e 

cols., 1992; TEITZ e cols., 1994; TENÓRIO & GÓES 2005). Sendo a atividade antitumoral a 

que mais tem sido estudada (BERALDO, 2004). Acredita-se que o mecanismo de ação dessa 

classe de moléculas é por meio da enzima Ribonucleotídeo redutase (RR). O efeito é 

intracelular, e provavelmente ela se liga a essa enzima, que é essencial para síntese de DNA, 

diminuindo assim sua ação e consequentemente impedindo a divisão celular. (BERALDO, 

2004). Além dessas atividades, as tiossemicarbazonas e semicarbazonas são bastante 

conhecidas por sua alta atividade quelante, podendo se ligar a vários tipos de metais de 

transição (CASAS e cols. 2000).  

Esses compostos podem ser obtidos de duas maneiras, sendo essas a condensação 

direta e a indireta. A obtenção direta é através de reações quimiosseletivas de aldeídos e/ou 

cetonas com as tiossemicarbazidas (HOLLA e cols., 2003), e a obtenção indireta é através de 

preparação prévia das tiossemicarbazidas com hidrazinas (NH2-NH2), seguida da condensação 

com o composto carbonilado específico. De maneira geral, a síntese é feita em meio alcoólico 

sob refluxo e quantidades catalíticas de ácido. Essas reações apresentam caráter reversível em 

todas as etapas, além de ótimos rendimentos (TENÓRIO & GÓES, 2005).  
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As semicarbazonas e tiossemicarbazonas em estado sólido tem como suporte principal 

a estrutura C=N-NH-CX-NH2 que apresenta quase como uma estrutura planar, com X (O, S) 

em posição trans em relação a azometina (C=N), dando a configuração ‘E’ para a molécula. 

Quando são totalmente substituídas no grupo amina, as TSCs cristalizam-se na forma ‘Z’, 

onde o átomo de S fica em posição cis em relação a C=N (esquema 1). A substituição do H da 

hidrazina não altera a configuração habitual ‘E’ das tiossemicarbazonas não substituídas. No 

entanto, quando o S é substituído, ele adota a forma de ‘Z’.  A substituição de O por S 

dificilmente altera o comprimento da ligação N-N e azometina. Por outro lado, essa mudança 

altera significativamente o comprimento das ligações na fração -NH-CX-NH2 da molécula. A 

menor eletronegatividade do enxofre permite um aumento da participação de duas ligações C-

N na deslocalização de carga π (CASAS e cols. 2000). 

 

 

Figura 1- Conformação ‘E’ e ‘Z’ das TSCs e SCs, Legenda: R: grupamento substituinte da molécula. 

 

As semicarbazonas e tiossemicarbazonas podem se coordenar com os metais, como 

um ligante neutro ou como um ligante desprotonado através dos átomos NNS ou NNO 

(KASUGA e cols., 2003). A complexação com sais metálicos, e a formação de quelatos 

fazem com que as tiossemicarbazonas tenham importantes papeis biológicos. A síntese é feita 

em razões equimolares entre a tiossemicarbazonas e o sal metálico de interesse. 

 

1.2.1 Atividade antimicrobiana das TSCs e SCs 

 

Liberta e West, avaliaram a atividade antifúngica de várias tiossemicarbazonas e seus 

complexos metálicos. Seus ligantes N-alquil e N-ariltiossemicarbazonas foram mais efetivos 

na inibição do que quando eles foram complexados com os metais Cu e Ni. O fungo utilizado 

foi o Aspergillus niger (LIBERTA & WEST, 1992). 

Kovala-Demertiz sintetizou complexos de Acetilpiridina N-Etil tiossemicarbazonas, e 

complexou platina e paládio a esses ligantes. As avaliações in vitro mostraram que seus 

compostos foram eficientes contra a bactéria Gram positiva Bacillus cereus, mas não teve 

efeitos sobre bactérias Gram negativas (KOVALA-DEMERTZI e cols., 2003). 
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No entanto, Rodríguez-Argüelles, 2009, sintetizou 2-acetil-γ-butirolactona 

tiossemicarbazonas, complexadas com Co, Cu e Ni e verificou que seus compostos foram 

eficientes contra Haemophilus influenza, uma bactéria Gram negativa. Quando o Cu foi o 

metal complexado os efeitos foram maiores contra esse microrganismo (RODRÍGUEZ-

ARGÜELLES e cols., 2009). 

Pahontu, 2013, verificou atividade in vitro de Salicilideno-tiossemicarbazonas tanto 

contra cepas Gram positivas e Gram negativas. Seus ligantes foram complexados com Cu, Zn 

e Ni. Sendo aqueles com Cu os que apresentaram maior eficiência. Além dos testes contra 

bactérias, foi testado também contra alguns fungos patogênicos, apresentando resultados 

melhores aos comparados com a nistatina, que é um antifúngico utilizado na prática médica 

(PAHONTU e cols., 2013). 

 

1.2.2 Atividade antiparasitária e antiviral das TSCs e SCs 

 

Soares e cols., 2011, sintetizaram tiossemicarbazonas eficientes no tratamento in vitro 

de tripomastigota do T. cruzi. Além do mais, não apresentou toxicidade quando administrada 

no peritônio de roedores e nem em cultura de macrófagos humanos. Além da ausência de 

toxicidade, teve maior eficiência in vitro do que o medicamento padrão para tratamento, o 

benzonidazol. 

Outras descrições literárias acerca das TSC e SC, sugerem o mecanismo de ação é por 

meio das enzimas proteases de cisteína, comum em vários parasitas, como por exemplo, o 

Trypanosoma cruzi. Sendo assim, ela possui um caráter de ação com múltiplos alvos (DU e 

cols., 2002; SOARES e cols., 2011). 

Bharti e cols., 2002 sintetizaram e relataram atividade antiparasitária de várias 

tiossemicarbazonas derivadas de 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde. Nesse estudo eles 

tiveram sucesso in vitro, contra amebas de importância médica e contra Trichomonas, ambos 

parasitas responsáveis por infecções em humanos. (BHARTI e cols., 2002) 

O composto N-Methylisatin-b-thiosemicarbazone foi uma das primeiras drogas a ser 

usada como agente profilático contra várias doenças virais na pratica médica. (KARALI, 

2002). Teitz, 1994, sintetizou tiossemicarbazonas derivadas do N-Methylisatin, e avaliou in 

vitro se as mesmas eram capazes de inibir a produção do vírus HIV. Ele conseguiu provar a 

inibição através de parâmetros de ensaio virais, como a atividade da transcriptase reversa, 

contagem de placas e também por níveis de proteínas estruturais virais. Vale ressaltar que ele 

descreve como os níveis utilizados das tiossemicarbazonas não eram capazes de inibir 
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reprodução celular durante um período de 4 semanas, mas eram capazes de inibir reprodução 

viral. 

 

1.3 Microrganismos patogênicos e multirresistência a medicamentos 

 

1.3.1 Candida sp.  

 

Os fungos do gênero Candida são reconhecidos como aos maiores causadores de 

infecções hospitalares. A espécie Candida albicans é a que possui maior numero relatado de 

infecções. No entanto, o numero de infecções causadas por C. parapsilosis tem crescido, e 

esse aparece em segundo lugar no quadro de infecções do gênero Candida. (VAN ASBECK; 

CLEMONS; STEVENS, 2009) 

A Candida parapsilosis, é um agente patológico oportunista. Em indivíduos com 

comprometimento imunológico pode causar patologias em vários locais do corpo, podendo 

levar inclusive a morte. A virulência desse microrganismo está associada a sua capacidade de 

produzir biofilme e produção de proteases extracelulares, além de possuir resistência a drogas 

e inibidores.(VAN ASBECK; CLEMONS; STEVENS, 2009) 

Pfaller & Diekema, aborda as estatísticas de infecção sanguínea por Candida sp. na 

América Latina nos períodos de 1995-1996, e 2001-2004. A espécie C. albicans foi 

responsável por 37% e 50% das infecções nesses dois períodos. Enquanto a espécie C. 

parapsilosis foi responsável por 25% e 16%. (PFALLER; DIEKEMA, 2007) 

 

1.3.2 Klebsiella pneumoniae 

 O gênero Klebsiella é responsável pela a maioria das pneumonias bacterianas 

adquiridas em uma população. Quando não combatida apresenta altos índices de mortalidade. 

