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A síntese orgânica tem contribuído de 
forma significativa para a Química 
Medicinal, através de descobertas de 
novas substâncias, com potenciais 
terapêuticos e candidatas ao 
desenvolvimento de novos fármacos. 
Neste sentido, um grupo de substâncias 
promissoras são as itaconimidas, 
derivadas das imidas cíclicas, que 
apresentam efeitos biológicos relevantes, 
como atividade antifúngica. O presente 
estudo descreve a avaliação de imidas 
cíclicas (itaconimidas) como agentes 
antifúngicos contra vários fungos e 
leveduras patogênicas in vitro. 
  
 
 
As imidas cíclicas sintéticas foram obtidas 
pela reação dos respectivos anidridos com 
aminas apropriadas em éter, ou 
diretamente a refluxo com ácido acético. 
Foram obtidas 7 substâncias que foram 
testadas, in vitro, para avaliar o efeito 
antifúngico, contra vários fungos e 
leveduras patógenas (Candida tropicalis, 
Candida krusei, Candida parapsilosis, 
Candida glabrata, Candida albicans e 
Cryptococcus neoformans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foram obtidos resultados parciais 
promissores, onde a maioria das 
itaconimidas avaliadas exibiram atividade 
antifúngica seletiva. A Candida albicans 
(ATCC 20891) foi a levedura que 
apresenta maior sensibilidade para a série 
testada, principalmente para a substância 
12, na concentração CIM50 de 4 µg/mL. 
Por outro lado, a C. glabrata (29IC) 
demonstra ser sensível as substâncias 12 
e 13, enquanto que a C. krusei (DSM 
6128) possui a maior inibição para as 
substâncias 4 e 12. 

 
 

A análise da atividade antifúngica 
das itaconimidas, demonstrou que estas 
imidas cíclicas, apresentam efeitos 
biológicos promissores contra a maioria 
dos micro-organismos testados, tendo 
como destaque a substância 12, por 
apresentar CIM50 de 4 µg/mL para 
Candida albicans ATCC 20891. A partir 
desses resultados, sugere-se novos testes 
tanto in vivo, in vitro e de ADMET 
(absorção, distribuição, metabolismo e 
excreção). 

 
 
 

  

     

Área: QMC 17 

INTRODUÇÃO 

MATERIAIS E MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSÕES 

AGRADECIMENTOS 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidade_de_Roma_%2522La_Sapienza%2522&ei=ZB5hVJeQE4irNoCggNAF&usg=AFQjCNHF1zRKQZ3sd_A-DlXP3pjS6fNNwg&sig2=UNheND38VZ6xZYLrG9vPKQ&bvm=bv.79189006,d.eXY

