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RESUMO. Foram sintetizados novos derivados peptideomiméticos da tiossemicarbazida e da 2-metil-3-
tiossemicarbazida visando-se verificar a influência da porção aminoacídica na atividade biológica. Para a
obtenção dos novos compostos foram utilizados os métodos clássicos de síntese peptídica. Os novos com-
postos foram testados frente a microrganismos Gram positivos, Gram negativos, fungos e leveduras. Al-
guns compostos demonstraram atividade frente alguns dos microrganismos testados.
SUMMARY. “Synthesis and Antimicrobial Activity of Thiosemicarbazide and 2-Metil-3-Thiosemicarbazide Pep-
tidomimetics Derivatives”. New peptidomimetics derivatives of tiossemicarbazide and 2-metil-3-thiosemicar-
bazide were synthesised in order to verify the influence of the amino acid moiety in the biological activity. To
obtain the new compounds, a classical method of peptide chemistry was used. The new compounds were tested
against several yeast’s and micelial. Some of them showed antimicrobial profile against Gram positive and nega-
tive strains.

INTRODUÇÃO
A busca de novas moléculas bioativas como

alternativas terapêuticas, tem se intensificado
nas ultimas décadas. Compostos derivados da
tiossemicarbazida tem revelado atividade tuber-
culostática 1,2, já o composto heterocíclico tipo
tiazolinona, obtido por ciclização da tiossemi-
carbazida, tem-se mostrado interessante agente
antihelmíntico 3, anticonvulsivante 4, germicida
5, antiparasitário 6, antimicótico 7, e anticancerí-
geno 8. Esta variedade de atividades biológicas,
nos motivou a realizar um estudo para a ob-
tenção de derivados da tiazolinona a partir da
tiossemicarbazida. A literatura relata que vários
antibióticos são biosintetizados a partir de ami-
noácidos. As penicilinas, por exemplo, são con-
siderados antibióticos dipeptidicos encerrando
um anel β-lactâmico e tiazolidínico, biosintetisa-
dos a partir dos aminoácidos cisteina e valina 9.
Nos últimos anos, os aminoácidos tem sido lar-
gamente utilizados como grupo transportadores
do tipo selecionantes, para a elaboração de no-
vos fármacos 10. 

Considerando os dados da literatura, temos
desenvolvido uma série de novas moléculas a
partir da tiossemicarbazida e seus derivados he-
terocíclicos encerrando uma porção aminoacídi-
ca 11. Objetivamos assim a obtenção de deriva-
dos peptideomiméticos apresentando um mel-
hor perfil de atividade antimicrobiana que o
protótipo. 

Na etapa de síntese, testamos vários reagen-
tes clássicos de síntese peptídica para a conden-
sação da tiossemicarbazida e da 2-metil-3-tiosse-
micarbazida, aos α-aminoácidos: alanina, glicina
e valina. A ciclização dos peptideomiméticos da
2-metil-3-tiossemicarbazida, propiciou a ob-
tenção de três derivados da tiazolinona. Estas
novas moléculas foram submetidas a ensaios de
atividade antimicrobiana. Algumas delas foram
capazes de inibir o crescimento de microrganis-
mos como: Staphylococcus aureus, Streptococcus
faecalis, Bacillus subitilis, Pseudomonas aerugi-
nosa, Escherichia coli e Candida albicans.
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MATERIAL E MÉTODOS
Parte Química

A cromatografia em camada delgada (CCD)
foi efetuada em cromatofolhas Al de sílica-gel
60 F254 (Kiesegel 0,2 mm, da MERCK). As man-
chas foram visualizadas a 254 nm e reveladas
com uma solução de 5% de ninhidrina em ace-
tona ou com o reativo de Charing (20 g de sul-
fato de amônio, 4m/L de ácido sulfúrico em 100
mL de água). A cromatografia em coluna foi rea-
lizada usando sílica gel 60 (0,063-0,200 mm, da
MERCK). Todos os pontos de fusão foram deter-
minados usando os fusiômetros Thomas Hoover
e Quimis. Os espectros de IV foram obtidos
através do espectrômetro Bruker - IFS 66 (Fou-
rier Transform - FT) usando pastilhas de KBr.
Os espectros de RMN 1H foram adquiridos no
espectrômetro Varian, modelo UNITYplus-300
MHz, usando DMSO-d6 como solvente e o TMS
como padrão interno. Todos os reagentes utili-
zados são de qualidade analítica (P.A.).