Por ser um microrganismo oportunista, a maioria das infecções estão associadas as 

hospitalizações, devido aos pacientes imunocomprometidos. O trato urinário é o local mais 

comum de infecção por esse gênero, principalmente em indivíduos em UTI, em pacientes com 

bexigas neuropáticas, e pacientes com diabetes mellitus. Outro grupo de risco são os 

indivíduos prematuros, e também está relacionada com a maioria dos casos de sepse neonatal. 

(ULLMANN, 1998) 

Klebsiella pneumoniae é uma bactéria Gram-negativa bastante conhecida por sua 

produção de carbapenemases. Essas enzimas são β-lactamases, que podem hidrolisar 

facilmente várias classes de antibióticos, tais como penicilinas, todas as cefalosporinas, 



7 
  

 

 

carbapenem e monobactâmicos. Além da K. pneumoniae, várias outras espécies tem adquirido 

plasmídeos que produzem essa classe de enzimas K. pneumoniae carbapenemases (KPCs). O 

índice de mortalidade por infecções sanguíneas com essas bactérias produtoras dessas 

enzimas é bastante alto. O tratamento é limitado à apenas alguns aminoglicosídeos, colistina e 

tigeciclina. A infecção ocorre principalmente em pacientes que permanecem por longos 

períodos internados. No Brasil o primeiro caso descrito de carbapenemases foi em 2006, em 

uma UTI. A enzima foi a KPC-2. No entanto, estudos posteriores revelaram a endemicidade 

de K. peneumoniae KPC-2 positivas no Brasil e na América Latina. A enzima KPC-2 também 

se tornou comum em Pseudomonas sp. na América Latina. (MUNOZ-PRICE e cols., 2013) 

Em um estudo realizado entre 1993 e 1998, foram analisados os casos de crianças 

infectadas por bactérias produtoras de β-lactamases, as espécies contaminantes foram 

Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. As mortes causadas devido as infecções pelos 

microrganismos produtores dessas enzimas foi de 26,7%, enquanto as fatalidades causadas 

pelos mesmos microrganismos não produtores de β-lactamases foi de 5,7%. (KIM e cols., 

2002) 

 

1.3.3 Enterobacter aerogenes 

 As bactérias do gênero Enterobacter também são conhecidas por causarem infecções 

nosocomiais. Além disso, tem sido mostrado que as mesmas vem adquirindo resistência à 

antibióticos, por exemplo através da produção da β-lactamase. Em um estudo realizado na 

Grécia, 75% das bactérias E. aerogenes isoladas de pacientes hospitalares, possuíam 

resistência a todos β-lactâmicos conhecidos. (TZELEPI e cols., 2000)  Nos Estados Unidos, 

em um estudo realizados em UTI’s, mostrou através de técnicas moleculares que 54 de 63 

cepas isoladas de Enterobacter eram consideradas epidêmicas. A resistência vai além dos β-

lactâmicos, sendo resistentes também a tetraciclina, cloranfenicol, ofloxacina, fosfomicinas, 

entre outros. (ARPIN e cols., 1996) 

 

1.3.4 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria Gram-negativa associada a infecções em 

pacientes em leitos hospitalares. P. aeruginosa representa o patógeno mais comumente 

isolado em pacientes com pneumonia nosocomial e infecções por queimaduras. Além disso, 

varias cepas multirresistente tem surgido devido ao uso indiscriminado de antibióticos. 

(MORRISON & WENZEL, 2015) Os principais fatores de risco associados a esse 

microrganismo são hospitalização prolongada, a própria exposição a vários antibióticos e 
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pacientes imunocomprometido. Quando o individuo adquire cepas multirresistentes a melhor 

opção para tratamento é uso combinado de β-lactâmicos anti-pseudomonas e aminoglicosídeo 

ou fluoroquinolona. (OBRITSCH e cols., 2005) 

 

1.3.5 Salmonella typhimurium 

A infecção do homem com Salmonella typhimurium é geralmente através de animais, 

tais como o gado. Por vezes pode haver surtos de infecção, como em creches e hospitais, no 

entanto a fonte infecciosa provém do consumo de carne animal. (ANDERSON e cols., 1977) 

Cepas multirresistentes a várias classes de antibiótico tais como ampicilina, streptomicina, 

cloranfenicol, sulfonamidas e tetraciclinas tem aumentado desde a década de 1990. Essa 

resistência parece estar associada à disseminação do plasmídeo-R e transposons. Uma das 

principais resistências tem sido devido ao uso de antibióticos na prática veterinária, fazendo 

com que os humanos já adquiram a bactéria de linhagem multirresistente. (RIDLEY & 

THRELFALL, 1998) 

 

1.3.6 Serratia marcescens 

Serratia marcescens, é uma bactéria Gram negativa, reconhecida por causar infecções 

adquiridas em hospitais. Era conhecida como um organismo que não oferecia sérios riscos a 

saúde humana, no entanto na década de 1950, surgiram alguns casos de infecções no hospital 

da Universidade de Stanford, causadas pela mesma. Desde então, os números aumentaram e 

essa espécie é conhecida por causar infecções do trato respiratório, trato urinário, septicemia, 

meningite e infecções em feridas, principalmente em indivíduos com alguma desordem no 

sistema imunológico. Os principais grupos conhecidos por serem alvos desse microrganismo 

são usuários de drogas injetáveis, e pacientes hospitalizados. (HEJAZI & FALKINER, 1997) 

 

1.3.7 Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecalis é uma bactéria Gram positiva, que normalmente habita o trato 

digestivo de humanos. Quando o indivíduo apresenta baixas na imunidade, ou adquire cepas 

resistente de Enterococcus sp. esse microrganismo pode causar infecções do trato urinário, 

sepse hepatobiliar, endocardite, infecção pós cirúrgica, bacteremia e sepse neonatal. Durante 

muito tempo essas bactérias foram consideradas inofensivas para os humanos, no entanto nas 

últimas décadas tem se tornado bastante comuns em infecções nosocomiais, e muitas delas 

com casos resistentes a vancomicinas. O índice de mortalidade pode atingir 75% dos 

infectados caso a cepa seja multirresistente. (FISHER & PHILIPS, 2009) 
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1.3.8 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus é uma bactéria comumente isoladas em humanos. É causa de 

infecções cutâneas, pneumonia, endocardite, sepse e outras infecções. Esse microrganismo 

pode apresentar resistência a algumas classes de antibióticos, tais como as penicilinas e alguns 

β-lactâmicos, sendo conhecidos como S. aureus resistentes a meticilina (SARM). Esses 

organismos resistentes são comuns em leitos hospitalares e representam um importante caso 

de saúde publica. (DAVID & DAUM, 2010) O principal local no corpo humano onde elas 

podem ser encontradas são nas cavidades nasais. As cepas que habitam essa região podem 

variar com frequência, ou se manterem. E ainda existem pessoas que não possuem essas 

cepas. O uso de antibióticos, e pessoas que possuem variação das cepas, ditas intermitentes, 

possuem maior risco de contrair cepas multirresistentes como a SARM. (KLUYTMANS & 

VAN BELKUM, 1997) 
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2.0 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Sintetizar novos compostos orgânicos, caracterizar espectroscopicamente e 

estruturalmente estes compostos e realizar testes biológicos dos mesmos em agentes 

patogênicos. 

