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OBJETIVO

Descrever sobre os avanços alcançados para

o desenvolvimento de possíveis candidatos

derivados de tiossemicarbazonas e tiazóis à

agentes quimioterápicos contra a doença de

Chagas.

A doença de Chagas (DC) é uma infecção

sistêmica causada pelo Trypanosoma cruzi,

sendo uma das maiores causas de mortalidade e

morbidade na América Latina. Tendo em vista a

complexidade e ineficácia dos tratamentos atuais,

o desenvolvimento de novos fármacos menos

tóxicos ainda é uma necessidade1. Na

prospecção de possíveis agentes quimioterápicos

contra a DC, os compostos derivados de

tiossemicarbazonas e tiazóis apresentam-se

como candidatos promissores por apresentarem

um amplo espectro de atividades biológicas2.

INTRODUÇÃO

É possível concluir que embora certos derivados de

tiossemicarbazonas e tiazóis tenham apresentado resultados

promissores como potenciais agentes quimioterápicos contra

T. cruzi, e alguns estejam em fase avançada de testes, é

importante seguir com os esforços na busca de novos

compostos para o tratamento da DC.

CONCLUSÃO

As tiossemicarbazonas têm apresentado resultados

promissores como potenciais inibidoras de cisteínas proteases,

especificamente aquelas presentes no T. cruzi. Já os tiazóis

têm demonstrado importante atividade contra

tripanossomatídeos, agindo sobre a biossíntese de ergosterol

da membrana plasmática destes protozoários. O composto

triazólico albaconazol (UR-9825) apresentou alta atividade

contras as formas epimastigotas, e baixa toxicidade as células

do hospedeiro. O ravuconazol é um potencial candidato para

ensaios clínicos, uma vez que, apresenta atividade tripanocida

in vivo e in vitro para cepas de T. cruzi resistentes aos

fármacos convencionais2. Já as tiossemicarbazonas quando

associada ao ouro (III), formando o complexo formado com

AuL5Damp, apresentam baixa citotoxicidade sobre células de

mamíferos e são capazes de reduzir a parasitemia na fase

aguda da doença2-3.
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Tipo de estudo: 

Descritivo 
observacional, 

com abordagem 
qualitativa do tipo 

revisão de 
literatura.

Local da pesquisa:

Biblioteca Virtual 
de Saúde no 
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Medline em 
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entre 2013 e 2018
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inclusão: 

artigos completos 
disponíveis e 

limitação temporal 
da publicação.

Tiossemicarbazonas

Cisteínas proteinases

Tiazóis

Biossíntese de ergosterolX X