Método geral de obtenção dos derivados
peptideomiméticos da Tiossemicarbazida
utilizando a DCC/OHSu

Em um balão de fundo redondo adaptado
com agitador magnético, dissolveu-se 1 mmol
de tiossemicarbazida em 10 ml de diclorometa-
no e 2 ml de DMF. Logo após acrescentou-se 1
mmol de aminoácido protegido na função ami-
na e 1 mmol de OHSu. A reação uma tempera-
tura de 0 °C, adicionou-se em seguida 1 mmol
de DCC. A reação foi deixada sob agitação du-
rante 12 h, a 0 °C. Logo após filtrou-se o sub-
produto formado, a diciclohexiluréia, lavando-o
com água destilada e diclorometano. A fase
orgânica foi tratada com solução saturada de bi-
carbonato de sódio, solução de ácido cítrico à
10%, solução saturada de cloreto de sódio e,
posterior secagem com sulfato de sódio anidro.
Evaporou-se o diclorometano e adicionou-se
acetato de etila e n-hexano para precipitação. O
produto bruto foi cromatografado em coluna de
sílica-gel 60, utilizando-se como sistema inicial
5:5 (Acetato de etila:n-Hexano). Gradualmente
aumentou-se a polaridade do sistema com Ace-
tato de etila até atingir um sistema final de
eluição com acetato de etila puro.

Método geral de obtenção dos derivados
peptideomiméticos da 2-metil-3-
tiossemicarbazida

Em um balão de fundo redondo adaptado
com agitador magnético, dissolveu-se 1 mmol
da 2-metil-3-tiossemicarbazida em 10 ml de

DMF. Logo após acrescentou-se 1 mmol de ami-
noácido, devidamente protegido na função ami-
na, 1 mmol de BOP e TEA até pH básico. A re-
ação foi deixada sob agitação durante 12 h, a 25
ºC. Após este período, foi adicionado 50 mL de
diclorometano. A fase orgânica foi tratada com
solução saturada de bicarbonato de sódio, so-
lução de ácido cítrico à 10%, solução saturada
de cloreto de sódio e secagem com sulfato de
sódio anidro. Evaporou-se o diclorometano e
adicionou-se acetato de etila e n-hexano para
precipitação. Os produtos foram cromatografa-
dos por coluna de sílica-gel 60, utilizando o
procedimento citado anteriormente. 

Compostos Obtidos
1,N-[2,N-(benziloxicarbonilamino)-2,N-(amino-
metanotiona)etano]Hidrazida (3a)
Rd.: 23,8%; Pf.: 225-227 °C; Rf: 0,33 (5:2 hexa-
no/acetato de etila); RMN 1H(δ ppm): 8,00 (d, J=
8,39, 1H, N1-H), 8,24 (d, J= 8,39, 1H, N2-H) 7,38
(t, J=5,99, 1H, NHα), 5,03 (d, J=5,99, 2H, CHα),
7,4-7,3 (m, 5H, C-Haromático), 3,63 (s, 2H, NH2);
I.V. (KBr/cm-1): 1.243 νC-O, 1.625 νC=O, 3.035
νN–H, 1.087 νC=N, 3.326 νNH2, 2.928 νC=H ,1.311
νC=S; C11H14N4O3S; PM=282,32g.