 

2.2 Específicos 

I. Realizar a síntese do ligante a base de semicarbazonas; 

II. Realizar a síntese do ligante a base de tiossemicarbazonas; 

III. Realizar a síntese do ligante a base de hidrazonas; 

IV. Caracterizar e descrever estruturalmente estes compostos através de técnicas 

espectroscópicas e difração de raios X; 

V. Realizar teste in vitro para avaliar atividade antifúngica e antibacteriana dos 

compostos. 
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Síntese 

 

 A obtenção de tiossemicarbazonas é amplamente alvo de estudos, com várias 

descrições na literatura (ANDERSON e cols., 1951; DEMILO e cols., 1983; SPECTOR e 

cols., 1989; TENÓRIO, 2005; SHAABANI e cols., 2013). Em geral de acordo com análise 

retrossintética tais compostos podem ser sintetizados por duas vias (figura 2, 3 e 4), obtenção 

direta pela reação quimiosseletiva de aldeídos e/ou cetonas com as tiossemicarbazidas e 

obtenção indireta através da preparação prévia das tiossemicarbazidas, utilizando hidrazina 

(NH2-NH2) e diferentes reagentes, seguida de condensação com o derivado carbonilado 

específico. Sendo que no presente estudo terá como foco a obtenção direta.  

 

 

Figura 2- Esquema de obtenção direta de Tiossemicarbazonas. Adaptado de: Tenório, 2005. 

 

 

 

Figura 3– Esquema de obtenção de tiossemicarbazidas através de hidrazinas e compostos orgânicos com enxofre 

(S). Adaptado de: Tenório, 2005. 
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Figura 4 – Continuação do esquema de obtenção de tiossemicarbazidas. Adaptado de: Tenório, 2005. 

 

 

 A síntese é feita pela condensação equimolar de um derivado carbonilado, do tipo 

aldeído ou cetona, com tiossemicarbazidas em meio alcoólico sob refluxo e quantidades 

catalíticas de ácido. Esta reação é bastante conhecida por sua alta quimiosseletividade, 

versatilidade e rapidez, apresentando geralmente altos rendimentos. Apesar de a reação ser 

favorável à formação das tiossemicarbazonas, apresenta caráter reversível em todas as etapas 

de sua síntese, por isso é necessária a utilização da catálise ácida em pH controlado. Para a 

formação da tiossemicarbazona o pH deve estar entre 4 e 5.  

 O processo para obtenção de semicarbazonas e hidrazonas é semelhante ao descrito 

acima para tiossemicarbazonas. Através da condensação de aldeídos ou cetonas em razões 

equimolares com a semicarbazida ou hidrazida de interesse, como mostrado no desenho 

esquemático abaixo (figura 05). 
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Figura 05 – Esquema de obtenção de semicarbazonas e hidrazonas. Adaptado de: Tenório, 2005 

  

3.2 Caracterização Espectroscópica e Estrutural 

 

3.2.1 Infravermelho (IR) 

 Essa técnica é bastante utilizada para análise de compostos orgânicos e inorgânicos, 

pois ela consegue avaliar frequências de vibração específicas das ligações químicas dos 

mesmos. Essas ligações absorvem a radiação eletromagnética na região do infravermelho. A 

região de análise dessa técnica vai de comprimentos maiores do que o da luz visível (400 à 

800 nm) e menores que do aqueles associados as micro-ondas (>1mm). 

 As análises foram realizadas em um aparelho Jasco FT/IR-4100 Spectrometer, 

utilizando a técnica de Refletância Difusa (DRIFTS), sendo utilizado como padrão brometo 

de potássio (KBr) e cerca de 5% de amostra. A análise foi realizada na Central Analítica do 

Curso de Física da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí. 

 

3.2.2 Difração de Raios X 

 Trata-se da principal técnica de caracterização estrutural de materiais cristalinos. A 

análise de difração de raios X em monocristal do composto tiossemicarbazona e do composto 

hidrazona foi realizada em instrumento Bruker Apex II DUO com detector de área CCD. A 

coleta de dados foi realizada no Laboratório de Cristalografia do Instituto de Física da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), na Regional Goiânia. 
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3.3 Avaliação de Atividades Biológicas  

Foram realizados testes de atividade antibacteriana, antifúngica dos compostos 

sintetizados a base de tiossemicarbazidas e semicarbazida e hidrazidas. 

 

3.3.1 Avaliação da Atividade Antibacteriana e Antifúngica  

Os testes de atividade antibacteriana foram realizados de forma quantitativa através da 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC), do inglês Minimum Inhibitory 

Concentration, sendo o método padrão para testes in vitro de susceptibilidade bacteriana. O 

protocolo seguido foi estabelecido por WIEGAND e cols., 2008, o qual segue orientações de 

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), EUCAST (European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing). A MIC caracteriza-se por ser a mais baixa 

concentração para inibir 100 % do crescimento bacteriano, sendo determinada visualmente 

após incubação por 24 h a 37°C. Os testes foram realizados em triplicata.  

 

3.3.2 Preparação das soluções para testes microbiológicos. 

Os cristais dos compostos 1, 2, 3 e 4 foram solubilizados em DMSO e diluídos em 

caldo Muller Hinton, conforme o recomendado o protocolo de WIEGAND e cols. (2008). As 

diluições seriadas foram preparadas em duas etapa, em tubos do tipo eppendorf e pipetadas 

com micropipetas automáticas em placas de 96 poços, para a realização da técnica de 

microdiluição. A primeira concentração de 1280 mgl-1 (solução estoque) foi obtida através da 

solubilização dos compostos em DMSO, essa concentração não foi utilizada para os testes 

microbiológicos (Tabela 1), a primeira concentração utilizada foi de 128 µg/mL com 10% de 

DMSO (v/v), as demais concentrações apresentaram menores proporções do DMSO, pois 

foram realizadas sucessivas diluições dos compostos testados. A segunda parte das diluições 

foi a partir da concentração de 10240 µg/mL (solução estoque), obtida através da 

solubilização dos compostos em DMSO, essa concentração não foi utilizada para os testes 

microbiológicos, a primeira concentração utilizada foi de 1024 µg/mL com 10% de DMSO 

(v/v), as demais concentrações apresentaram menores proporções do DMSO, pois foram 

realizadas sucessivas diluições a partir da solução estoque (Tabela 2). As concentrações 

preparadas nas duas etapa foram distribuídas em placas diferentes, sendo testadas as 

concentrações de 1024 µg/mL a 0,5 µg/mL dos quatro compostos sintetizados.  
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Tabela 1: Tabela de diluição dos compostos. Concentração da solução estoque de 1280 µg/mL. 

Concentração 

do agente 

antimicrobiano 

µg/mL 

Solução de partida 

para a diluição 

Volume de 

solução de 

estoque do 

agente 

antimicrobiano 

Volume de 

caldo 

estéril 

adicionado 

Concentração 

do composto 

Concentração 

final obtida 

para o teste 

1280 Solução estoque 

DMSO 

1 9 128 64 

128 Solução estoque 1 

Concentração 128 
µg/mL 

1 1 64 32 

64 Solução estoque 1 

Concentração 128 

µg/mL 

1 3 32 16 

32 Solução estoque 1 

Concentração 128 

µg/mL 

1 7 16 8 

16 Solução estoque 4 

Concentração 16 

µg/mL 

1 1 8 4 

8 Solução estoque 4 

Concentração µg/mL 

1 3 4 2 

4 Solução estoque 4 

Concentração µg/mL 

1 7 2 1 

2 Solução estoque 7 

Concentração 2 

µg/mL 

1 1 1 0,5 

1 Solução estoque 7 

Concentração 2 

µg/mL 

1 3 0,5 0,25 

0,5 Solução estoque 7 

Concentração µg/mL 

1 7 0,25 0,125 

 

Tabela 2: Tabela de diluição dos compostos. Concentração da solução estoque de 10240 µg/mL. 

