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Introdução 

O câncer continua representando uma ameaça à 

saúde humana, sendo a segunda principal causa de 

morte em todo o mundo.1 Neste contexto, um dos 

maiores desafios é o desenvolvimento de 

substâncias que sejam mais efetivas e seguras para 

o tratamento do câncer, considerando-se a 

ocorrência de efeitos colaterais severos, associados 

principalmente à falta de especificidade às células 

tumorais, e ainda à ocorrência de resistência aos 

fármacos comumente utilizados na terapêutica.2 

Uma das abordagens na obtenção de novos 

fármacos é a síntese de substâncias contendo 

heterociclos de reconhecida atividade 

farmacológica.3 Dentre os diversos sistemas 

existentes, os núcleos isatina e tiazolidinona, assim 

como as bases de Schiff, vêm sendo relatados com 

interessantes propriedades biológicas, incluindo, 

antitumoral.4,5,6  

Portanto, o objetivo deste trabalho é a síntese de 

novas bases de Schiff 1 e tiazolidinonas 2 contendo 

o núcleo isatina com potencial atividade antitumoral, 

baseado em moléculas bioativas reportadas na 

literatura (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Planejamento estrutural das novas 
substâncias dos tipos 1 e 2. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, promoveu-se a nitração da isatina 3, 
levando ao intermediário 4.7 A nitroisatina 4 foi 
reagida com etilenoglicol,8 levando à obtenção de 5. 
Na seqüência, o intermediário 5 foi submetido a 
hidrogenação catalítica,9 formando o derivado amino 
6. Reações entre o derivado 6 e aldeídos 
substituídos resultaram na formação das bases de 

Schiff 1a-j. As tiazolidinonas 2a,g foram obtidas 
através de reação entre 1a,g e ácido 
mercaptoacético. (Figura 2). 

 
Figura 2. Rota sintética para obtenção das 
substâncias dos tipos 1 e 2. 
 

Todas as substâncias foram analisadas por 
métodos espectroscópicos (IV e RMN de ¹H) e 
espectrométrico (EM-IES), estando de acordo com 
as estruturas propostas. A base de Schiff 1c 
também teve sua estrutura confirmada por 
cristalografia de raio-X. Os produtos 1a-j e 2a,g 
estão sendo avaliados quanto à possível atividade 
antitumoral na UFC, através de colaboração com a 
professora Raquel Montenegro. 

Conclusões 

Através de uma rota sintética viável e reprodutível, 

foram obtidas 12 substâncias inéditas com bons 

rendimentos. As substâncias estão sendo avaliadas 

quanto ao potencial antitumoral. 
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