1,N-[2(S),N-(T-butoxicarbonilamino)-2,N-(amino-
metanotiona)propano] Hidrazida (3b)
Rd.: 58,7%; Pf.: 146-148 °C; Rf: 0,73 (7:3 acetato
de etila/hexano); RMN 1H(δ ppm): 5,75 (d, J=
7,79, 1H, N1-H), 7,65 (d, J= 7,49, 1H, N2-H) 3,42
(s, 1H, NHα), 4,5-4,3 (m, 1H, CHα), 2,49 (d,
J=7,19, 3H, CHβ),1,26 (s, 9H, (CH3)3), 2,80 (s,
2H, NH2); I.V. (KBr/cm–1): 1.035 νC–O, 1.625
νC=O, 2.928 νN–H, 1.204 νC=N, 3.323 νNH2, 2.850
νC=H ,1.367 νC=S; C9H18N4O3S; PM= 262,32g.

1,N-[2(S),N-(T-butoxicarbonilamino)
-2,N-(amino-metanotiona)-3-metil-butano]
Hidrazida (3c)
Rd.: 79%; Pf.: 218-220 °C; Rf: 0,76 (7:3acetato de
etila/clorofórmio); RMN 1H(δ ppm): 5,58 (d, J=
6,59, 1H, N1-H), 7,18 (d, J= 7,49, 1H, N2-H) 5,55
(s, 1H, NHα), 4,21 (dd, J=7,19, 7,79, 1H, CHα),
2,14 (dd, J=6,59, 6,89, 1H, CHβ), 0,98 (d, J=6,89,
6H, CHγ), 1,14 (s, 9H, (CH3)3; I.V. (KBr/cm–1):
1.204 νC–O, 1.694 νC=O, 2.974 νN–H, 1.078 νC=N,
3.352 νNH2, 3.727 νC=H, 1.524 νC=S; C11H22N4O3S;
PM = 290,38 g.

2,N-(metanotiona)-1,N[2,N-
( T-butoxicarbonilamino) propano]2
-metil-Hidrazida (3d)
Rd.: 44,3%; Pf.: 92-94 °C; R f: 0,62 (acetato de
etila); RMN 1H(δ ppm): 9,40 (s, 1H, N1-H), 3,94
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(d, J= 7,19, 1H, NHα), 7,36 (dd, J= 7,19, 7,49,
1H, CHα), 1,54 (t, J=7,49, 3H, CHβ),1,36 (s, 9H,
(CH3)3), 3,35 (s, 3H, N2-CH3), 4,30 (s, 2H, NH2);
I.V. (KBr/cm–1): 1.165 νC–O, 1.689 νC=O, 2.979
νN–H, 1.204 νC=N, 3.329 νNH2, 2.935 νC=H ,1.519
νC=S; C11H80N4O13S; PM = 276,35g.

2,N-(metanotiona)-1,N[2,N-
(benziloxicarbonilamino)etano]2-metil-
Hidrazida (3e)
Rd.: 41,4%; Pf.: 178-180 °C; Rf: 0,54 (acetato de
etila); RMN 1H(δ ppm): 10,35 (s, 1H, N1-H), 7,56
(dd, J = 6,59, 6,29, 1H, NHα), 3,67 (d, J = 5,59,
2H, CHα), 7,5-7,33 (m, 5H, C-Haromático), 2,50 (s,
3H, N2-CH3), 5,03 (s, 2H, NH2); I.V. (KBr/cm–1):
1.359 νC–O, 1.677 νC=O, 3.191 νN–H, 1.269 νC=N,
3.336 νNH2, 3.389 νC=H, 1.533 νC=S; C12H16N4O3S;
PM = 296,34 g.