Concentração 

do agente 

antimicrobiano 

µg/mL 

Solução de partida 

para a diluição 

Volume de 

solução de 

estoque do 

agente 

antimicrobiano 

Volume de 

caldo 

estéril 

adicionado 

Concentração 

do composto 

Concentração 

final obtida 

para o teste 

10240 Solução estoque 

DMSO 

1 9 1024 512 

1024 Solução estoque 1 

Concentração 1024 

µg/mL 

1 1 512 256 

512 Solução estoque 1 

Concentração 1024 

µg/mL 

1 3 256 128 

256 Solução estoque 1 

Concentração 1024 

µg/mL 

1 7 128 64 

128 Solução estoque 4 

Concentração 128 

µg/mL 

1 1 64 32 

64 Solução estoque 4 

Concentração 128 

µg/mL 

1 3 32 16 
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32 Solução estoque 4 

Concentração 128 

µg/mL 

1 7 16 8 

16 Solução estoque 7 

Concentração 16 

µg/mL 

1 1 8 4 

8 Solução estoque 7 

Concentração 16 

µg/mL 

1 3 4 2 

4 Solução estoque 7 

Concentração 16 

µg/mL 

1 7 2 1 

 

3.3.3 Preparação do inóculo dos microrganismos 

 Os microrganismos selecionados foram semeados em ágar nutriente para se obter 

colônias isoladas. Após crescimento de 24h a 37 ºC, foi feito o método de suspensão direta de 

colônias. Para cada microrganismo, foi selecionado de 3 a 5 colônias morfologicamente 

parecidas, nas quais se passou uma alça estéril na parte superior da colônia, e em seguida 

transferiu-se para um tubo contendo caldo esterilizado (caldo Mueller Hinton para bactérias e 

caldo Sabouraud para fungos). A turvação de 0,5 foi feita de acordo com a escala de 

McFarland, a qual obtém-se uma concentração bacteriana de aproximadamente 1 x 10
8 

unidades formadoras de colônia (UFC)/mL. 

3.3.4 A avaliação da MIC  

A avaliação da MIC foi realizada em placas 96 poços de fundo chato. Em cada poço 

foi pipetado 50 µl de solução da droga em diferentes concentrações, e posteriormente 

pipetado 50 µl do inóculo dos microrganismos. O controle negativo foi constituído de 100 µl 

de caldo Mueller Hinton estéril, e o controle positivo foi constituído de 100 µl do inóculo com 

microrganismos.  

3.3.5 Cepas bacterianas e fúngicas  

Foram realizados testes com 10 microrganismos, dos quais eram duas bactérias Gram 

positivas, seis bactérias Gram negativas e dois fungos leveduriformes. Os microrganismos 

foram conseguidos através da colaboração do professor Alexandre Braoios, responsável pelo 

Laboratório de Micologia e Bacteriologia do curso de Biomedicina, da Universidade Federal 

de Goiás – Regional Jataí. Os microrganismos utilizados foram: Enterococcus faecalis - 

ATCC 51299; Staphylococcus aureus - ATCC 25923; Klebsiella pnenomiae - ATCC 1706; 

Escherichia coli - ATCC 35218; Serratia marcescens - ATCC 8100; Pseudomonas 
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aeruginosa - ATCC 27853; Salmonella typhimurium - ATCC 14028; Enterobacter aerogenes 

- ATCC 13048; Candida albicans - ATCC 40175; Candida parapsilosis - ATCC 22019. 
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Moléculas orgânicas 

A molécula N-methyl-2-[1,1,1-trifluoro-4-oxo-4-(thiophen-2-yl) butan-2-ylidene] 

hydrazinecarbothioamide (composto 1) foi sintetizada pela condensação do 

Thenoyltrifluoroacetone (TTFA) + 4-methyl-thiosemicarbazide (4MTSC). Em uma solução 

etanólica (10 mL) de TTFA (2,22g, 10mmol), foi adicionada 10 gotas de ácido acético, e em 

seguida adicionou-se uma solução (30 mL) de 4MTSC (1,05g, 10mmol) em etanol, em 

constante agitação. A solução resultante foi levada em refluxo por 14h. Após o refluxo, a 

solução foi deixada em pressão reduzida para evaporação do solvente.  Os cristais resultantes 

foram lavados com etanol e éter e utilizados para análise de difração de raios X e 

infravermelho. Os cristais precipitados e lavados com éter (figura 6) se apresentaram com 

coloração branca e com superfície regular. 

 

 

Figura 6- Cristais do composto 1 lavados com éter e utilizados análise. 

 

A segunda síntese gerou duas moléculas diferentes. Composto 2: 3-(2-

ethylhydrazinylidene)-4,4,4-trifluoro-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one; e composto 2’: 1-[5-

hydroxy-5-(thiophen-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]ethanone. Ambas 

moléculas foram sintetizadas pela condensação do (TTFA - 2,22g, 10mmol) + Acethydrazide 

(0,74 g, 10 mmol) em solução etanólica em refluxo de 24h. Em seguida, a solução foi deixada 

em pressão reduzida para evaporação do solvente. Os cristais resultantes foram retirados e 

lavados com éter e utilizados para análise de difração de raios X e infravermelho. Os cristais 

estão apresentados na figura 7. Conforme ocorreu a evaporação, formaram cristais em duas 

formas diferentes, os quais foram analisados separadamente, através de IR. 
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Figura 7- Cristais do composto2 lavados com éter e utilizados para análise. 

 

O composto 3, 1-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole foi 

sintetizado pela condensação do (TTFA – 2,22g, 10mmol) + Phenylhydrazine hydrochloride 

(1,44g, 10 mmol) em solução etanólica em refluxo de 7h. Em seguida a solução foi filtrada, e 

a remoção do solvente foi feita por evaporação. Os cristais obtidos foram lavados e utilizados 

para análise por IR. 

O composto 4, (2Z)-2-[1,1,1-trifluoro-4-oxo-4-(thiophen-2-yl)butan-2-ylidene] 

hydrazinecarboxamide, foi sintetizados pela condensação do (TTFA - 2,22g, 10mmol) + 

semicarbazide hydrochloride (1,11g, 10 mmol) em solução etanólica em refluxo de 24h. Em 

seguida, a solução foi filtrada, e a remoção do solvente foi feita por evaporação. Os cristais 

resultantes foram retirados e lavados com éter e utilizados para análise de IR. 
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4.2 Infravermelho 

A análise espectroscópica por Infravermelho do composto 1 é apresentada na figura 8.  

Figura 8 – Espectro de Infravermelho do composto 1, 4000cm
-1

 a 400cm
-1

. 

 

Os picos em 3350 e 3175 cm
-1

 representam as ligações NH, que estão associadas em 

amidas. O pico em 1660 cm
-1

 indica a ligação C=N, demonstrando assim o sucesso na ligação 

dos dois compostos de partida. Essa característica nos permite inferir que a síntese ocorreu 

como esperado, onde o NH2 da tiossemicarbazida se ligou a uma ligação C=O do 

Thenoyltrifluoroacetone. 

A análise espectroscópica por Infravermelho do composto 2 é apresentada na figura 9. 

O pico na região de 1670 cm
-1 

representa a ligação C=N, indicando sucesso na síntese. O pico 

em 3107 cm
-1

 indica a ligação N-H.  

