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Introdução 

As bactérias são capazes de formar biofilmes através 
de um fenômeno intercelular, quimicamente mediado, 
chamado de quorum sensing (QS). Os biofilmes são 
descritos como um grupo de bactérias protegidas por 
substâncias exopoliméricas auto-sintetizadas que 
podem ser formadas em dispositivos médicos e 
implantes, como suturas, cateteres e implantes 
dentários, contribuindo para a infecção bacteriana. 
Além disso, esses biofilmes facilitam a resistência 
antimicrobiana, pois protegem as bactérias inseridas 
em sua matriz contra os efeitos dos antibióticos.[1] 
As glioxamidas possuem atividade de inibição de QS e 
de biofilme bacteriano.[1] Além disso, isatinas, 
substâncias de grande versatilidade sintética e 
biológica, são amplamente relatadas como agentes 
antimicrobianos, além de possuir atividades 
sedativo-hipnótico antinociceptivas, antiviral e 
tripanocida. [2], [3] 
Este trabalho teve como objetivo sintetizar 
glioxamidas a partir de derivados da isatina para 
gerar compostos com potencial atividade biológica. 
   

Resultados e Discussão 

Isatinas contendo grupos retiradores de elétrons no 
anel aromático foram utilizadas como materiais de 
partida. A 5-nitro-isatina reagiu com dietilamina e a 
propilamina, enquanto a 5,7-dibromo-isatina reagiu 
apenas com a dietilamina, em THF, para a obtenção 
dos produtos (1), (2) e (3), conforme apresentado na 
Figura 1. A reação que levou ao produto (2) durou 2 
h, enquanto que os produtos (1) e (3) duraram 1 h. 
Para o produto (3) foi utilizado a técnica de 
cromatografia em coluna para o isolamento e 
purificação. 
 

 
Figura 1. Esquema de reação de obtenção das 

glioxamidas (1), (2) e (3) a partir de isatinas. 
 

As glioxamidas são geralmente obtidas a partir de 
N-acetil-isatinas[2], mas a presença do grupo 
retirador de elétron permite a abertura do anel 
hetrociclo sem a necessidade da acetilação. 
As três glioxamidas obtidas foram caracterizadas 
por ressonância magnética nuclear de 1H e 13C, 
sendo seus espectros condizentes com a estrutura 
esperada como exemplificado pela Figura 2, 
referente ao Produto (3). 
 

 
Figura 2: Espectro de ressonância magnética 
nuclear de 1H do produto (3)   
 

Conclusões 

As glioxamidas têm um valioso papel na redução da 
resistência e infecção bacteriana, pois tem atividade 
de inibição de QS e biofilme. Isso mostra a 
relevância da síntese desses compostos.  
A partir desses experimentos, foi possível sintetizar 
glioxamidas a partir de isatinas não-acetiladas. 
Pretende-se criar uma biblioteca de compostos 
variando a amina e material de partida para 
avaliação da atividade de inibição de quorum 
sensing e biofilme bacteriano. 
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