2,N-(metanotiona)-1,N[2,N-
(T-butoxicarbonilamino)3-metil-butano]2-metil-
Hidrazida (3f)
Rd.: 74,0%; Pf.: 134-136 °C; Rf: 0,57 (acetato de
etila); RMN 1H (δ ppm): 10,59 (s, 1H, N1-H),
7,95 (s, 1H, NHα), 7,31 (s, 1H, CHα), 2,72 (dd,
J=8,09, 8,39, 1H, CHβ), 0,86-083 (d, J=8,09, 6H,
CHγ), 1,59 (s, 9H, (CH3)3), 2,42 (s, 3H, N2-CH3),
1,92 (s, 2H, NH2); I.V. (KBr/cm–1): 1.203 νC–O,
1.686 νC=O, 3.204 νN–H, 1.044 νC=N, 3.304 νNH2,
2.973 νC=H, 1.511 νC=S; C12H24N4O3S; PM =
304,41g.

Método geral de ciclização dos
peptideomiméticos derivados da
2-metil-3-Tiossemicarbazida

Em um balão de fundo redondo adaptado
com agitador magnético, adicionou-se 0,5 mmol
de ácido monocloroacético e 0,5 mmol de ace-
tato de sódio, solubilizado em 5 ml de etanol
absoluto. A reação foi colocada sob refluxo em
banho de óleo. Adicionou-se 0,5 mmol do pseu-
dopeptídeo derivado da 2-metil-3-tiossemicarba-
zida solubilizado em 5 ml do mesmo solvente.
A reação se processou durante 6 h sob agitação
e mantida a 50 °C. Ao final deste período, a re-
ação foi mantida na geladeira durante aproxima-
damente 72 h. Evaporou-se o solvente e adicio-
nou-se acetato de etila e n-hexano para precipi-
tação. O precipitado foi tratado com água desti-
lada após filtração, colocado sob vácuo.

2,N–[2’(5’-dihidro-1’,3’-tiazol-4’-ona)il]-
1,N[2(S),N-(T-butoxicarbonilamino)propano]
-2-metil-Hidrazida (4a)
Rd.: 15,0%; Pf.: 88-90 °C; Rf: 0,34 (Acetato de

etila); RMN 1H(δ ppm): 9,17 (s, 1H, N1-H), 7,16
(s, 1H, NHα), 7,16 (d, J=6,29, 1H, CHα), 2,59 (d,
J=6,59, 3H, CHβ), 1,34 (s, 9H, (CH3)3), 2,86 (s,
3H, N2-CH3), 2,96 (s, 2H, CH25 ’); I.V. (KBr/
cm–1): 1.166 νC–O, 1.702 νC=O, 3.333 νN–H, 1.521
νC=N, 1.368 νN=C ,613 νC–S; C12H20N4O4S; PM =
316,37 g.

2,N-[2’(5’-dihidro-1’,3’-tiazol-4’-ona)il]-1,N[2,N-
(benziloxicarbonilamino)etano]2-metil-
Hidrazida (4b)
Rd.: 12,6%; Pf: 152-154 °C; Rf: 0,38 (acetato de
etila); RMN 1H(δ ppm): 8,21 (d, j=8,39, 1H,
N1–H), 7,97 (d, J=8,69, 1H, NHα), 7,42 (d,
J=8,39, 2H, CHα), 7,84-7,79 (m, 5H, C-Haromático),
2,52 (s, 3H, N2-CH3), 2,80 (s, 2H, CH25 ’); I.V.
(KBr/cm–1): 837 νC–O, 1.616 νC=O, 2.964 νN–H,
1.492 νC=N, 1.322 νN=C ,701 νC–S; C13H14N4O4S;
PM = 322,23g.

2,N-[2’(5’-dihidro-1’,3’-tiazol-4’-ona)il]-
1,N[2(S),N-(T-butoxicarbonilamino)-3-metil-
butano]2-metil-Hidrazida (4c)
Rd.: 16,0%; Pf.: 105-107 °C; Rf: 0,32 (Acetato de
etila); RMN 1H(δ ppm): 9,77 (s, 1H, N1-H), 5,27
(s, 1H, NHα), 7,30 (s, 1H, CHα), 2,96 (dd,
J=7,19, 7,49, 1H, CHβ), 0,95-1,1 (d, J=7,49, 6H,
CHγ), 1,40 (s, 9H, (CH3)3), 3,12 (s, 3H, N2-CH3);
I.V. (KBr/cm–1): 1.167 νC–O, 1.689 νC=O, 3.302
νN–H, 1.515 νC=N, 1.369 νN=C, 730 νC–S;
C14H24N4O4S; PM = 344,42 g.