 

 

 

 

N-H 

N-H C=N 
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Figura 9 – Espectro de Infravermelho do composto 2, 4000cm
-1

 a 400cm
-1 

 Na figura 10 está apresentado o espectro da analise de infravermelho do composto 2’. 

Os picos em 3110 e 3077 cm
-1

, indica a ligação O-H. O pico em 1670 cm
-1

 indica a ligação 

C=N. Esses dois espectros analisados, nos permite inferir que nossa síntese pode ter 

produzido duas moléculas distintas, assim como mostrado por Someya e cols., onde utilizou 

compostos de acetilhidrazidas com dicetonas (SOMEYA e cols., 2014). O composto 2: 3-(2-

ethylhydrazinylidene)-4,4,4-trifluoro-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one; e composto 2’: 1-[5-

hydroxy-5-(thiophen-2-yl) -3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl] ethanone 

possuem fórmula linear C10H9F3N2O2S, e peso molecular é 278,2509 g/mol. 

 

C=N 

N-H 
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Figura 10 – Espectro de Infravermelho do composto 2’, 4000cm
-1

 a 400cm
-1 

 A figura 11 apresenta o espectro de infravermelho do composto 3. A seta na região 

1595 cm
-1

, indica a ligação C=N. O estiramento em 1336 cm
-1 

é referente a ligação C-N. Os 

estiramentos na região de 3100 é referente as ligações =C-H, do anel aromático. A formula 

linear do composto 3 é C14H9F3N2S e peso molecular 294,2948 g/mol. 

 

 

Figura 11 – Espectro de Infravermelho do composto 3, 4000cm
-1

 a 400cm
-1 

=C-H C=N 

C-N 

C=N 

O-H 
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A figura 12 apresenta o espectro de infravermelho do composto 4. Os picos em 1595 e 

1495 cm
-1

 são  referente a ligação R-C=N-R. A ligação C-F pode ser notada em 1260 cm
-1

. A 

fórmula linear do composto 4 é C9H8F3N3O2S e o peso molecular é 279,2389 g/mol. 

 

Figura 12 – Espectro de Infravermelho do composto 4, 4000cm
-1

 a 400cm
-1 

 

  

R-C=N-R 
C-F 
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As Figuras 13 a 16 representa os modelos bidimensionais dos compostos orgânicos 

sintetizados, e seus compostos de partida.  

 

 

Figura 13 – Modelo Planar para o composto 1 

 

 

Figura 14 – Modelo planar proposto para a o composto 2 e 2’.  
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Figura 15 – Modelo planar proposto para a o composto 3. 

 

Figura 16 – Modelo planar proposto para a o composto 4
 

4.3 Difração de Raios X  

Através da técnica de difração de raios X foi possível caracterizar a estrutura dos 

compostos cristalinos sintetizados (figuras 17 e 18). Através da síntese do reagente 

Thenoyltrifluoroacetone (TTFA) com 4-methyl-thiosemicarbazide, foi obtida uma 

tiossemicarbazona inédita, N-methyl-2-[1,1,1-trifluoro-4-oxo-4-(thiophen-2-yl)butan-2-

ylidene]hydrazinecarbothioamide (1).   
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Figura 17- Resolução da estrutura pelo WingX do composto 1. 

 

A tabela 3 indica os parâmetros cristalográficos do composto. Os dados de 

refinamento foram feitos com o método SHELX97 (SHELDRICK, 2008). 

Wan-ren e cols., 2003, sintetizando novas bases de Schiff, obteve uma 

tiossemicarbazona com estruturas similar ao composto 1, por utilizar o TTFA como um dos 

reagentes. No entanto, em seu trabalho, não foi realizada a caracterização estrutural de seus 

compostos. A caracterização de seu composto foi através de IR, Uv-vis, Espectrometria de 

massa e Espectroscopia H NMR. (WAN-REN e cols., 2003) 

 O composto 2 também foi analisado por difração de raios X. A forma apresentada foi 

3-(2-ethylhydrazinylidene)-4,4,4-trifluoro-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one (figura 18). A tabela 

4  indica os parâmetros cristalográficos do composto. Os dados de refinamento foram feitos 

com o método SHELX97 (SHELDRICK, 2008). 
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Figura 18- Resolução da estrutura pelo WingX do composto 2. 

  

Ambos compostos 1 e 2 foram inéditos de acordo base de dados SciFinder.   
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Tabela 3: Parâmetros cristalográficos N-methyl-2-[1,1,1-trifluoro-4-oxo-4-(thiophen-2-yl)butan-2-

ylidene]hydrazinecarbothioamide (1) 

 

Fórmula Linear C10 H10 F3 N3 O S2  

Peso Molecular  309,32  

Temperatura 296(2) K  

Comprimento de onda  0,71073 Å  

Sistema Cristalino Monoclínico  

Grupo Espacial P 21/n  

Dimensões da célula unitária  a = 5,24150(10) Å = 90°. 

 b = 17,4700(3) Å = 91,2620(10)°. 

 c = 14,5455(3) Å  = 90°. 

Volume 1331,59(4) Å3  

Z 4  

Densidade (calculada) 1,538 Mg/m3  

Coeficiente de Absorção  0,430 mm-1  

F(000) 628  

Tamanho do Cristal 0,095 x 0,103 x 0,551 mm3  

Intervalo de θ Para Coleta de 

Dados 

1,82 à 26,40°.  

Intervalo dos índices de Miller -5<=h<=6, -17<=k<=21,      

-18<=l<=17 

 

Reflexões Coletadas  10381  

Reflexões Independentes  2729 [R(int) = 0,0229]  

Completeza Para θ = 26,40° 99,5 %   

Método de Refinamento  Mínimos quadrados de 

matriz completa em F
2
 

 

Dados / restrições / parâmetros 2729 / 0 / 177  

Qualidade de ajuste em F
2 

1,821  

Índices R Finais [I>2sigma(I)] R1 = 0,0645, wR2 = 0,2312  

Índices R (todos os dados) R1 = 0,0802, wR2 = 0,2466  

Maior diferença pico e poço 1,068 and – 0,476 e.Å-3  
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Tabela 4: Parâmetros cristalográficos do 3-(2-ethylhydrazinylidene)-4,4,4-trifluoro-1-(thiophen-2-

yl)butan-1-one (2) 

 

Fórmula Linear C10 H9 F3 N2 O2 S  

Peso Molecular  278,25  

Temperatura 296(2) K  

Comprimento de onda  0,71073 Å  

Sistema Cristalino Ortorrômbico  

Grupo Espacial C222(1)  

Dimensões da célula unitária  a = 5,3261(2) Å = 90°. 

 b = 10,1846(5) Å = 96.466(2)°. 

 c = 22.6635(12) Å  = 90°. 

Volume 1221,54(10) Å3  

Z 4  

Densidade (calculada) 1,513 Mg/m3  

Coeficiente de Absorção  0,298 mm-1  

F(000) 528  

Tamanho do Cristal 0,47 x 0,17 x 0,13 mm3  

Intervalo de θ Para Coleta de 

Dados 

1,81 à 25,48°.  

Intervalo dos índices de Miller -6<=h<=6, -12<=k<=11, -

27<=l<=27 

 

Reflexões Coletadas  7668  

Reflexões Independentes  2221 [R(int) = 0,0751]  

Completeza Para θ = 25,48° 97,8 %   

Método de Refinamento  Mínimos quadrados de 

matriz completa em F
2
 

 

Dados / restrições / parâmetros 2221 / 0 / 165  

Qualidade de ajuste em F
2 

1,089  

Índices R Finais [I>2sigma(I)] R1 = 0,0646, wR2 = 0,1968  

Índices R (todos os dados) R1 = 0,0916, wR2 = 0,2200  

Maior diferença pico e poço 0,514 and – 0,442 e.Å-3  
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4.4 Avaliação de atividade Antimicrobiana 

  

Os compostos 1 e 4 foram os únicos que apresentaram atividades biológicas contra os 

microrganismos. As MIC’s variaram entre 32 µg/mL e 256 µg/mL. O composto 1, o qual é 

uma tiossemicarbazona apresentou atividade contra uma bactéria Gram positiva e também 

contra uma bactéria Gram negativa, sendo elas Enterococcus faecalis e Serratia marcescens, 

respectivamente (tabela 5). O composto 4 apresentou atividade contra todos os 

microrganismos com exceção de Pseudomonas aeruginosa. 

