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Introdução 

A resistência antimicrobiana é um problema de 

saúde pública, pois dificulta o tratamento de 

infecções e é associada ao aumento na morbidade 

e mortalidade. Além disso, o atentado nos Estados 

Unidos em 2001 com Bacillus anthracis tornou real 

a ameaça de bioterrorismo na era moderna. No 

Brasil, sede de grandes eventos políticos e 

esportivos a partir dos anos 2000, houve uma 

preocupação em estabelecer estratégias de 

prevenção, detecção e remediação, incluindo o 

desenvolvimento de contra respostas médicas pré e 

pós-exposição. Nesse sentido, as oximas são 

importantes materiais de partida para a síntese de 

compostos biologicamente ativos com importância 

agroquímica e farmacêutica. A síntese de novas 

substâncias com atividade antimicrobiana permite o 

desenvolvimento de novos fármacos, antissépticos 

ou desinfetantes. O presente estudo teve como 

objetivo desenvolver uma série de compostos 

potencialmente antibacterianos contendo o grupo 

oxima. 

Resultados e Discussão 

Foram sintetizados 27 derivados de oximas por 

meio da condensação de aldeídos diversos, 

previamente selecionados, com hidroxilamina. 

Figura 1. Reação para produção das oximas. 

A avaliação in vitro da atividade sobre Bacillus 
anthracis sterne, Shigella sp., Salmonella sp., 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Escherichia 
coli O157:H7 incluiu pré-seleção qualitativa, 
segundo o método de disco-difusão em ágar sólido, 

e quantitativa, através da determinação das 
concentrações mínima inibitória (CMI) e mínima 
bactericida (CMB), pelos métodos de micro diluição 
em caldo para determinação da CMI e de 
semeadura em meio sólido para determinação da 
CMB, das moléculas selecionadas na primeira 
etapa. A modelagem molecular, por meio do 
programa Avogadro, foi utilizada para realizar a 
construção das estruturas tridimensionais dos 
compostos ativos, seguida de buscas 
conformacionais e otimizações geométricas 
empregando o campo de forças MMFF94. 
Os experimentos in vitro demonstraram a atividade 
de 9 dos 27 compostos, em concentrações 
variadas, sobre as bactérias utilizadas, exceto sobre 
a bactéria Escherichia coli O157:H7. Dentre os 
compostos, a 2-clorobenzaldoxima se destacou por 
apresentar atividade de amplo espectro, sendo ativa 
como bacteriostática e bactericida para 4 das 5 
bactérias. 
Em uma análise inicial das conformações de menor 
energia de cada composto, é possível observar que 
os ângulos de torção formados pelo grupo oxima em 
relação ao plano do anel aromático são muito 
próximos entre si, indicando que as diferenças entre 
as atividades bacterianas podem estar relacionadas 
com outras propriedades estereoeletrônicas, como a 
posição dos substituintes no anel aromático e a 
influência destes sobre o potencial eletrostático dos 
compostos. 

Conclusões 

A atividade encontrada nos experimentos in vitro 

formaram uma base a qual utilizar como referência 

para estudos de aprimoramento dos compostos 

ativos. Modificações moleculares estão sendo 

planejadas com o intuito de avaliar o perfil de 

melhoramento da atividade. Entre as estratégias 

utilizadas está a incorporação da 2-clobenzaldoxima 

em antibióticos de referência e a condensação com 

ácidos benzóicos variados. Paralelo a isto, 

avaliações in sílico foram iniciadas a fim de 

determinar a Relação Estrutura Atividade (SAR), o 



 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro                                                                                  

37a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - SBQ  2 

perfil eletrostático e a predição de possíveis alvos 

moleculares. 
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