Atividade Antimicrobiana
Os microorganismos foram semeados em

placas de Petri contendo os meios: Agar Nutriti-
vo (AN), Glicose extrato de Levedura (GL), Agar
Sabouraud (SAB); e encubados a 30 °C (Monilia
sitophila e Candida albicans) e a 37 °C as bacté-
rias. As suspensões dos microorganismos foram
padronizadas na turvação equivalente ao tubo 4
da escala de McFarland. A atividade antimicro-
biana foi determinada pelo método de disco.
Discos de 6 mm de diâmetro foram embebidos
(20 µl) em uma solução a 20.000 µg/ml, dos
produtos em análise e colocados na superfície
do meio semeado. Após o período de incu-
bação adequado a cada microorganismo, foram
realizadas as leituras medindo-se os halos de
inibição em mm 12.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parte Química

Para a condensação da tiossemicarbazida
com os α-aminoácidos, testamos alguns dos mé-
todos clássicos de síntese peptídica em fase ho-
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mogênea 13. A rota sintética utilizada está resu-
mida na Fig. 1. Realizamos vários testes varian-
do os ativantes de carbonila tais como a diclo-
hexilcarbodiimida (DCC) juntamente com o su-
pernucleófilo, a N-Hidroxisuccinimida (OHSu),
o regente BOP de Castro (Hexafluorofosfato de
benzotriazol-oxi-trisdimetilamino fosfônio), ou
ainda cloretos de acila 14,15. Foram variadas ain-
da condições de temperatura, meio básico, sol-
vente e tempo de reação. 

O método utilizando a DCC e OHSu, dicloro-
metano/DMF, tempo de reação de 12 h a uma
temperatura de 0 °C, mostrou melhor resultado,
com rendimentos de 59%, 24% e 79%, para os
produtos 3a, 3b e 3c, respectivamente. Foram
obtidos derivados dos aminoácidos Z-glicina,
Boc-alanina e Boc-valina. No entanto este méto-
do não foi eficiente para outros aminoácidos
testados. 

Os derivados peptideomiméticos foram sub-
metidos então a ciclização com o ácido mono-
cloroacético em presença de acetato de sódio e
em diclorometano, sob refluxo ou a uma tempe-
ratura de 50 °C. Por estes métodos não foi pos-
sível obter o produto. Acreditamos, que sob
condições de refluxo ou aquecimento e em
meio ácido houve a decomposição do peptideo-
mimético derivado da hidrazina.

As dificuldades encontradas nestas conden-
sações iniciais assim como o grau de pureza in-
satisfatório, nos levaram a crer que a tiossemi-
carbazida não oferecia suficiente nucleofilia na

Figura 1. Esquema geral de síntese dos derivados peptidomiméticos.

função amina da hidrazina, de forma que o ata-
que à carbonila ativada do aminoácido não se
processava de forma eficiente. Desta forma, rea-
lizamos alguns testes com outro derivado da
tiossemicarbazida, a 2-metil-3-tiossemicarbazida.
Pensamos que a presença do grupo metila no
N-2 da hidrazina, poderia contribuir para uma
maior nucleofilia do grupamento amina primá-
rio da porção hidrazina. Realizamos alguns tes-
tes de condensação da 2-metil-3-tiossemicarbazi-
da com os vários aminoácidos, utilizando va-
riantes de grupo ativante, meio básico, tempera-
tura, solvente e tempo de reação. O melhor mé-
todo observado foi utilizando o BOP como ati-
vante de carbonila, TEA e DMF com rendimen-
tos de 41,5%, 44,5% e 90% para os produtos 3d,
3e e 3f respectivamente.