 

Figura 19- Placa de 96 poços utilizada nos testes microbiológico.  Para a avaliação da atividade antimicrobiana e 

antifúngica foi adotado o método de microdiluição em placa de 96 poços, conforme recomendado no protocolo 

de WIEGAND e cols. 2008.  

Tabela 5: MICs dos ligantes orgânicos e complexos metálicos, as MIC’s foram determinadas através da 

comparação dos dados da leitura visual e das absorbâncias. 

 Microrganismos  Composto 1 Composto 2 Composto 3 Composto 4 

Fungos Candida albicans >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 128 µg/mL 

Candida parapsilosis >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 32 µg/mL 

 

 

Bactérias 

Gram 

negativas 

Klebsiella pneumoniae >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 256 µg/mL 

Pseudomonas aeruginosa >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 

Serratia marcescens 64 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 128 µg/mL 

Enterobacter aerogenes >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 256 µg/mL 

Salmonella typhimurium >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 256 µg/mL 

Escherichia coli >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 256 µg/mL 

Bactérias 

Gram 

positivas 

Enterococcus faecalis 64 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 256 µg/mL 

Staphylococcus aureus >1024 µg/mL >1024 µg/mL >1024 µg/mL 128 µg/mL 

  

As tabelas 6 a 15 representam as absorbâncias obtidas no Espectrofotômetro de 

Microplacas. As MIC’s foram determinadas de acordo com a absorbância obtida e a 

comparação com os poços que não obtiveram crescimento visual dos microrganismos. 
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Figura 30: Concentrações inibitórias mínimas dos compostos 1 e 4, obtidas com técnica de 

microdiluição, os valores estão expressos em µg/mL.  

 

Em trabalho realizado por Shaabani e cols., 2015, os valores de MIC encontrado para 

compostos a base de tiossemicarbazona foi no valor de 625 µg/mL contra espécies do gênero 

Candida. Tanto o composto de semicarbazonas quanto de tiossemicarbazona de nosso 

trabalho teve MIC’s mais efetivas. No entanto, Kasuga e cols., 2006, obteve resultados mais 

próximos do nosso. Com ligantes de tiossemicarbazona obteve MIC’s de 31,3 µg/mL, 125 

µg/mL e >1000 µg/mL contra fungos do gênero Candida sp. Já compostos de semicarbazonas 

sua MIC foi >1000 µg/mL. Aziz e cols., 2009, encontrou MIC de 75 µg/mL contra Candida 

albicans com compostos da classe das hidrazonas. 

Apenas o composto 4 apresentou MIC contra Klebsiella pneumoniae, a qual foi de 256 

µg/mL. Zhang e cols., 2015, sintetizando tiossemicarbazonas derivadas de isatina avaliaram a 

atividade contra esse microrganismo e os valores foram >100 µg/mL. Alomar e cols., 2010, 

com compostos tiofeno-tiossemicarbazonas também encontraram valores >100 µg/mL contra 

Klebsiella. sp., Salmonela sp., e Pseudomonas aeruginosa.  

Os compostos aqui relatados não foram capazes de inibir o crescimento de 

Pseudomonas aeruginosa, nem mesmo em concentrações mais altas. Kasuga e cols., 2006, só 

conseguiu inibir esse o mesmo em concentrações >1000 µg/mL. O mesmo aconteceu nos 

trabalhos de Zhang e cols., 2015.  Li e cols., 2010, com tiofeno-tiossemicarbazonas obtiveram 

MIC’s >250 µg/mL. Aggarwal e cols., 2013, com compostos contendo os grupos tiofeno e 
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tifluorometil não obtiveram resultados contra Pseudomonas sp. e outras bactérias Gram 

negativas. 

Dois compostos, 1 e 4 exibiram atividade contra Serratia marcescens, sendo o 1 com 

uma MIC de 64 µg/mL, e o 4 com uma MIC de 128 µg/mL. Rodríguez-Argüelles e cols., 

2009, encontraram uma MIC para essa bactéria em valores >200 µg/mL com furano-

tiossemicarbazonas.  

Outra bactéria testada foi a Enterobacter aerogenes. Nossa MIC contra esse 

microrganismo teve um valor de 256 µg/mL, apenas com o composto 4, os demais não 

tiveram atividade.  Alomar e cols., 2010, obtiveram MIC em valores superiores a 100 µg/mL 

contra essa bactéria Gram negativa, enquanto Sing e cols., 2012, não tiveram atividade 

significativa contra esse microrganismo com compostos derivados de benzaldeídos-

tiossemicarbazonas. 

O composto 4 apresentou MIC de 256 µg/mL contra Salmonella typhimurium. Khan e 

cols., 2014, teve uma MIC de 128 µg/mL com tiofeno-tiossemicarbazonas. Alomar e cols., 

2010, obteve >100 µg/mL, enquanto Rodríguez-Argüelles e cols., 2009, com furano-

tiossemicarbazonas encontrou >200 µg/mL.  

Para E. coli nosso valor foi de 256 µg/mL. Em comparação com Shaabani e cols., 

2015, Abdel-Aziz e cols., 2009, Li e cols., 2010, Rodríguez-Argüelles e cols., 2009, nosso 

composto foi mais eficiente. Enquanto Alomar e cols., 2010, Pitucha e cols., 2016, Khan e 

cols., 2014, obtiveram valores de MIC mais eficientes. 

Contra a espécie Gram positivas, Enterococcus faecalis, dois compostos apresentaram 

atividade, o composto 1 e composto 4, com respectivas MIC, 64 µg/mL e 256 µg/mL. 

Kalaivani e cols., 2012, obteve MIC de 60 µg/mL contra esse microrganismo, quando testou 

salicilaldeído-tiossemicarbazonas. Viñuelas-Zahínos e cols., 2011, sintetizando tiazolidinas-

tiossemicarbazonas, obteve MIC >100 µg/mL contra esse microrganismo. 

Contra Staphylococcus aureus, apenas o composto 4 apresentou atividade com um 

valor de 128 µg/mL. Esse valor teve concordância com Viñuelas-Zahínos e cols, 2011 e 

tambem com Rodríguez-Argüelles e cols., 2005, que obtiveram >100 µg/mL. Khan e cols., 

2017, também obteve MIC com valores próximos aos obtidos nesse trabalho, sintetizando 

tiossemicarbazonas esteroidais, 128 a 256 µg/mL. 

Observando a tabela percebemos que o composto 4 foi o que conseguiu atividade 

contra o maior número de microrganismos e com valores de 128 e 256 µg/mL, com exceção 

da Candida parapsilosis, que foi de 32 µg/mL. No entanto o composto 1, que teve atividade 
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apenas contra duas bactérias, foi mais eficiente em sua MIC, a qual foi de 64 µg/mL. É 

conhecido que a substituição de um átomo de enxofre por um de oxigênio pode fazer com que 

as tiossemicarbazonas sejam mais eficientes em suas ações biológicas do que as 

semicarbazonas. Esse comportamento dessas moléculas poderia explicar os resultados 

encontrados contra Serratia marcescens e Staphylococcus aureus. 

 A ação biológica de uma molécula pode ser influenciada por vários fatores e um deles 

é a lipofilicidade. Se uma molécula é mais lipofílica, ela possui maior capacidade para 

atravessar as membranas biológicas e consequentemente atingir algum alvo específico dentro 

da célula. O grupo CF3 presente em todos nossos compostos é bastante lipofílico, e 

provavelmente teve influencia na MIC, pois possibilitou a entrada das moléculas na célula. 

Além da característica lipofílica do CF3, o Thenoyltrifluoroacetone, o qual foi um dos 

reagentes de partida, é conhecido por ser um bloqueador da cadeia de elétrons, agindo no 

complexo III citocromo c redutase, o que poderia levar a morte das bactérias e fungos. 

(TRUMPOWER & SIMMONS, 1979). 

 

Tabela 6:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Candida albicans.  As MICs dos compostos orgânicos foram determinadas 

através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa.  

Candida albicans 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,471 0,573 0,509 0,269 

512 0,603 0,579 0,560 0,271 

256 0,613 0,590 0,630 0,276 

128 0,615 0,610 0,632 0,554 

64 0,624 0,612 0,648 0,645 

32 0,639 0,612 0,676 0,691 

16 0,642 0,660 0,677 0,691 

8 0,651 0,672 0,694 0,696 

4 0,653 0,678 0,702 0,697 

2 0,757 0,680 0,706 0,704 

Controle positivo 0,619 0,671 0,677 0,656 

Controle negativo 0,245 0,249 0,298 0,264 

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,413 0,503 0,465 0,359 

64 0,647 0,553 0,671 0,656 
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32 0,675 0,593 0,682 0,682 

16 0,682 0,616 0,689 0,694 

8 0,687 0,619 0,693 0,704 

4 0,687 0,635 0,699 0,707 

2 0,700 0,660 0,743 0,717 

1 0,705 0,671 0,744 0,719 

0,5 0,705 0,710 0,746 0,721 

0,25 0,711 0,745 0,752 0,727 

Controle positivo 0,686 0,716 0,632 0,678 

Controle negativo 0,237 0,230 0,277 0,248 
 

Tabela 07:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Candida parapsilosis.  As MICs dos compostos orgânicos foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na 

placa. 

Candida parapsilosis 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,376 0,394 0,355 0,265 

512 0,557 0,534 0,547 0,269 

256 0,576 0,546 0,562 0,274 

128 0,588 0,570 0,587 0,308 

64 0,590 0,570 0,589 0,442 

32 0,590 0,582 0,593 0,552 

16 0,602 0,586 0,608 0,612 

8 0,605 0,590 0,623 0,624 

4 0,606 0,628 0,690 0,632 

2 0,609 0,639 0,700 0,640 

Controle positivo 0,541 0,505 0,513 0,517 

Controle negativo 0,198 0,257 0,262 0,256 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,309 0,353 0,336 0,328 

64 0,462 0,517 0,525 0,386 

32 0,516 0,519 0,528 0,474 

16 0,525 0,530 0,530 0,516 

8 0,525 0,535 0,534 0,530 

4 0,527 0,556 0,557 0,535 

2 0,528 0,561 0,558 0,538 

1 0,529 0,565 0,569 0,540 

0,5 0,535 0,585 0,591 0,545 

0,25 0,551 0,613 0,599 0,561 
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Controle positivo 0,439 0,428 0,432 0,459 

Controle negativo 0,216 0,230 0,224 0,265 
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Tabela 08:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Enterococcus faecalis.  As MICs dos compostos orgânicos foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na 

placa. 

Enterococcus faecalis 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,321 0,324 0,477 0,265 

512 0,332 0,342 0,479 0,276 

256 0,343 0,364 0,479 0,302 

128 0,368 0,456 0,480 0,360 

64 0,383 0,473 0,485 0,410 

32 0,412 0,475 0,486 0,428 

16 0,421 0,498 0,515 0,437 

8 0,426 0,507 0,524 0,438 

4 0,438 0,529 0,527 0,478 

2 0,447 0,535 0,531 0,485 

Controle positivo 0,443 0,435 0,434 0,463 

Controle negativo 0,231 0,246 0,241 0,238 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,326 0,427 0,422 0,394 

64 0,416 0,439 0,428 0,417 

32 0,451 0,44 0,431 0,424 

16 0,457 0,443 0,432 0,426 

8 0,459 0,454 0,441 0,443 

4 0,478 0,456 0,458 0,453 

2 0,482 0,464 0,459 0,454 

1 0,487 0,468 0,464 0,494 

0,5 0,491 0,488 0,473 0,495 

0,25 0,500 0,534 0,475 0,537 

Controle positivo 0,384 0,430 0,415 0,467 

Controle negativo 0,222 0,232 0,244 0,276 
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Tabela 09:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Serratia marcescens.  As MICs dos compostos orgânicos foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na 

placa. 

Serratia marcescens 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,356 0,349 0,412 0,271 

512 0,428 0,395 0,485 0,275 

256 0,436 0,443 0,495 0,278 

128 0,441 0,483 0,506 0,395 

64 0,444 0,494 0,531 0,485 

32 0,449 0,495 0,535 0,512 

16 0,470 0,501 0,542 0,534 

8 0,479 0,510 0,543 0,548 

4 0,490 0,512 0,545 0,562 

2 0,499 0,522 0,551 0,563 

Controle positivo 0,419 0,425 0,431 0,434 

Controle negativo 0,164 0,367 0,245 0,294 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,324 0,434 0,450 0,421 

64 0,402 0,444 0,466 0,451 

32 0,444 0,465 0,496 0,478 

16 0,452 0,472 0,496 0,514 

8 0,475 0,479 0,506 0,529 

4 0,501 0,482 0,524 0,540 

2 0,507 0,489 0,526 0,550 

1 0,513 0,517 0,527 0,558 

0,5 0,522 0,547 0,531 0,574 

0,25 0,561 0,576 0,548 0,589 

Controle positivo 0,546 0,542 0,538 0,552 

Controle negativo 0,236 0,248 0,227 0,233 
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Tabela 10:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Pseudomonas aeruginosa. As MICs dos compostos orgânicos foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na 

placa. 

Pseudomonas aeruginosa 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,640 0,606 0,648 0,514 

512 0,651 0,622 0,664 0,520 

256 0,651 0,623 0,666 0,635 

128 0,652 0,624 0,669 0,747 

64 0,653 0,632 0,681 0,762 

32 0,654 0,635 0,681 0,768 

16 0,654 0,637 0,702 0,783 

8 0,656 0,668 0,723 0,793 

4 0,663 0,673 0,773 0,814 

2 0,690 0,683 0,781 0,865 

Controle positivo 0,371 0,410 0,415 0,442 

Controle negativo 0,116 0,252 0,26 0,294 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,579 0,595 0,642 0,619 

64 0,616 0,663 0,665 0,681 

32 0,618 0,665 0,671 0,686 

16 0,622 0,666 0,680 0,691 

8 0,623 0,685 0,684 0,698 

4 0,653 0,709 0,692 0,715 

2 0,654 0,712 0,707 0,717 

1 0,655 0,715 0,723 0,718 

0,5 0,669 0,720 0,725 0,741 

0,25 0,670 0,722 0,736 0,746 

Controle positivo 0,359 0,454 0,459 0,500 

Controle negativo 0,237 0,229 0,291 0,252 
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Tabela 11:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Klebsiella pneumoniae.  As MICs dos compostos orgânicos foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na 

placa. 