Realizamos alguns testes de ciclização com
os derivados peptideomiméticos da 2-metil-3-
tiossemicarbazida. Os produtos 3d, e e f, foram
submetidos a ciclização com o ácido monoclo-
roacético acetato de sódio e etanol como sol-
vente, utilizando uma temperatura de 50 °C. Fo-
ram obtidos rendimentos de 15%, 13% e 17%,
respectivamente os produtos 4a, 4b e 4c.

Atividade Antimicrobiana
A atividade antimicrobiana dos compostos

sintetizados foi avaliada de acordo com o méto-
do de Bauer-Kirby modificado 12. Foram utiliza-
dos cepas de microorganismos Gram positivos e
Gram negativos assim como fungos filamento-
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sos e leveduriformes pertencentes a coleção de
culturas do Departamento de Antibióticos da
UFPE. As suspensões de microrganismos foram
padronizadas na turvação equivalente ao tubo 4
da escala de McFarland. A atividade antimicro-
biana foi determinada pelo método de disco.
Discos de papel de 6 mm de diâmetro foram
embebidos (20 µl) em uma solução a 20.000
µg/ml dos produtos em análise e colocados na
superfície do meio semeado.

Os produtos 3a-f e 4a-c, assim como a tios-
semicarbazida e a 2-metil-3-tiossemicarbazida
foram testados. De acordo com a Tabela 1, po-
demos verificar que os compostos 3b, 3c, (deri-
vados da tiossemicarbazida com os aminoácidos
Boc-alanina e Boc-valina respectivamente), 3e
(derivado da 2-metil-3-tiossemicarbazida com o
aminoácido Boc-alanina) e 4a (tiazolinona deri-
vada da tiossemicarbazida com o aminoácido Z-
glicina) foram ativos frente ao grupo de micror-
ganismos Gram positivos, especialmente Staphy-
lococus aureus. Os produtos 3b, 3c e 3f (deri-
vado da 2-metil-3-tiossemicarbazida com o ami-
noácido Boc-valina) foram ativos frente ao Baci-
llus subitilis. O produto 3a apresentou uma se-
letividade frente a germes Gram negativos, es-
pecialmente Pseudomonas aeruginosa e Escheri-
chia coli. Os produtos 3d, 3e, 3f e 4a apresenta-
ram seletividade frente a Candida albicans. 

Por comparação, os produtos de partida tam-
bém foram submetidos a avaliação frente aos
mesmos microrganismos. Podemos verificar
uma discreta atividade da tiossemicarbazida e
da 2-metil-3-tiossemicarbazida, frente aos ger-

Microrganismos Halos de Inibição (mm)
Meios de
Cultura

Produtos TS MT 3a 3b 3c 3d 3e 3f 4a 4b 4c

Staphylococus aureus 10 – 9 11 13 10 15 10 15 9 9 AN

Bacillus subitilis 10 – 9 11 12 9 10 13 ** ** ** AN

Streptococcus faecalis 8 8 ** ** ** – – – ** * ** GL

Pseudomonas areuginosa 8 – 10 9 – – – – – – – AN

Escherichia coli 8 8 12 – – – – – ** ** ** AN

Mycobacterium smegmatis – – 10 – 10 – – – – – – GL

Monilia sitophila – – – – – – – – – – – SAB

Candida albicans 20 11 8 8 8 10 10 15 12 9 – SAB

Tabela 1. Atividade antimicrobiana dos derivados peptideomiméticos (**) não testado e (–) não apresentaram
atividade antimicrobiana. TS = Tiossemicarbazida, MT = 2-metil-3-tiossemicarbazida.

mes Gram positiva e Gram negativa. A partir
dos testes realizados verificamos que a tiossemi-
carbazida mostrou-se particularmente ativa fren-
te à Candida albicans.