Klebsiella pneumoniae 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,433 0,478 0,523 0,263 

512 0,495 0,498 0,531 0,284 

256 0,529 0,499 0,532 0,351 

128 0,530 0,501 0,533 0,462 

64 0,534 0,510 0,539 0,529 

32 0,536 0,519 0,543 0,531 

16 0,546 0,520 0,548 0,535 

8 0,553 0,520 0,563 0,540 

4 0,569 0,534 0,563 0,544 

2 0,577 0,538 0,585 0,564 

Controle positivo 0,400 0,427 0,411 0,413 

Controle negativo 0,271 0,265 0,312 0,283 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,443 0,455 0,488 0,521 

64 0,508 0,482 0,495 0,532 

32 0,524 0,491 0,500 0,534 

16 0,530 0,500 0,520 0,553 

8 0,535 0,505 0,522 0,556 

4 0,539 0,518 0,523 0,560 

2 0,541 0,524 0,541 0,563 

1 0,552 0,526 0,546 0,567 

0,5 0,559 0,533 0,550 0,568 

0,25 0,572 0,538 0,569 0,579 

Controle positivo 0,434 0,428 0,374 0,412 

Controle negativo 0,232 0,225 0,228 0,236 
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Tabela 12:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Escherichia coli.  As MICs dos compostos orgânicos foram determinadas 

através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

Escherichia coli 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,494 0,464 0,484 0,268 

512 0,495 0,476 0,501 0,269 

256 0,495 0,477 0,520 0,317 

128 0,497 0,480 0,523 0,430 

64 0,497 0,493 0,527 0,524 

32 0,498 0,499 0,534 0,562 

16 0,498 0,515 0,540 0,566 

8 0,505 0,518 0,569 0,578 

4 0,511 0,524 0,597 0,591 

2 0,526 0,530 0,601 0,592 

Controle positivo 0,305 0,349 0,370 0,392 

Controle negativo 0,256 0,341 0,300 0,299 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,459 0,465 0,482 0,489 

64 0,465 0,475 0,489 0,494 

32 0,477 0,489 0,493 0,499 

16 0,490 0,495 0,495 0,504 

8 0,498 0,500 0,496 0,506 

4 0,499 0,504 0,496 0,511 

2 0,503 0,505 0,508 0,514 

1 0,506 0,511 0,521 0,515 

0,5 0,540 0,514 0,527 0,522 

0,25 0,540 0,543 0,567 0,529 

Controle positivo 0,315 0,363 0,370 0,349 

Controle negativo 0,228 0,226 0,303 0,315 
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Tabela 13:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Salmonella typhimurium. As MICs dos compostos orgânicos foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na 

placa. 

Salmonella typhimurium 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,503 0,503 0,561 0,260 

512 0,558 0,519 0,569 0,269 

256 0,560 0,543 0,570 0,346 

128 0,561 0,551 0,578 0,488 

64 0,579 0,555 0,586 0,571 

32 0,580 0,556 0,590 0,605 

16 0,582 0,559 0,590 0,625 

8 0,586 0,564 0,600 0,639 

4 0,595 0,564 0,625 0,641 

2 0,615 0,567 0,632 0,647 

Controle positivo 0,416 0,412 0,437 0,421 

Controle negativo 0,247 0,237 0,361 0,281 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,476 0,496 0,417 0,475 

64 0,483 0,507 0,502 0,512 

32 0,491 0,530 0,506 0,529 

16 0,494 0,542 0,512 0,531 

8 0,523 0,548 0,540 0,542 

4 0,533 0,549 0,563 0,542 

2 0,555 0,577 0,571 0,550 

1 0,561 0,588 0,602 0,551 

0,5 0,609 0,594 0,607 0,579 

0,25 0,614 0,606 0,613 0,586 

Controle positivo 0,388 0,384 0,422 0,398 

Controle negativo 0,223 0,239 0,237 0,284 
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Tabela 14:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Staphylococcus aureus.  As MICs dos compostos orgânicos foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa 

Staphylococcus aureus 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,444 0,388 0,561 0,274 

512 0,463 0,408 0,567 0,274 

256 0,475 0,523 0,576 0,353 

128 0,476 0,556 0,580 0,431 

64 0,507 0,571 0,582 0,587 

32 0,545 0,571 0,586 0,591 

16 0,557 0,575 0,589 0,597 

8 0,557 0,595 0,594 0,597 

4 0,559 0,598 0,614 0,601 

2 0,566 0,599 0,641 0,605 

Controle positivo 0,411 0,403 0,445 0,420 

Controle negativo 0,244 0,241 0,295 0,260 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,375 0,470 0,472 0,456 

64 0,445 0,506 0,474 0,499 

32 0,445 0,512 0,486 0,518 

16 0,466 0,513 0,490 0,521 

8 0,482 0,522 0,497 0,536 

4 0,484 0,523 0,519 0,561 

2 0,497 0,523 0,531 0,561 

1 0,503 0,527 0,545 0,580 

0,5 0,503 0,530 0,552 0,591 

0,25 0,504 0,536 0,564 0,623 

Controle positivo 0,407 0,408 0,434 0,416 

Controle negativo 0,223 0,231 0,223 0,279 
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Tabela 15:  Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro com filtro de 630 

nm, após 24 horas de crescimento da Enterobacter aerogenes.  As MICs dos compostos orgânicos foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na 

placa. 

Enterobacter aerogenes 

Placa 1 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

1024 0,536 0,515 0,508 0,272 

512 0,548 0,521 0,522 0,286 

256 0,550 0,524 0,540 0,416 

128 0,560 0,533 0,540 0,567 

64 0,565 0,542 0,540 0,570 

32 0,565 0,555 0,543 0,579 

16 0,569 0,562 0,552 0,602 

8 0,571 0,564 0,555 0,647 

4 0,585 0,584 0,561 0,651 

2 0,590 0,618 0,567 0,677 

Controle positivo 0,423 0,417 0,417 0,419 

Controle negativo 0,247 0,235 0,264 0,249 

     

Placa 2 

Concentração 

(µg/mL) 

Composto 

1 

Composto 

2 

Composto 

3 

Composto 

4 

128 0,453 0,461 0,477 0,478 

64 0,488 0,489 0,485 0,503 

32 0,494 0,490 0,494 0,522 

16 0,496 0,491 0,495 0,540 

8 0,498 0,496 0,499 0,543 

4 0,506 0,498 0,503 0,543 

2 0,508 0,505 0,505 0,544 

1 0,519 0,511 0,522 0,550 

0,5 0,538 0,514 0,530 0,551 

0,25 0,539 0,547 0,540 0,553 

Controle positivo 0,315 0,363 0,370 0,340 

Controle negativo 0,228 0,226 0,217 0,230 
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5.0 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os objetivos propostos e conforme os resultados encontrados sobre a 

síntese dos compostos, analise cristaloquímica e biológica de novos compostos com 

semicarbazonas e tiossemicarbazonas, podemos concluir que: 

 Foram sintetizados e caracterizados cinco novos compostos com estruturas 

moleculares e cristalinas inéditas, pertencentes a classe das semicarbazonas e 

tiossemicarbazonas, sendo eles todos potenciais ligantes orgânicos. 

 Conforme resultados alcançados, os compostos 1 (tiossemicarbazona) e 4 

(semicarbazona) que apresentaram o grupamento CF3 e enxofre (S) no anel tini e em C=S na 

tiossemicarbazona, concluímos que o composto 4 foi eficiente para a inibição dos fungos 

leveduriformes, do gênero Candida, e de praticamente todas as bactérias testadas, tanto as 

Gram positivas, quanto as Gram negativas.  

Com os resultados obtidos neste trabalho, o próximo passo é complexarmos estes 

ligantes orgânicos com metais para avaliarmos o potencial biológico e adicionalmente realizar 

testes complementares para avaliação da citotoxicidade de cada composto. Todas as 

moléculas apresentadas neste estudo são promissoras, por seu potencial farmacológico, sua 

capacidade de ligação e que lação e por serem inéditas. 
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