Estes resultados indicam que a incorporação
dos aminoácidos Boc-alanina e Boc-valina con-
tribuiu para ampliar o espectro de atividade
frente a germes Gram positivos e negativos. Re-
duziu no entanto a atividade frente a Candida
albinas. A ciclização, ao contrário do que se es-
perava, não contribuiu para o aumento da ativi-
dade.

CONCLUSÃO
Foram obtidos novos derivados peptideomi-

méticos a partir da tiossemicarbazida e da 2-me-
til-3-tiossemicarbazida, utilizando métodos clás-
sicos em síntese peptídica. Os testes de ativida-
de antimicrobiana mostraram que os derivados
peptideomiméticos obtidos, são mais ativos que
a tiossemicarbazida a ou a 2-metil-3-tiossemicar-
bazida. De um modo geral, todos os compostos
apresentaram atividade especialmente frente a
Staphylococcus aureus e Bacillus subitilis. Os
derivados cíclicos obtidos, não revelaram pro-
missora atividade antimicrobiana, exceto para o
derivado 4a. Os peptideomiméticos derivados
da Z-glicina e Boc-valina, foram mais seletivos
frente a germes Gram positivos. Enquanto que o
derivado da Boc-alanina foi ativo tanto para ger-
mes Gram positivos como para Gram negativos.

Agradecimentos. Os autores agradecem às agências
financiadoras FACEPE, CAPES e CNPq.



122

Leite, A.C.L., L.M.F. dos Santos, D.D.S. do Nascimento, K.X. da F.R. de Sena & D.J. Brondani

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ratsimamanga, A., N.P. Buu-Hoi,G. Dechamps,
H. Le Bihan, F. Binon & M. Nigeion-Dureil
(1952) C.R. Soc. Biol. 146: 354-7.

2. Buu-Hoi, N.P., M. Welsch, G. Dechamps, H. Le
Bihan, F. Binon & N.G.D. Xuong (1956) J. Org.
Chem. 18: 121-6.

3. Wu, M. T., F. S.Waksmunki, D.R. Hoff, M.H.
Ficher, J.R. Egerton & A.A. Patchett (1977) J.
Pharm. Sci. 66: 1150-3. 

4. Ergency, N. & G. Çapan (1994) Il Farmaco 4:
133-5.

5. Bistocchi, G.A., G. Meo, M. Pedini, A. Ricci, L.
Bastianini, T. Sposini, G. Sbaraglia & P. Jac-
quignon (1986) Il Farmaco 41: 970-83,.

6. Alves, A.J., A.C. Lima Leite, D.P. Santana, T. .
Beltrão, M.R. Coelho & P. Gayral (1993) Il Far-
maco 48: 1167-71.

7. Russo, F., M. Santagati, A. Santagati & G. Ba-
landino (1982) Il Farmaco 38: 232-41.

8. Buu-Hoi, N.P. & N.G. Hoan (1951) J. Org.
Chem. 16: 1327-32.

9. Patrick, G. L. (1995) “An Introduction to Medi-
cinal Chemistry” Oxford University Press, New
York.

10. Bundgaard, H.( 1991) Drugs Fut. 16: 443-58.
11. Santos, L.M.F. (2000) Síntese de Peptideomi-

méticos derivados da tiossemicarbazida e da
Tiazolinona: Determinação das atividades anti-
microbiana e antineoplásica. Dissertação (Pós-
Graduação em Ciências Farmacêuticas) - Dept.
de Ciências Farmacêuticas, Universidade Fede-
ral de Pernambuco.

12. Bauer, A.W., W.M.M. Kirby, J.C. Sherris & M.
Yurck (1966) Amer. J. Clin. Parthol. 45: 493-6.

13. Jones, J. (1994) The Chemical Synthesis of
Peptides, Oxford University Press, New York.

14. Castro B., J.R. Dormay, B. Dourtouglou, E.
Evin, C. Selve & J.C. Ziegler (1976) Synthesis
11: 751-2.

15. Coste, J., D. Le-Nouguen & B. Castro (1990)
Tetrahedron Lett. 31: 205-8


